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Notulen Wijkraadvergadering 12 maart 2012 

Aanwezig: 

Nico Schuurman (secretaris wijkraad), Pierre Brancart (voorzitter), Ria Koehler (lid wijkraad en notulist), 

Bep Korsse (wijkraad), Gerrit Mets (politie), Christa Kuitert (lid wijkraad), Frans Huijbregts (Cardanus),  

Joop de Ruiter, Dirk van Willegen (CDA), Helma Persoon (AB), Jelle Buisma (PACT), Marianne Vleghaar (VVD).   

Piere opent de vergadering. 

1.  Politiezaken:  

2. Notulen van 30 januari 2012 (tekst en n.a.v.): 

Een van de aanwezigen vraagt of de notulen openbaar zijn. Het antwoord is nee. 

Wim Spaargaren is van de VVD .  

Op 2 april komt de werkgroep verkeer bij elkaar om 21.30 uur 

Loes v.d. Craats kan niet zeggen over de rommelige aanpak herstructurering 

Oplevering van de wijken aan de gemeente: schema wordt gevraagd door Piere 

Enquête Vlinderwijk: Loes meldt dat er nog 1 punt opgepakt moet worden| 

Wijksteunpunt: nooit meer iets over gehoord, niets van bekend.  

De notulen worden goedgekeurd.  

3. Herinrichting sloopgebied naar groengebied 

Dit wordt een onderwerp op de volgende wijkraad vergadering. 

4. Mededelingen en rondvraag: 

Eigen Haard: wil aanwezig zijn bij vergaderingen, vooral voor de huurders. Woonservice medewerksters 

Brenda Eikelenboom en Hyke Jongema zijn de contactpersonen.  

Vraag: hoeveel huizen zijn er nog te huur? Nu nog 23 te koop of te huur. Eigen Haard doet er alles aan om ze 

te verhuren. De tuinen van de niet verhuurde huizen moet Eigen Haard onderhouden.  

Tip: Schiphol zoekt woningen voor werknemers in de omgeving als tijdelijke huisvesting.  

Brenda: als je iets ziet dat de aandacht vraagt, meld dit dan bij hen bij Eigen Haard. 

Brenda Eikelenboom, tel. 020 – 6801801, b.eikelenboom@eigenhaard.nl 

Hyke Jongema, tel. 020 – 6801801, h.jongema@eigenhaard.nl  

Brenda spreekt de hoop uit dat het tot een vruchtbare samenwerking leidt en ze veel kunnen betekenen voor 

de bewoners in Oost. Zij gaat er voor. Ze introduceren zich in het Wijknieuws.  

Piere: er worden 26 woningen aan de Vlinderweg gepland voor 450.000,- Wat als er niet gebouwd gaat 

worden? De bewoners kijken al jaren tegen de rommel en een hek aan. Graag aandacht hiervoor.  

Bewoners Julianalaan: wanneer start de herinrichting? Er zijn noodvoorzieningen nodig nu m.b.t. de gaten in 

het weg dek. Piere meldt dit bij de gemeente.  

De volgende vergadering van 23 april vervalt, wordt 7 mei. Op 4 juni komt alleen de wijkraad bij elkaar om 

20.00 uur en praat dan over de herstructurering en werkwijze van de wijkraden.  

Na de zomer moet dit gaan lopen. 

Een bewoner van Poldermeesterplein: iedereen gebruikt de invaliden parkeerplek. Mag niet. 
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Fietspad Koningsstraat dat uitkomt op Poldermeesterplein is levensgevaarlijk. Staat op agenda van de 

verkeerscommissie.  

Gerrit licht toe: op de parkeerterreinen gelden de gewone verkeersregels: rechts gaat voor.  

Vraag: de sloot langs de school zit vol met vuil, kan er een afvalbak geplaatst worden?. De berm is enigszins 

gemaaid, komt er geen schroeiing? Nee, die komt niet, natuurlijke oevers is het streven.   

Er zijn veel mensen die met de auto het fietspad nemen over de brug in de Koningsstraat bij Joop. Dat kan 

niet meer straks, het paaltje komt weer terug.  

Opmerking over afvalbakken voor het weggooien van de hondenpoep: kunnen er meer komen, de bewoners 

vinden het wel erg weinig. Het mag ook in de gewone prullenbak gegooid worden of meegenomen naar huis.  

Uitleg over de aanleg van de glasvezelkabel in Aalsmeer Oost.  

Er wordt gestart met een zakelijke uitleg. CIF = investeringsmaatschappij van de Rabobank en Bouwfonds.  

Klanten van Caiway krijgen de aansluiting automatisch. Geen klant betekent aanmelden. Er moet ook in de 

woning iets gedaan worden, daarvoor wordt een afspraak gemaakt met de bewoner. Voor de appartementen 

aan het Poldermeesterplein wordt een afspraak gemaakt met de VVE om dit goed te laten verlopen.  

Bij de nieuwbouwhuizen is er al in de woningen een dubbele voorziening aangebracht. Waarschijnlijk hoeft er 

dan niet meer in de tuin gegraven te worden. 

Er wordt van te voren geïnformeerd aan de bewoners via brieven en publicaties. Een week voordat de 

aansluiting in huis gedaan moet worden komt er nog een herinneringsbrief bij de bewoner.  

Er wordt 1 week van te voren aan de bewoners bericht als de straat open gaat en 4 weken het eerste bericht 

van de huisaansluiting. Een afspraak maken voor aansluiten kan via de site met postcode en huisnummer.  

Er wordt gekeken waar de aansluiting moet komen in huis, voorkeur is in de meterkast. 

Het is nog niet duidelijk of de Takkade ook aangesloten wordt, onderhandelingen lopen. 

Caiway start in 2013 met diensten via de glasvezel. Waarom via Caiway? Dan zit je er als consument aan vast. 

Het antwoord: Caiway was de eerste en enige die het avontuur aan durfde in de ontwikkelingen met de 

glasvezelkabel.  

Wat moet er nu weer verplicht aangeschaft worden door de klanten van Caiway? Eerst al allemaal decoders 

vanwege het digitale netwerk en nu weer iets nieuws? Je wordt behoorlijk op kosten gejaagd door Caiway.  

De dienstverlening over de coaxkabel blijft naast de glasvezelkabel ook bestaan. Wat er uiteindelijk wel en 

niet kan met glasvezel is nog niet helemaal duidelijk.  

Het herstel van de stoepen en straten e.d. is nu al een drama met het gasbedrijf. Hun argumenten; het hoeft 

niet zo netjes want de kabel komt ook nog…….. Met veel regen is het lastig werken, hoge grondwaterstand. 

Voor de kabel hooguit 2 stoeptegels brede geul nodig. Ieder bedrijf heeft zijn eigen verantwoordelijkheid 

om het netjes achter te laten.  

Wanneer klaar in Aalsmeer? Januari 2012 is gestart, half maart in Oost en het duurt ongeveer 3 maanden. 

Alles, incl. Kudelstaart is klaar eind 2012.  
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Heel veel mensen hebben veel last van storingen op hun tv. Dit melden aan Caiway is het advies. Heeft niet 

met de aanleg van de glasvezelkabel te maken.  

In hoogbouw: wat als de onderbuurman niet mee/open wil doen? Dat is lastig, hoop is dat iedereen mee wil 

doen.  

Wat doet u als er schade ontstaat bijv. door een kabel heen steken? Er is een wet die maakt dat dit dan 

gerepareerd moet worden door de veroorzaker.  

Hiermee wordt dit onderwerp afgesloten.  

Jaarvergadering 2012. 

Geen bewoners aanwezig. Allemaal vetrokken na de uitleg over het glasvezelnet. Nu nog aanwezig: Helma, 

Dirk, Marianne, Christa, Bep, Piere, Nico en Ria 

Financieel overzicht: 

kascontrole geweest door de dames Lubberden en de Boer. Goedgekeurd door hen en door de vergadering.  

Bep wil graag een 2e penningmeester. Nico weet misschien wel iemand. ER zijn 2 nieuwe bezorgers nodig voor 

het Wijknieuws, dat wordt geregeld.  

Activiteitenplan voor 2012: wordt goedgekeurd. 

Nieuwe plannen wijkraad na de zomer: 

De algemene vergadering met iedereen (ook inloop e.d.) 4 x per jaar, informeren of dat in het Middelpunt 

kan. 

Bestuur van de wijkraad overlegt met politie, Eigen Haard, wethouders etc. etc. Vergelijkbaar met het ouwe 

wijkplatform.  

Nico krijgt het activiteitenplan via de mail toegestuurd.  

De vergadering wordt gesloten.  

 

Ria Koehler 

5 mei 2012 

 


