
Wijkoverleg 19-3-2015  Hornmeer.

Arie opent om 20.00 en neemt de agenda door voor deze avond.

 Scholen en park: Het kappen van de bomen  in het park is gestart. Nu er  
een bouwvergunning is afgewezen voor het voormalige terrein van 
scheepswerf van Dam, vanwege schiphol lib zone, is het de  vraag of dat 
ook gevolgen heeft voor het bouwen van huizen op het VVA-terrein naast 
de nieuwe school. Er komt een klankbordgroep voor het oude VVA 
terrein en voor het scholengebied. (Inmiddels zijn er door de gemeente 
twee voorlichtingsavonden gepland). Er wordt gevraagd over evt  
invulling voor het VVA-terrein. Met de mededeling dat er ook gedacht 
wordt om er evenementen te organiseren zijn de aanwezigen niet  
gelukkig, omdat dit een onevenredige belasting zou zijn voor onze 
wijknaast andere evenementen die al voor overlast zorgen..

 Bomenplan: Er worden 250 bomen gekapt in het park tbv de uitbreiding 
vd voetbalvelden. Verder worden er ± 50 bomen gekapt voor groot 
onderhoud en klachten van omwonende. De aanwezigen stellen dat het 
nodig is om voor elke gerooide boom weer een nieuwe boom te planten.

 Kruispunt Beethovenlaan/Sweelinckstraat: Dit kruispunt wordt als 
onveilig ervaren maar er worden op dit moment geen aanpassingen 
gedaan. Wel worden er aanwijzingen verduidelijkt door extra belijning.

 Verpaupering: Er zijn een aantal huizen in de wijk die slordig bewoond 
worden en die er onverzorgd uitzien (lappen ipv gordijnen, onverzorgde 
tuin).Het zijn veelal bewoners die de Nederlandse wooncultuur niet 
kennen of aanvoelen. Het gaat hierbij vaak om huurwoningen van EH of 
van een andere belegger.  Cor en Arie hebben een inventaris gemaakt en 
dit voorgelegd aan Eigen Haard en Gemeente. Zij kunnen of willen er 
weinig tegen doen, maar helemaal niets doen is geen optie vinden de 
aanwezigen. Dus is verzocht aan Eigen Haard en Gemeente om de druk 
toch wat op te voeren. Als omwonende zich hieraan storen kunnen zij die 
mensen misschien helpen of aanwijzingen geven. (b.v. met de tuin of 
raamstoffering).



 Zorg: Zorg is per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de 
gemeente geworden. Hoe gaat dat? Of niet? Het lijkt erop dat het binnen 
Aalsmeer redelijk geregeld is maar oplettendheid blijft geboden. Er wordt 
gesproken over eenzaamheid. Dit is moeilijk op te lossen, maar op dit 
moment lijkt dit geen groot probleem binnen de wijk Hornmeer.

 www.zorgvoorelkaar.com is een infosite en plaats waar zorg gevraagd en 
aangeboden kan worden.

 Aalsmeer onder de baan: De omgevingsraad Schiphol is van start gegaan. 
Het heeft tot doel de inspraak van de omwonende beter te structureren, 
maar nu al wordt duidelijk dat de Schipholbelangen zo groot zijn dat 
inspraak nauwelijks invloed zal hebben op de vliegbewegingen en het 
daaraan gekoppelde geluidsoverlast. 

 Aalsmeer zal meer overlast krijgen nu de Aalsmeerbaan een hogere 
prioriteit heeft gekregen. Als vertegenwoordiger van de wijkraad 
Hornmeer neemt Arie deel aan de beraadslagingen.

 Evaluatie omlegging N201: Er duidelijk minder verkeer op de oude weg. 
Vooral het aantal vrachtwagens is sterk verminderd. De aanwezigen zijn 
positief over de verkeerssituatie zoals die nu is.

 Radio Aalsmeer: Wat voor programma’s worden er uitgezonden en 
wordt er naar geluisterd? Weinig reactie uit de zaal anders dan dat men 
via facebook wel eens wat afluistert.  Geadviseerd wordt om er toch ook 
eens naar te luisteren, hetgeen ook in de auto mogelijk is.

 Wat wordt de functie van het Fort Kudelstaart? Dit is nog onduidelijk.
 Dat er een ontwikkeling komt is duidelijk maar men vreest voor overlast 

bij evenementen.

 Enquete: De gemeente hield een enquette over evenementen in 
Aalsmeer. Hij was vrij lang met veel vragen. Niet veel aanwezigen hadden 
hem ingevuld.




http://www.zorgvoorelkaar.com/


 Jan Mul Kwam met een punt over de prijzen van busmaatschappij 
Connexion. Op hun website wordt een maandabonement aangeboden 
voor 65 plussers voor een gereduceert tarief terwijl er geen korting 
bestaat voor mensen met een minimum inkomen. Hij vindt dit onterecht.

 Arie zegt dat, hoe onredelijk dit ook lijkt, het niet tot de onderwerpen 
van het wijkoverleg behoort en het bestuur daar ook niets aan kan doen.

 Het laatste punt op de agenda is de vraag wat men vindt  van het 
wijkoverleg in zijn houdige vorm. Mogelijk minder vergaderen en 
daarvoor in de plaats een soort inloopspreekuur? De aanwezigen vinden 
dit geen goed idee. Juist deze avond geeft aan dat breed overleg over 
allerlei zaken die de wijk betreffen, het nut van het wijkoverleg aantonen. 
Besloten wordt dat de huidige vorm van het overleg blijft bestaan, maar 
bij een kortere agenda dus minder lang zal duren. Na afloop kan er dan 
langer informeel gediscuseerd worden..

          Om 22.10  sluit Arie af met de mededeling dat het

          volgende overleg  plaats vindt op 10 juni a.s. om 20.00 uur.

Het Bestuur van 

Wijkoverleg Hornmeer.

Aalsmeer 13 april 2015.


