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1. Opening
Voorzitter Jaap Overbeek heet een ieder hartelijk welkom  en is blij dat de grote zaal van het 
Dorpshuis is gereserveerd vanwege de hoge opkomst.

2. The Future:  

Frank van Rijn (Gemeente Aalsmeer) en Frans van Uxem (buurtregiseur) en Marco Den Haan 
(beheerder Future) geven een toelichting over de ontwikkelingen en de problematiek rondom
de verplaatsing van het Jeugdhonk The Future. 
De verplaatsing naar de voormalige Bibliotheek aan de Graaf Willemlaan geeft spanningen en
ontevredenheid bij de jeugd. Het probleem wat er nu speelt qua ontevredenheid is dat op de 
oude locatie een aantal zaken werden gedoogd (alcohol en softdrugs).
De Gemeente wil dit gedoogbeleid op de nieuwe locatie niet. Deze  andere huisregels  dienen
gerespecteerd te worden. Een deel van de jongeren verzet zich tegen deze nieuwe regels.
Op 6 en 7 december kan men het nieuwe jeugdhonk van binnen bekijken en de 
ontwikkelingen zien die zijn gemaakt .
Stichting de Binding is op 29 november gestart met tienerwerk. Deze Stichting organiseert al 
45 jaar activiteiten voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in Aalsmeer en Kudelstaart.
Het Jeugdhonk wordt half januari officieel geopend. Voorafgaand voor deze officiële opening  
komt er een naamsverandering doormiddel van een prijsvraag.
  

3. Verkeerskundige maatregelen door Thijs Kreukels (gemeente Aalsmeer)

 Bilderdammerweg: Lichtmasten worden nog geplaats zodat er meer licht is op de 
stoepen. Verder komen er nog bordjes op het parkeerterrein van RKDES: verboden 
voor lijndienst en een wegsleepregeling.

 Kruising Bachlaan: heeft volgens een bewoner een te haakse bocht.
 Madam Curiestraat: Unieke situatie  aanleg van zebrapaden in 30 km zone.

 Verlichting bij zebra’s is slecht volgens gebruiker. Zebra Dijksloot overbodig? 
 Richting Dorpshuis steken fietsers al over voor de kruising terwijl men daar op het 

fietspad moet blijven.
 De sluiproute voor fietsers voor Hartog Maarse gaat weg, deze is overbodig.
 De bocht naar de Zonnedauwlaan is erg haaks volgens een gebruiker.
 De fietstraat zoals die in De Kwakel is aangelegd evt. ook in Kudelstaart.
 Hoek Herenweg krijgt niet altijd voorrang vanaf Kudelstaartseweg.
 Vrachtverkeer neemt de Herenweg.
 Zwanenbloemweg  oversteek naar de Midvoordreef strepen aangebracht, 

fietsdoorsteek verruimd. Slecht zicht door heg. Verkeersbord 30 km is verwijderd op 
de Zwanenbloemweg  om beter zicht te krijgen op fietspad. 

 Drempel Midvoordreef is te hoog iets verlagen is wenselijk volgens een gebruiker.
 Zebra’s achter het winkelcentrum medio December geplaats mits het weer het 

toelaat.



 Boerhaavehof mist een pijl  op het bord met benummering (zaak van huisbaas).
 Al het verkeer van rechts Winkelcentrum heeft voorrang.
 Fietstocht door dorp om slecht asfalt te traceren en actie ondernemen.

4. Geluidsoverlast Schiphol 

Rien van der Laan geeft een toelichting over Schiphol.  Wijziging Bochtstraal (uitvliegroute) 
Leimuiden vanaf de Kaagbaan. Leimuiden heeft een verzoek ingediend en toestemming 
gekregen voor een proef. Vanaf 5-1-2017 eerdere draaiing van vliegtuigen waardoor 
Rijsenhout, Burgerveen meer hinder krijgt van vliegbewegingen. De vliegtuigen komen dan 
ook eerder richting Kudelstaart. M.n. Kudelstaart-Zuid zal hierdoor extra hinder oplopen.
Bij de tennisvereniging in Kudelstaart staat een  NOMOS MEETPOST.
Van 19 maart tot eind mei krijgt de Kaagbaan groot onderhoud. Er zal dan meer gestart 
worden vanaf de Zwanenburgbaan waardoor Kudelstaart tijdelijke extra belast wordt in een 
periode van 10 weken. De Buitenvelderd baan komt in Juni aan de beurt.
Bij overlast is er een meldpunt BAS genaamd www.bezoekbas.nl waar klachten geregistreerd 
kunnen worden.
    

5. Tweede supermarkt
CBS-cijfers N-H :3000 inwoners per supermarkt;                                                          
Kudelstaarters hebben geen keuze mogelijkheid;                                                                             Bij
9100 inwoners past een 2e supermarkt;                                                                             Gemeente 
en politiek dient dit te erkennen;                                                                                       In 
detailhandelsvisie 2e supermarkt Kudelstaart opnemen als beleid voor komende jaren.        Er 
is een brief opgesteld aan de gemeenteraad van Aalsmeer.                                                   Met 
deze brief kan een inwoner kenbaar maken dat het aanbod van winkels niet meegroeit met 
het aantal inwoners. Kudelstaart is gegroeid van 3000 naar 9000 inwoners. Op een dergelijk 
inwonersaantal past een 2e supermarkt.                                                                                Er is 
behoefte aan een discounter en nu zijn de mensen met een smalle beurs aangewezen op 
Uithoorn of Aalsmeer.                                                                                                                        Er 
wordt gevraagd naar een onderzoek over het faciliteren van een 2e supermarkt.                   In 
de brief wordt ook de mening van de inwoners gevraagd naar de behoefte naar een 2e 
supermarkt.
(P.S. Inmiddels zijn er vragen gesteld in de gemeenteraad en is B&W d.m.v. een raadsbreed 
gesteunde motie opgeroepen nader onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om een
2e supermarkt in Kudelstaart te realiseren.)

6. Woman’s Eye (Voormalige Pannenbar)
Op dit terrein worden 7 woningen gerealiseerd. Eind 2017 start de bouw, de oplevering van 
de woningen staat voorshands gepland voor het 1e kwartaal 2017. 

7. Nieuw-Calslagen 
De bouw van de eerste woningen is gestart. De voorbereidingstijd heeft meer dan 10 jaar in 
beslag genomen.

8. Overige onderwerpen
a. Verslag bewonersoverleg 26 september 2016 wordt goedgekeurd en geeft geen 

aanleiding tot vragen.

http://www.bezoekbas.nl/


b. Aan het Robend zijn de oudste bomen van Kudelstaart gekapt. Voorlopig komt er 
geen herplant. De Gemeente wil eerst aanzien hoe de resterende bomen aan het 
Stichtse Pad zich ontwikkelen.

c. Er loopt een onderzoek naar de mogelijke sloop van de woningen aan de 
Bilderdammerweg 6 t/m 30 door de woningbouwcorporatie Eigen Haard. Er is goed 
overleg met de zittende bewoners.

d. In Kudelstaart zijn ongeveer 50 speelplaatsjes. Het onderhoud hiervan wisselt. De 
Dorpsraad wil een rondrit maken langs de speelplaatsjes om de staat van onderhoud 
te beoordelen en zoekt liefhebbers om mee te fietsen.

9. Inventarisatie Flappen
Tijdens het bewonersoverleg in mei konden de aanwezigen op flappen noteren wat zij van 
het bewonersoverleg vinden. Hier kwam grosso modo de volgende reacties uit:

a. Waarom bezoekt u het dorpsoverleg?
Antwoord: betrokkenheid/ontmoeten/informatie.

b. Hoe zorgen we er voor dat u blijft komen?
Antwoord: goede publiciteit/actualiteit/goede sprekers.

c. Wat mag niet ontbreken op het overleg?
Antwoord: Speel in op signalen en actualiteit/Fort Kudelstaart/Schiphol

10. Rondvraag: 
a. Bord Vrouwentroost is weg en ook dat van Calslagen. Er wordt navraag gedaan.
b. Naast  Einsteinstraat  no.21 en 51 slecht of geen onderhoud groen. Wordt bekeken.
c. Winkelcentrum Kudelstaart fietsers op de stoep. Hekken/afsluiten is geen oplossing.
d. Jeugdhonk afgebroken wat zijn de plannen op deze plek?  Voor als nog zijn er geen 

plannen.
e. Is Vrouwentroost onderdeel van Kudelstaart of Aalsmeer? Antwoord: Vrouwentroost 

valt onder Dorpsoverleg Kudelstaart.
f. Vracht verkeer van en naar Aalsmeer geeft  verkeersoverlast in Kudelstaart. 

Onderzoek naar juiste bebording.
    


