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Verslag dorpsoverleg dd. 26 september 2016 

 

1. Opening bewoners overleg  

De voorzitter, Jaap Overbeek, heet iedereen welkom. Hij is blij met de 

grote opkomst. 

 

2. Kennismaking met Wethouder Robbert-Jan van Duijn 

De wethouder stelt zich voor. Hij komt als nieuwe Portefeuillehouder van 

o.a. Wijkgericht werken en Participatie kennismaken met alle wijk 

overleggen tijdens deze bewonersavond. Robbert-Jan is sinds 4 maanden 

Wethouder en heeft in zijn Portefeuille Wonen/Schiphol/Wijkgericht 

werken en Participatie/jongeren/Senioren woningen en subsidiebeleid. 

 

3. Enkele mededelingen: 

 Er is een milieudelict geconstateerd in de Gozewijnstraat en 

Huijgensstraat. Men heeft geprobeerd bomen te vergiftigen. Er is 

aangifte gedaan bij de politie. Waarschuwing: Doe bij overlast van 

bomen een melding bij de gemeente, maar ga geen eigen rechter 

spelen. 

 In de sloot bij de Albrechtstraat is botulisme geconstateerd. De 

gemeente is geïnformeerd. 

 De wijziging van de uitvliegroute van de Kaagbaan (bochtstraat 

Leimuiden) is uitgesteld.  

 De gemeente werkt aan een nieuwe afvalvisie. Begin 2017 zal de 

Dorpsraad dit op de agenda zetten. 

 Per 1 december a.s. zal Frans Huijbregts vertrekken als 

opbouwwerker. Er wordt gewerkt aan een opvolger. We betreuren 

zijn vertrek. 



 

4. Initiatief Buurtboekenkast door Caroline Misseyer  

Mieke Keessen vertegenwoordigt op deze bewonersavond de 

Initiatiefgroep Buurtboekenkast. Zij legt uit wat het initiatief inhoudt. In 

hun tuin plaatsen mensen een kastje met boeken. Belangstellenden 

kunnen er een boek uithalen en een ander boek er in terug plaatsen. Een 

werkgroepje van 9 mensen werkt het plan verder uit. Idee als 

bouwpakket aan te bieden.  Er vindt een inventarisatie plaats naar 

binnenlocaties als bijvoorbeeld Café Op de Hoek, Dorpshuis of andere 

geschikte ruimtes zoals Mijnsheerlijckheid. Uiteraard kan het ook 

gewoon in een voortuin van een particulier. Als mensen boeken 

beschikbaar hebben kan dit gemeld worden via Facebook 

Buurtboekenkast Aalsmeer of anders berichtje sturen naar 

miekekeessen@hotmail.com 

 

5. Supermarkt Kudelstaart 

De voorzitter geeft een korte presentatie van de stukken die de 

gemeente Aalsmeer over dit punt heeft uitgegeven.  

In Aalsmeer is er een schijnbaar overaanbod van supermarkten (7 supers 

op 21000 inwoners). Kudelstaart komt er bekaaid af met 1 supermarkt 

op 9000 inwoners. Tot vorig jaar was de locatie Gr. Willemlaan 

gereserveerd voor een 2e supermarkt.  

De gemeente heeft aangegeven dat een eventuele 2e supermarkt het 

bestaande winkelcentrum moet versterken en kiest voor een compact 

winkelcentrum met elkaar versterkende winkels.  Een supermarkt buiten 

het centrum is dus niet gewenst. 

In maart 2016 heeft er een onderzoek plaatsgevonden door een 

onafhankelijk bureau naar de marktruimte voor een 2e supermarkt in 

Kudelstaart in relatie tot het aanbod in de regio. Het bureau heeft 

geconcludeerd dat er te weinig “marktruimte” is voor een 2e supermarkt 

in Kudelstaart. Daarnaast is ook de gereserveerde locatie te klein als je 

uitgaat van een supermarkt en parkeren op het maaiveld. Er is geen 

ruimtelijk inpassing voor een 2e supermarkt. Het bureau adviseert de 

bestaande supermarkt uit te breiden en geen 2e supermarkt in 

Kudelstaart te realiseren.  

mailto:miekekeessen@hotmail.com


Daar tegenover staat dat uit CBS-cijfers blijkt dat er in NH op elke 3000 

inwoners een supermarkt is. Kudelstaarters hebben geen 

keuzemogelijkheid in hun eigen dorp. Uit een kleine enquête en ook uit 

de reacties in de zaal blijkt dat een meerderheid voorstander is voor een 

2e supermarkt (discounter). De gemeente/politiek dient deze wens te 

erkennen en in detailhandelsvisie een 2e supermarkt op te nemen als 

beleid voor de komende jaren. 

Als de bewoners een 2e supermarkt willen zullen ze de politiek moeten 

benaderen. Een werkgroepje bereid een brief voor die door bewoners 

naar de gemeente Aalsmeer gezonden kan worden (zie bijlage). 

 

6. Jongerenhuisvesting.  

Sinds  maart 2016 wordt er naar gepaste locaties gezocht om 

starterswoningen te bouwen. Deze moeten betaalbaar zijn voor 

jongeren. Aangezien er een wachtlijst is op de markt om te huren komen 

de jongeren niet in aanmerking op deze markt. De bedoeling is dat er bv 

Units worden gebouwd of snel realiseerbare woningen die een bepaalde 

tijd gehuurd kunnen worden. In het voorstel worden er in Kudelstaart 

twee concrete locaties genoemd die verder uitgewerkt zullen worden, nl. 

Edisonstraat en Cactuslaan. 

Omwonenden vinden het veldje, ook wel  het hondenveldje, aan de 

Edisonstraat daar eigenlijk te klein voor  en zitten er niet echt op te 

wachten om groen te laten verdwijnen. 

Tevens is het bij evt. calamiteiten sporthal wenselijk dat er een 

vluchtroute open blijft tijdens bv periodeafsluiting van de scholen. 

Oproep aan het college om andere opties te onderzoeken. De wethouder 

wil in overleg met de omwonenden. Eventueel kan de Dorpsraad een 

avond organiseren. 

 

7. Uitvoering verkeerskundige maatregelen.  

 Madam Curiestraat/Zonnedauwlaan bewoners zijn tevreden met 

de aanpassingen het is er duidelijk veiliger geworden. Kinderen 

kunnen nu van alle kanten veilig oversteken via zebra’s.  

 Fietspad Kudelstaartseweg nabij  Dorpshuis is doorgetrokken.  



 Kruising Kudelstaartseweg-Herenweg 30 km zone er wordt geen 

zebra geplaatst. Geen overleg met Dorpsraad, wel met bewoners. 

 Aanpassing rotonde Bilderdammerweg met aparte opstelplaats 

bus. Uitvoering oktober.  

 Aanpassing parkeervakken Stuurboordstraat nieuwe inrichting 

vakken.  

 Zebrapad Einsteinstraat slecht steentjeswerk.  

 2e fietspadafsluiting Mdm.  Curiestraat/ Kudelstaartseweg bij 

Hartog Maarsen wordt besproken met Thijs Kreukels aldus Hans.  

 Vrachtwagens worden via de MIjnsherenweg/Einsteinstraat 

verwezen  naar de A4 via de Edisonstraat/Hoofdweg. 

 Eerstvolgende wijkoverleg vragen aan Thijs of hij nadere 

toelichting op verkeerskundig gebied kan geven samen met Ad 

Verburg (verkeer). 

 

8. Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een 

drankje aan de bar. 

 

10. Volgend bewonersoverleg op maandag 28 november a.s. 

  



Aan de Gemeenteraad van Aalsmeer 
t.a.v. dhr. O. van der Kolck, griffier 
Postbus 253 
1430 AG Aalsmeer 

 

      Kudelstaart, november 2016    

Betreft: Tweede supermarkt  Kudelstaart 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Met deze brief wil ik, als inwoner van Kudelstaart, u kenbaar maken dat ik van mening ben 

dat het aanbod van winkels in Kudelstaart niet meegegroeid is met de groei van het aantal inwoners, 

m.n. wordt een tweede supermarkt (discounter) gemist.  

Kudelstaart is gegroeid van een dorp met 3000 inwoners naar een dorp met ruim 9000 inwoners. Op 

een dergelijk groot inwonertal past een tweede supermarkt. Volgens landelijke cijfers van het CBS 

bedraagt het aantal inwoners per supermarkt in Nederland gemiddeld 3000. Als we dat gemiddelde 

op Kudelstaart projecteren is de wens om een 2e supermarkt realistisch.  

Als inwoner van Kudelstaart ben ik zeer tevreden met de service die de familie Alders van de AH-

vestiging in Kudelstaart verleent. Zij zijn meegegroeid van een kleine winkel in een bouwkeet naar 

een mooie full-service supermarkt. De AH-vestiging heeft echter een monopoliepositie. In 

Kudelstaart is naast AH ook behoefte aan een discounter. Mensen met een smalle beurs zijn nu 

gedwongen in Aalsmeer of Uithoorn hun boodschappen te doen. Tot voor kort was de locatie Gr. 

Willemlaan voorbestemd als locatie voor de uitbreiding van het winkelcentrum. Het College van 

B&W heeft n.a.v. een onderzoek aangegeven deze locatie niet langer te bestemmen als locatie voor 

een supermarkt. Als inwoner van Kudelstaart betreur ik dit.  

Ik verzoek u te bewerkstelligen, o.a. door faciliterende maatregelen te nemen, dat er in 

Kudelstaart een 2e supermarkt kan komen. Op zijn minst verwacht ik een aanvullend onderzoek 

(waarin ook naar de uitdrukkelijke mening van de inwoners gevraagd wordt) naar de behoefte aan 

een 2e supermarkt in ons dorp. 

Met vriendelijke groet, 

 

Naam  : ……………………………………………….. 

 

Adres  : ………………………………………………… 

 

Woonplaats : Kudelstaart 


