Verslag Wijkoverleg Aalsmeer Oost

maandag 10 november 2014

Aanwezige bestuursleden:
Marcel de Nijs (secretaris), Bep Korsse (penningmeester), Peggy Moespot, Marie Louise Boom,
Christa Kuitert en Ria Koehler (verslaglegging).
Sem van Hest is verhinderd, neemt deel aan andere vergadering.
Frans Huijbregts: wijkopbouwwerk en ongeveer 45 wijkbewoners.
Opening
Marcel heet als plaatsvervangend voorzitter iedereen welkom.
VOA vrijwillig ouderen adviseur:
De heer Wim v.d. Merbel is coördinator van het VOA (Aalsmeer, Kudelstaart en Bovenkerk). Zijn
presentatie stuurt hij naar het Wijkbestuur die het op kan nemen op de site en in het Wijknieuws.
Het is een landelijk vrijwilligers initiatief die actief zijn op veel vlakken t.b.v. ouderen (75+) in
samenwerking met Vita, Mantelzorg en Meer, Zorg voor Elkaar, Wijkoverleg, het Rode Kruis e.d. Zij
bezoeken ouderen thuis die vragen hebben en adviseren hen dan zo goed mogelijk.
Vooral ouderen krijgen te maken met de veranderingen in de zorg en dat kan op veel terreinen voor
problemen zorgen. Mensen op leeftijd weten vaak niet hoe om te gaan met het digitale tijdperk waar
we nu eenmaal in leven, vinden het moeilijk om formulieren in te vullen en weten de weg naar
professionele hulp niet te vinden. Als je dan ook geen netwerk van familie, buren of vrienden om je
heen hebt, kom je als oudere vaak voor lastige vraagstukken te staan. Leden van ouderenorganisaties
die opgeleid zijn als VOA kunnen dan uitkomst bieden.
'De ouderen adviseurs begeleiden alle ouderen uit Aalsmeer, Kudelstaart en Bovenkerk', legt Wim
van de Merbel uit. 'En ook mantelzorgers, vrienden of familie kunnen met hun vraag terecht. Het
advies is gratis en je hoeft ook geen lid te zijn van een ouderenorganisatie om aanspraak te maken
op hulp van een VOA. Iedereen kan er gebruik van maken.' De ouderenadviseur biedt een luisterend
oor, probeert het probleem helder in beeld te krijgen, helpt bij het invullen van formulieren en
bemiddelt bij het contact leggen met de nodige organisaties. Een helemaal fijn is, dat de VOA geen
tijdslimiet heeft. Hij of zij komt gewoon bij u thuis om met u te praten.
De professionele praktijkondersteuners ouderen via de huisarts bezoekt ook ouderen. Het sociaal
loket bij de gemeente verwijst naar de VOA.
Als mensen vragen hebben kunnen zij Wim v.d. Merbel bellen: 0297 – 32 11 43.
Overlast bij de Mikado:
Dit is geëscaleerd. Meldingen van overlast kunnen via Frans gedaan worden. Hij ondersteunt
bewoners om een oplossing te bedenken om dit probleem te tackelen. Ook de jongerenwerkers
worden hier bij betrokken.
Frank van Rijn kan hier ook een rol in spelen. Hij is de adviseur jeugd en veiligheid bij de gemeenten
Amstelveen en Aalsmeer. Er is contact tussen Frans en Frank.
Doel voor deze avond is dat de bewoners hun ervaringen delen rond de overlast.
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Voorbeelden:
Jongelui komen terug als politie / BOA weer vertrokken is, er wordt vuurwerk afgestoken, er rijden
auto’s over het fietspad, zelfs busje rijden over het fietspad om iets af te geven.
Een aantal van de overlast gevende jongeren is bekend en wordt aangesproken. Er zijn meerdere
groepen jeugd die zich er ophouden.
Wethouder Gert-Jan v.d. Hoeve heeft een gesprek gepland over de ontbrekende faciliteiten voor de
jeugd in Aalsmeer Oost. Ook de jongere jeugd wordt hier voor uitgenodigd op 11 november 2014.
Idee is om het op de Kudelstaartse manier aan te pakken: 3 lijns aanpak.
Er is een gesprek met de beheerder van de Mikado geweest. Er zijn maatregelen getroffen door de
school. Frank is ook met de gemeente in gesprek over andere punten inzake de veiligheid en jeugd
betreffende de (omgeving van de) Mikado.
Achtergelaten vuil zorgt ook voor ergernis, ook in het water. Schoolpleinen zijn openbaar terrein met
een laag hek. Dus toegankelijk. Scooters kunnen er nu niet meer op. Dat ontmoedigt iets.
Bewoners zijn ook zelf op jeugd afgestapt, samen met de buren en met handhaving in de buurt. De
toon in de gesprekken was goed, maar helaas had het gesprek geen resultaat. Jeugd verwijst ook
naar elkaar als “dader”. Er is een afspraak met de wijkagent dat ze daar mogen zijn maar zonder
overlast te geven. Door de grotere groep is dat er wel door gillen, lachen, scooters en harde muziek.
Overlast in het verleden is aangepakt door o.a. gesprekken met ouders. Waarschijnlijk nu een andere
groep, optie om met deze ouders ook weer in gesprek te gaan?
De discussie wordt vervolgd door het benoemen van meer voorbeelden van overlast en
mogelijkheden om hier samen met de jeugd iets aan te kunnen doen. Frank kan hier een rol in
spelen, samen met Frans. De wethouder is er over in gesprek.
Samengevat: het betreft een nieuwe groep jongeren die een plek zoeken. Bewoners willen niet van
de jeugd af maar van de geluidsoverlast. En van de scooters over het fietspad. Op 9 februari 2015 is
Frans aanwezig op het wijkoverleg, hij komt terug met de acties en ideeën vanuit de bewoners.
Notulen van 25 augustus 2014:
Het initiatief “veilig Oosteinde” is actief, op 9 februari op het wijkoverleg is er een uitgebreide
terugkoppeling van de resultaten van hun overleggen en initiatieven.
Het verslag wordt goed gekeurd.
Vanuit de aanwezigen:
De ruimte in het zorgcentrum voor de ouderen verdwijnt waar de gym plaats vindt. Wie heeft een
idee voor een andere goed toegankelijke plek? Het Wijkbestuur neemt dit ook mee in het overleg
met de gemeente.
Het voetbalveldje bij de laatste nieuwbouw aan de Vlinderweg komt niet terug en er is geen
alternatief.
Bij de Lieve Pop is sprake van een onveilige parkeerplaats. De mening is, dat dit komt door gedrag
van de gebruikers zelf.
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De trekkers met aarde door de wijk: was even vervelend maar is nu opgelost (klaar en
schoongemaakt).
Losloop gebied voor de honden: er is een plek bij de Bloemhof achter maar daar is het nu veel te
donker. Er zijn “jongeren” die daar dealen en drugs gebruiken. De voorbijgangers maken hier
regelmatig melding van bij de politie. Advies is om te blijven melden bij de politie of het meldpunt via
de mail. De BOA’s staan te bekeuren op de Middenweg terwijl het dealen plaats vindt, maar
schenken er geen aandacht aan vertellen bewoners.
Er is een vraag over een wegversmalling binnen gekomen bij Frans. Deze bewoners zijn niet
aanwezig. Frans zal nog een keer contact met hen opnemen.
Schiphol perikelen:
Timo legt uit hoe de nieuwe inspraak regels er uit zien en wat er voor moet gebeuren om vanuit
Aalsmeer enige zeggenschap te kunnen krijgen in de nieuwe vorm van overleg rond Schiphol en de
geluidsoverlast. Het Wijkbestuur is hier heel actief in geweest en heeft veel handtekeningen
opgehaald. Nu maar hopen dat er een vertegenwoordiger uit Aalsmeer in de ORS komt.
Hoeveel invloed hebben bewoners straks? Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad die jouw
belangen behartigd in jouw gemeente. Via de wijkoverleggen zal terugkoppeling plaats vinden naar
de bewoners. Er wordt in de plaatselijke bladen regelmatig informatie gegeven over de stand van
zaken.
Losloopgebied honden Snoekbaarsstraat:
De bewoners hebben een brief ontvangen. Een derde deel van het veld wordt een losloopgebied
voor honden. Er wordt een avond belegd met de aanwonenden, hondenbezitters en het
Wijkbestuur. Proces wordt opnieuw opgepakt, het is niet goed gegaan. De gemeente was
geschrokken van de reacties op het plan. Er worden allerlei ideeën geopperd waardoor men de
overlast kan beperken en mensen op hun verantwoordelijkheid om de hondenpoep op te ruimen kan
wijzen.
Rondvraag:
- Verlichting Catharina Amalialaan: nog steeds slecht, blijven melden bij de gemeente.
- Fietsen op de voetpaden een grote ergernis, aanspreken helpt niet, resulteert in een grote mond.
Inzet van de wijkagent wordt als onvoldoende gezien.
- Uitstalling van de spullen van de winkeliers op de stoepen op Poldermeesterplein nog steeds een
ergernis.
- Ontwikkelingen rond viaduct Hornweg: is niets over bekend bij het Wijkbestuur. Er is vraag naar het
verplaatsen van het waarschuwingsbord bij de rotonde voor vrachtwagens, waardoor er misschien
minder tegen het viaduct aan zullen rijden. Er staan op de huidige plek teveel informatie borden.
- Gras maaien in de schoolmeester wijk: er wordt slordig gemaaid, stukken overgeslagen achter
bomen e.d. Dit is uitbesteed aan de Meerlanden, klachten kunnen naar de gemeente.
- Overlast scooters op fietspad langs de Mikado door pizza koeriers. Vraag is naar handhaving.

De in de rondvraag genoemde punten zullen door het wijkbestuur worden voorgelegd aan de
gemeente.
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