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Verslag Wijkoverleg maandag 27 mei 2013 

Aanwezige wijkoverleg leden: 

Sem van Hest (voorzitter), Bep Korsse (penningmeester), Peggy Moespot, Marie Louise 

Boom, Christa Kuitert en Ria Koehler 

Gemeente Aalsmeer: Louis van Nimwegen (wijkgericht werken), Frans Huijbregts 

(opbouwwerk) en Gert Jan van der Hoeven (wethouder). 

De aanwezige wijkbewoners (ongeveer 50 mensen) hebben ingetekend op de presentielijst. 

Die is in het bezit van Frans Huijbregts. Hij zorgt er voor dat de mensen op de lijst de notulen 

krijgen.  

Sem heet iedereen van harte welkom, met name Gert Jan van der Hoeve. Uit de grote 

opkomst en reactie bij en op de wijkschouw blijkt de betrokkenheid van de bewoners bij hun 

wijk. En een compliment voor Bep, Peggy, Marie Louise en Frans voor het organiseren van de 

herdenking op 4 mei bij het monument.  

De jongeren sluiten later aan bij deze vergadering, ze zijn nog aan het sporten. 

Gert Jan van der Hoeven krijgt het woord. 

Hij maakt een rondgang langs de wijkoverleggen. Er is veel veranderd in de aanpak in de 

wijken de afgelopen 2 jaar. Hierin hebben Frans en Louis een grote rol gespeeld. Nu is er dus 

het wijkoverleg met als doel de wijkbewoners te betrekken bij hun wijk. Gert Jan geeft de 

gelegenheid tot vragen stellen. 

Bewoner van de  Atalantalaan:  

In de speeltuinen evaluatie graag de voetbalkooi nog eens op de agenda. Er is weinig voor 12 

tot 18 jarigen. Ze spelen nu ook in speeltuinen voor de kleintjes. Hoe zit dat? 

Gert Jan:  

Rick Rolleman heeft het speeltuinenbeleid in zijn portefeuille, daar heeft Gert Jan inhoudelijk 

niets over te zeggen. De gemeente streeft er naar dat de hele gemeente afgedekt is met een 

net aan passende speelplaatsen voor alle leeftijden. Constatering is dat het in oudere wijken 

scheef kan gaan lopen door de veranderende samenstelling van de bewoners.  

De voetbalkooi is te klein, er was een grotere bedacht. Een alternatief voor toch een 

voetbalplek is 2 jaar geleden met de omwonenden besproken, maar deze stonden hier niet 

positief tegenover.  

Er komen voor het speeltuinenbeleid en de plannen nog wel participatieavonden voor de 

belanghebbenden in de omgeving. Over de situering, de leeftijden en de speeltoestellen. Dit 

onderwerp komt 10 juni op de DB agenda (overleg van bestuur wijkoverleg met de 

gemeente).  

Het rode doelen veld is van Eigen Haard. De bestemming is nog bespreekbaar met hen. Ook 

voor speeltuinen/plekken geldt, dat ze voor de hulpdiensten bereikbaar moeten zijn.  
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Bewoner van de Julianalaan: 

Het aangebrachte tegelwerk voldoet niet. Tegels zijn stuk. Het groen wordt niet 

onderhouden, vuil overwoekert de nieuwe aanplant. Snoeien is erg nodig en de nieuwe 

aanplant is bevroren de grond in gegaan. Kortom: ontevreden. Voorheen werd het wel goed 

onderhouden. Wat nu?  

Gert Jan: blijf dit melden bij de servicelijn. Het groen en het onderhoud ervan is 

ondergebracht bij de AM groep. Wethouder Verburg is er mee bezig om dit te 

professionaliseren. Er zijn fouten gemaakt bij de aanbesteding en de overdracht. Er komt nu 

1 ½ miljoen per jaar beschikbaar om achterstallig onderhoud aan groen, infrastructuur, 

bruggen e.d. aan te pakken. Er is de afgelopen 30 jaar niet voldoende gedaan.  

dus nogmaals vraagt Gert Jan: blijf melden bij de servicelijn. Dan is er een grond om de AM 

groep aan te spreken. Ook de gemeente is tot nu toe niet tevreden. Het contract loopt tot 

2018. Er komen verbetertrajecten, Gert Jan zegt dat ze hun uiterste best doen. Er wordt ook 

opgetreden richting AM groep.  

Een van de aanwezigen meldt, dat hij in het voorjaar naar de servicelijn heeft gebeld maar 

tot op heden nog geen reactie of actie. Dit wordt door meer aanwezigen herkend, zij hebben 

de zelfde ervaring.  

Daarnaast nog een oproep van Gert Jan: gooi ook zelf je eigen rommel thuis in de vuilnisbak, 

dat helpt ook tegen het zwerfvuil.  

Hondenpoep is een ergernis. Aanbeveling uit de zaal: zet net als in Amstelveen zakjes 

automaten neer en meer afvalbakken voor poep. Gert Jan zegt dat dit ergernis nummer 1 is 

in Aalsmeer. Als er ideeën zijn hoort hij het graag. Uitlaatstroken aanleggen oppert iemand. 

Er is een uitlaatstrook bij de Atalantalaan met opruimplicht, dit is niet algemeen bekend. 

Gert Jan vertelt dat er momenteel naar gekeken wordt wat oplossingen kunnen zijn. Als je 

hondenbezitters faciliteert, dan moet er ook gehandhaafd worden. Streng met forse boetes. 

Elkaar aanspreken op het opruimen van de poep blijft lastig in de praktijk, er komt dan een 

vervelende reactie van sommige hondenbezitters. Na de zomer worden er inspraakavonden 

georganiseerd om samen in gesprek te gaan (honden en niet hondenbezitters met de 

gemeente). Een van de aanwezigen oppert dat ook paardenpoep een ergernis is.  

Een bewoner: 

wordt er al gehandhaafd op het niet opruimen van de hondenpoep? Ja, maar Gert Jan vindt 

het beleid nog niet duidelijk, maar dit komt er aan.  

Bewoner van de Willem Alexanderstraat : Bedankt Frans en de gemeente voor de 

lantaarnpaal achter op het pleintje bij de Willem Alexanderstraat. Het doeltje dat geplaatst is 

werkt perfect, er wordt goed gebruik van gemaakt. Hert bord van de basketbalpaal is er al 

afgehaald, dat gaf veel overlast in de aangrenzende tuinen. De paal staat er nog, gaat die 

weg? Gert Jan weet het niet. Dit wordt meegenomen naar het DB met de gemeente. 

Bewoner van het Dagpauwoog (hofje): de auto in de achtertuin parkeren doet niet iedereen, 

dat geeft parkeerdruk in de wijk. Daar is wel over nagedacht zegt Gert Jan. Handhaven van 
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parkeren op eigen terrein kan niet, wel de aanleg van een parkeerplaats in de tuin. Gert Jan 

adviseert: spreek elkaar er op aan want niemand is er gelukkig mee. Er wordt wel 

gehandhaafd als er fout geparkeerd wordt. Hierover kan een stukje in het Wijknieuws 

komen. Sem vraagt zich af wat een buurt waard is als je elkaar niet aan kunt spreken. Frans 

voegt toe dat er verschillende manieren zijn om elkaar aan te spreken.  

Het verslag van 11 februari 2013: 

Dit heeft op de site gestaan. Er was 1 reactie. Als je je mailadres opschrijft op de 

presentielijst dan krijg je het verslag van dit overleg per mail. Geen mail, dan het huisadres 

noteren. Het verslag wordt goedgekeurd.  

Wijkschouw: 

Er waren 105 vragen ingediend die op de lijst gezet zijn. Bewoner van de Julianalaan vraagt 

of er al iets mee gedaan is. Nee, nog niet, morgen is er een gesprek bij de gemeente over 

wat de aanpak kan/zal zijn. Dan komt er duidelijkheid. De lijst wordt gepubliceerd onder 

mijn wijk: Oost. Als er geld mee gemoeid is, vraagt dit ook tijd. Er komt ook een tijdspad bij 

de onderwerpen te staan, wat het kost en of het wel of niet kan.  

Dodenherdenking 4 mei: ·Het is de bedoeling dat dit elk jaar gaat plaatsvinden. Louis zegt 

dat het positief is ontvangen, veel positieve reactie, met betrokkenheid van de bewoners. 

Als je in korte tijd iets kunt organiseren dat zo goed uitpakt moet een vervolg volgend jaar 

zeker lukken. Gert Jan complimenteert de mensen die het georganiseerd hebben. De plek 

van het monument is nog wel een discussie: naast de speeltuin. Of dit een handige plek is, 

staat nog te bezien.  

Bruggenfestival: 

Sem introduceert het idee van Ben B., een van de jongeren uit de wijk. Hij heeft dit idee 2 

jaar geleden geopperd. We schuiven dit punt even vooruit, de jongeren zijn er nog niet.  

Verkeer Oost, de Hornweg 

Ergernis levert het te hard rijden op de Hornweg op en de bocht aan het einde, de wijk in. Er 

is a.s. donderdagavond overleg met de aanwonenden van de Hornweg met Thijs Kreukels 

(verkeer gemeente Aalsmeer) op het Raadhuis.  

Gert Jan zegt, dat het te hard rijden steeds weer een gesprekspunt is, maar dat het toch de 

bewoners zijn die dit zelf doen. Sem vertelt over de chagrijnige smiley op de Hornweg, die 

staat niet goed afgesteld en kijkt al chagrijnig als je 48 km rijdt. Niet leuk. Dit geeft wat 

hilariteit (herkenbaarheid) in de zaal. Dit ook melden in het overleg donderdag.  

De digitale marktplaats: 

Frans vertelt dat de vrijwilligerscentrale bezig is met het maken van een digitale 

ontmoetingsplek. Het wordt een plek dit wordt nog officieel gelanceerd en uitgelegd. Doel is  

dat vraag en aanbod elkaar kan vinden om elkaar van dienst te kunnen zijn. Idee is dat het 
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een martkplaats-achtige  site wordt. Er is een landelijke site waarmee je je kunt richten op 

Aalsmeer en Kudelstaart.  

Bruggenfestival: 

Samuel Reiziger (jongerenwerker) legt uit, dat het idee van Ben enthousiast is ontvangen. Er 

is al € 2.400,- binnen voor het festival. Samuel vertelt dat Ben een symbolische “knokker” is, 

hij doet aan kickboksen en is trainer op vrijdag.  

Ben vertelt over de aanleiding tot dit festival. Er is onwetendheid en onbegrip tussen de 

ouderen en de jongeren. Er ontstaat een verkeerd beeld van de jongeren, vaak negatief 

waardoor de media-aandacht ook negatief is. Dit is niet de bedoeling. Ben zegt, dat zij de 

“schoonste” groep jongeren zijn, geen drugs, geen alcohol en ze ruimen hun rommel op als 

ze ergens gezeten hebben. Ben vroeg zich af hoe je het onbegrip tussen de mensen weg kan 

halen. Hij kwam op het thema: ontmoeten! Bijv. een BBQ waar je elkaar leert kennen, met 

elkaar in gesprek gaat. Ben vertelt: ik ga naar school, kickboks en zet me in voor de wijk. Ik 

probeer ook iedereen gedag te zeggen. Overlast zul je altijd wel houden zegt Ben maar het 

doel is om dat met elkaar op te lossen. Vragen en praten met elkaar helpt! Doel van het 

Bruggenfestival: elkaar leren kennen = is goed! 

Robert van Rijn (gemeente Aalsmeer evenementen) biedt aan om met  Ben in contact te 

treden om het idee verder uit te werken.  

Samuel zet de praktische zaken op een rijtje: 

.  je kunt het niet alleen organiseren 

.  het is voor oud en jong en oude en nieuwe bewoners 

.  activiteiten voor iedereen (kinderen, kunst, muziek, activiteiten met bewoners) 

.  activiteiten vinden plaats op en rond de bruggen 

.  communicatie veel per mail 

.  bekendheid via Radio Aalsmeer (Ben is uitgenodigd) 

.  krantenartikel is geweest, met de uitreiking van de cheque van € 2.400,- 

.  datum wordt nog vastgesteld, idee is rond “burendag” in september  

.  PR heeft de aandacht nodig 

.  N 201 (jongerencentrum) wil expertise en spullen beschikbaar stellen 

.  er zullen vragen uitgezet worden in de buurt naar spullen die nodig zijn, dus als er iets is  

   wat bij kan dragen: graag. 

.  als het allemaal lukt, misschien wel elk jaar?  

.  fondsen werven belangrijk item: Eigen Haard, Schipholfonds, AH, Rabobank etc. 

Samuel geeft de jeugd een compliment voor hun instreek, goed dat ze zo positief in de wijk 

staan.  

Bij wethouder Rolleman staan voorzieningen voor de jeugd wel op de agenda nu.  

Tip van een bewoner: zet een oproep in het wijknieuws over en voor het Bruggenfestival. 

Bep probeert het Wijknieuws op tijd uit te brengen zodat alles er in opgenomen kan worden. 
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Bewoner van de Citroenvlinderstraat refereert er aan, dat de jeugd al heel lang bezig is om 

iets voor elkaar te krijgen. Maar dat er ook bewoners zijn in de wijk die dit tegenwerken. 

Iedereen is jong geweest, wel goed om dat voor ogen te houden. Fijn dat het nu op de 

agenda staat bij Wethouder Rolleman. 

Sem geeft een voorbeeld van de interpretatie van een voorbijganger van het gezelschap dat 

bij de uitreiking van de cheque van € 2.400,- op de brug stond. Sem, een aantal jongeren, 

buurtregisseur en BOA’s. De voorbijganger vertelde later aan Sem dat hij had willen stoppen 

omdat hij dacht dat er problemen waren. Dit is een stukje beeldvorming waar het 

Bruggenfestival een ommekeer in moet brengen.  

PAUZE. 

Elkaar helpen, hoe leefbaar is de wijk en hoe kan dit nog beter: 

Sem introduceert de omslag die gemeenten moeten maken vanuit het regeringsbeleid.  

De gemeenten moeten straks veel meer leveren (ouderenzorg, jeugd en gehandicapten, 

participatie wet e.d.) maar krijgen daarvoor veel minder geld. Dus meer met minder. 

Vraag niet wat de gemeente voor mij kan doen, maar kijk wat jij voor de gemeente kan 

doen. Wij zijn onze wijk waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, afgestemd 

op de eigen omstandigheden. Maar iedereen zou “een steentje bij kunnen dragen”. 

Essentieel is, dat wat mooi is, mooi moet blijven en dat ieder daarin zijn verantwoording 

neemt. Je maakt het zelf gezellig, hou het leefbaar. Denk ook aan de buitenspeeldag in juni, 

burendag in september e.d.  

Het is de taak van Frans Huijbregts om bewoners te ondersteunen als zij iets voor elkaar 

willen krijgen in de wijk. Hij helpt hen medestanders te vinden om initiatieven die de 

leefbaarheid in de wijk ondersteunen. Laat dit aan hem weten. Wat kunnen we vanuit de 

bewoners bedenken in het kader van de leefbaarheid in de wijk. Als voorbeeld wordt 

genoemd het opknappen van het Seringenpark. Jarenlang was er gemopper maar toen 

kwam er een initiatief, een groep die er ook iets aan deed. Mooi voorbeeld van een initiatief 

dat door de buurt/wijk opgepakt is. 

Hiermee komen we weer op het Bruggenfestival. Trek dit heel breed is de mening in de zaal. 

Gezelligheid creëer je samen. Hier zijn een beperkt aantal mensen aanwezig, maar draag het 

idee uit naar anderen in de wijk.  

Er borrelen wat ideeën naar boven: breakdance, doe iets met je beroep/werkplek, een 

massagestoel, schminken, een pijl en boog maken, kampvuur etc.  

Koppel ouderen en jongeren bij een activiteit aan elkaar, dat bevordert de samenwerking. 

De bruggen staan als symbool voor verbinden. Er zijn een paar ideeën voor de locaties: 

Karperstraat/Vlinderweg, het Middelpunt, Poldermeesterplein. Maak het terrein niet te 

groot, dan moet je wel met elkaar in contact. De ouderen in de wijk kunnen opgehaald 
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worden en naar een plek gebracht worden waar zij mee kunnen genieten van de 

festiviteiten. Muziek is de rode draad door het hele festival heen. Bijvoorbeeld het 

hoofdpodium op het Poldermeesterplein en activiteiten op de bruggen en bij het 

Middelpunt. AH wordt ook betrokken. Samenwerking wordt nagestreefd. 

Samuel vraagt om de ideeën die er zijn of nog komen kenbaar te maken onder de naam: 

“bruggenfestival” naar sam@visualgain.com. Het zichtbaar maken van de wensen en wat er 

kan moet uit de wijk komen. Idee om de/een kunstroute mee te nemen tijdens het festival. 

We hebben vast wel kunstenaars in Nieuw Oosteinde of mensen die een creatieve hobby 

hebben die ze graag willen laten zien. Er kunnen ook mensen plaatsnemen in de organisatie. 

Als je interesse hebt kun je dit laten weten via het mailadres van het wijkoverleg: 

wijkraadoosteinde@gmail.com  

Hoe commercieel mag het zijn? Dat is een bespreekpunt.  

Ben vertelt dat de jongeren waar het omgaat 16+ zijn. Het is goed om er voor te zorgen dat 

er activiteiten zijn voor alle leeftijden, van jonge kindertjes tot de ouderen in de wijk.  

Categorieën van indelen: kleintjes – jeugd – volwassenen – ouderen.  

OP 28 september is er ook een aanbod van Crash museum om met oude legervoertuigen in 

de wijk aanwezig te zijn. Het is natuurlijk heel leuk om dit te combineren met het 

Bruggenfestival. Crash als eerste en aansluitend in de middag start van het Bruggenfestival.  

Rondvraag: 

Geen. 

Mededeling: het wijkoverleg is op zoek naar een nieuwe secretaris. Die hebben we inmiddels 

gevonden in de persoon van Marcel de Nijs uit de Karperstraat.  

Ria Koehler 

Notulist wijkoverleg Nieuw Oosteinde 

 

Kijk ook eens op de face book pagina van het wijkoverleg Nieuw Oosteinde!  

 

 


