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Aanwezige bestuursleden: 

Marcel de Nijs (secretaris), Bep Korsse (penningmeester), Peggy Moespot, Marie Louise Boom, Timo 

Kreike (voorzitter), Linda Olman (verslaglegging). 

Frans Huijbregts (Wijkopbouwwerk), Frank van Rijn (Jeugd & Veiligheid), Brenda Eikelenboom (Eigen 

Haard), Tessa Westerhof (jongerenwerk). 

Jeugd en Veiligheid 

1. Naar aanleiding van de overlast bij de Mikado is er overleg gevoerd met diverse jongeren en 
jeugdwerkers. Het aantal overlast-meldingen is omlaag gegaan, maar dit betrof wel het 
winterseizoen. Mensen mogen elkaar ontmoeten op het schoolplein, maar overlast is niet de 
bedoeling. Overlast wordt door iedereen anders ervaren. De belangrijkste regel is dat het na 22:00 
uur stil is. De Mikado heeft ook maatregelen getroffen (o.a. speciale poortjes), maar deze zijn niet 
waterdicht. 

2. Frans is een buurtproject gestart en heeft overlegd met de bewoners van de H. Bierlingstraat. Het 
speelterrein aan de zuid-westzijde geeft het meeste overlast. Dit gaat naar alle waarschijnlijkheid 
dit najaar worden afgeschermd met een rij bomen en /of geluidswering. Nadeel is dan wel dat 
ouders hun jongere kinderen dan niet meer kunnen zien, de kinderen zijn dan uit het zicht van de 
ouders. 

3. Frank laat weten dat het overleg met de jeugd heel belangrijk is en blijft. Het werpt absoluut zijn 
vruchten af. Er wordt geprobeerd contact te houden met de jeugd via bijvoorbeeld een inloop. 

 
Een bewoner uit de H. Bierlingstraat laat weten dat er op 11 mei (de eerste schooldag na twee weken 
meivakantie) veel glas op het schoolplein lag. Wellicht een hek om het schoolplein? Dit slaat haaks op 
het beleid dat scholen toegankelijk moeten zijn en blijven. Kinderen blijken met hun fiets naar de 1e 
verdieping te gaan en daar te fietsen. Ook geeft hij aan aangereden te zijn door vier kinderen tijdens 
schooltijd. Hij heeft de leerkracht hierop aangesproken. 
Een andere bewoner laat weten dat de overlast zich verplaatst naar het Poldermeesterplein. Onder 
andere voetballende jongeren op de parkeerplaats. Nadat zij de jongeren hierop hadden aangesproken 
gingen ze rustig weg.  
 
Tessa komt zelf uit deze wijk en benadrukt dat de jeugd niet een specifieke groep jongeren betreft. 
Vanavond is er een groep zeer welwillende en meedenkende jongeren die zich verantwoordelijk 
voelen voor onze wijk. Zij zijn druk bezig met de organisatie van het Bruggenfestival.  
Manel en Chance lichten de inloop toe. Dit is de blauwe keet aan de Aalsmeerderweg. Deze moet nog 
verbouwd worden en is beschikbaar gesteld door Eigen Haard. De helft van deze keet is voor het 
jeugdhonk. 
 
Een mevrouw in de zaal vraagt zich af waarom het jeugdhonk dan niet bij de Bloemhof of het 
Middelpunt kan? De jongeren antwoorden dat daar de oudere jeugd loopt die andere activiteiten 
hebben waar zijn liever niet bij horen.  Zowel Frank als meneer Hooyman krijgen signalen door dat 
daar wordt gedeald. Frank laat weten dat deze signalen niet concreet zijn en er eerst bewijs moet zijn 
voordat de politie kan optreden. 
 
De jongeren hebben afgesproken dat zij elkaar aanspreken op elkaars gedrag. Manel geeft aan dat zij 
een plek zoeken om te kunnen “chillen”. In de keet start dit met 1 keer per week. Als dit geen 
problemen geeft wil men dit uitbreiden naar 3 dagen per week. Het toezicht zal plaatsvinden door 
Marco (de eigenaar van het oude Bon Ami). Eerst een avond met toezicht, daarna een tweede avond 
zonder toezicht en met eigen verantwoordelijkheid. De afspraak is dan wel dat er geen alcohol en 
drugs aanwezig mogen zijn. Tevens geen gescheur met brommers, alleen geluid bij aankomst en 
vertrek. Mochten er signalen zijn van onregelmatigheden kan dit gemeld worden bij Tessa of het 
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wijkbestuur. De inloop is van 19:00 – 23:00 uur met een proefperiode van 3 maanden. Hierna volgt 
een evaluatie met jeugd en bewoners. 
 
Het Bruggenfestival zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 20 juni. Bij inventarisatie onder de 
aanwezigen geeft nog niet de helft aan dat ze de eerdere twee edities hebben bijgewoond. Dit jaar 
eindigt het Bruggenfestival om 19:00 uur, eerder dan de voorgaande jaren. Er zullen weer veel 
attracties zijn als: springkussen, bandjes, DJ, stormbaan, markt, etc. 
Sommige bewoners geven aan niet blij te zijn in verband met geluidsoverlast op het 
Poldermeesterplein. Ze laten weten dat het afbouwen vorig jaar te lang duurde. Ook bleven de 
toiletten destijds te lang staan. Doordat het dit jaar eerder wordt afgebouwd zal de overlast hierover 
tot een minimum beperkt blijven. Tessa kan benaderd worden over informatie betreffende het 
festival. Denise neemt contact op met Tessa om met Bobbies Buurt ook nog iets te kunnen 
ondernemen? 
 
Openbare ruimte in Oost 

Een mevrouw op de Kerkweg ziet momenteel geen mogelijkheid om haar hond uit te laten. De 

bouwweg is echter onderbroken door een sloot, waardoor er steeds meer voorzieningen en ruimte 

wegvallen in hun gebied (Kerkweg/Aalsmeerderweg/Oosteinderweg). Oost is zowel een bestaande 

wijk als een nieuwbouwwijk. We zullen echter veel meer rekening met elkaar moeten houden laat 

Frans weten. We zullen dit vandaag niet oplossen, maar we moeten wel tot elkaar komen. 

Brenda Eikelenboom probeert antwoorden te geven op vragen vanuit het wijkoverleg. Het 

bouwterrein wordt afgesloten. Honden uitlaten is dan ook niet meer mogelijk. Eigen Haard bepaalt 

niet de invulling van de ruimte, dit doet de gemeente. Frans roept op om inloopavonden over de 

bouwplannen vooral te bezoeken om wensen kenbaar te maken bij de gemeente. Bewoners moeten 

hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen volgens hem. De gemeente heeft een “brengplicht” en 

de bewoners een “haalplicht”. Frank is al bezig met lobbyen voor een definitieve plaats voor de jeugd 

in Oosteinde Fase 2. Jeugd en Veiligheid is aangehaakt bij de ontwikkeling van Fase 2. 

De keet is door Eigen Haard geschonken aan de gemeente op 1 april 2015. In de andere helft van de 

keet komt een ingenieursbureau voor reconstructie van de Aalsmeerderweg en een projectbureau 

voor Fase 2. 

Een bewoonster vraagt: komt er wederom een klankbordgroep zoals bij fase 1? En zo ja, wordt daar 

dan ook iets mee gedaan? De vorige keer is de inbreng van deze groep niet meegenomen in de 

uitvoering. Destijds hebben de bewoners alle vergaderingen bijgewoond, maar is er niets gebeurd. 

Frans stelt voor dat er aparte meetings worden ingepland door Eigen Haard en de gemeente voor 

Oosteinde Fase 2. De tijdsspanne wat betreft bouw is nog niet duidelijk. Een bewoner van de 

Vlinderweg vraagt of het voetbalveld niet gebruikt kan worden tot het moment dat de bouw begint. 

Eigenhaard geeft aan dat zij deze verantwoordelijkheid niet kunnen aangaan in verband met 

aansprakelijkheid. Frans geeft aan dat de gemeente geen beloften moet doen die ze niet na kunnen 

komen.  

Er zou sprake zijn dat er parkeerplaatsen worden opgeheven aan de Vlinderweg. Frans pakt dit op 

met de betreffende bewoner.  

Een meneer uit de Karperstraat vraagt of de ecologische scheiding kan worden doorgetrokken langs 

de Vlinderweg tot aan de Aalsmeerderweg. Brenda verwijst hem door naar de gemeente.  
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Bobbies buurt / buitenspeeldag 

Denise van der Staaij heeft actief contact met bewoners. De buitenspeeldag is op 10 juni. Er zullen 

deze dag op drie velden in Oosteinde van alles worden georganiseerd en wel bij de Brasemstraat 

(sport en spel mbv Sportservice Haarlemmermeer), de Ruisvoornlaan (voor –gezonde- snacks en 

lekkernijen mbv AH Poldermeesterplein) en de Snoekbaarsstraat (spring- en dansveld). Bobbies 

buitenspeeldag valt samen met de nationale buitenspeeldag.  De bewoners zullen worden 

geïnformeerd en worden gevraagd om het gebied autovrij te maken. Rond 18:30 zal het gebied weer 

begaanbaar zijn. Hulp van bewoners is zeer welkom, bijvoorbeeld als het gaat om toezicht bij 

snoepgoed. Het wijkbestuur biedt alle kinderen een ijsje aan. 

Garby - zwerfvuil 

Yvette Koehler is van Garby Aalsmeer. Zij is geïnspireerd geraakt door een documentaire over plastic 

soup. Er komt te veel plastic in het milieu. Het breekt af tot kleine stukjes en komt zo in onze 

voedselketen. Zij geeft voorbeelden dat mensen best welwillend zijn om alles schoon te houden, 

maar er zouden op meer plekken vuilnisbakken moeten komen en ook nog vaker geleegd moeten 

worden.  Voor meer informatie: Garby.Aalsmeer@gmail.com of 

https://www.facebook.com/pages/Garby-Aalsmeer/883909758337756. 

Een bewoner laat weten dat er veel troep ligt rond de Mikado. Ouders zouden hun kinderen hierin 

beter moeten opvoeden en begeleiden. Frans geeft aan dat wij zelf ook allen meer initiatief kunnen 

nemen zoals Yvette.  Denise vraagt zich af of de scholen hierin ook een rol kunnen spelen door 

middel van een lesprogramma.  

Verkeer 

Sieger Sakko stelt een gevaarlijke verkeerssituatie in de Arianestraat aan de orde. Dit blijkt een 

onveilige en onoverzichtelijke steeg. Automobilisten kunnen onmogelijk tijdig kinderen uit de steeg 

zien komen. Zelfs bij lage snelheid van auto’s is er al groot gevaar. De foto’s geven een duidelijk 

beeld. Ook de Bierlingstraat heeft een vergelijkbaar onoverzichtelijk fietspad. Het lijken 

planologische fouten. Hoe is dit eventueel op te lossen? Destijds is in de Kerkweg een inham gemaakt 

met speeltuintjes. Desondanks zijn er toch 3 aanrijdingen geweest. Daarvoor is hier geen ruimte. 

Wellicht een drempel of bloembak? Frans laat weten dat het niet alleen technisch opgelost moet 

worden, maar ook een mentaliteitsverandering nodig is bij bewoners. 

Hornweg 

Bep geeft verslag van de informatieavond over de Hornweg. Negen nieuwe vrijstaande woningen zijn 

gepland op het terrein van voormalig Phanos verkoopbureau. Het verzoek ligt er om de aansluiting 

Legmeerdijk/Hornweg weer te openen voor het bouwverkeer en hiermee de Hornweg te ontzien. De 

sloot wordt breder gemaakt voor waterberging in verband met de nieuwe huizen. 

Rondvraag: 

Een bewoonster uit de Beatrixstraat zegt dat het plantsoen aan de achterzijde van Beatrixstraat 56-

66 niet goed wordt bijgehouden. De grote machines blijken deze plaats niet goed te kunnen 

bereiken. Zij heeft dit meerdere malen aangegeven bij de gemeente en is verwezen naar de 

Meerlanden. Ook een schoeiing is in slechte staat, de wal brokkelt af. Frans pakt dit op voor de 

bewoners. 

 

https://www.facebook.com/pages/Garby-Aalsmeer/883909758337756
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Een bewoner aan het Poldermeesterplein vraagt naar de plannen van de kruising 

Machineweg/Middenweg. Dit naar aanleiding van een eerder bezoek aan het wijkoverleg door Thijs 

Kreukels (gemeente verkeer). Ze laten weten dat er nog geen nieuwe informatie is. 

Een bewoonster laat weten dat de bewegwijzering vanaf de N201 slecht is. Mensen komen uit op de 

Middenweg en moeten dan keren.  

Een bewoner geeft aan dat er slecht gemaaid wordt in de Braakstraat. 


