
De wijk Oosteinde is één van de zes wijken in Aalsmeer (wijkoverlegAalsmeer.nl). Het bestuur van het wijkoverleg is een onafhankelijke groep 
vrijwilligers die zich inzet voor de leefbaarheid in deze wijk. Onze doelstelling is: informatie vanuit de gemeente verspreiden onder de bewoners 
van deze wijk en ideeën, wensen en problematieken van  bewoners onder de aandacht brengen bij de gemeente en haar andere partners. 

 

Pagina 1 
De vergaderingen vinden plaats in De Mikado van 20:00 tot 22:00 uur. Het adres is “De Mikado”, Catharina-Amalialaan 66, 

1432 JT Aalsmeer. De zaal is geopend vanaf 19:45 en er is na afloop nog gelegenheid een praatje. Hebt u onderwerpen die 

u in wilt brengen in de vergadering, dan kunt u die per email sturen aan het secretariaat: wbAalsmeerOost@gmail.com 

ter attentie van de Secretaris. 

 

Verslag Wijkoverleg Oosteinde van 6 maart 2017 

Aanwezige bestuursleden: Timo Kreike (vz); Marcel de Nijs (secr) en Marie Louise Boom. 
Gasten: H. Keesom (Buurtverbinder); Marleen van der Dussen, Leo van der Vlugt en Joris Gouman 
(Rijnland); G. Stienen (Gem.Aalsmeer) en circa dertig wijkbewoners, waaronder Willem van Bloemen 
(verslag). 
 

Het wijkoverleg wordt geopend door Timo, voorzitter van het Wijkoverleg Oosteinde. Hij heet iedereen 
van harte welkom. Het is een gezellig samenzijn wat hij niet graag onderbreekt. Hij geeft aan dat er ook 
na afloop gelegenheid is voor een voortzetting van de ontmoetingen. Hij meldt dat het bestuur 
momenteel uit drie personen bestaat en nodigt aanwezigen uit om het bestuur op de vacante plaatsen 
behulpzaam te zijn, zodat zij er niet alleen voor staan. Dat is dan ook de reden dat het Wijkblad nog 
niet uit is. Desgevraagd maakt de heer Willem van Bloemen het verslag van dit wijkoverleg.  
Voorts vraagt Timo wie -met mw.Moespot- medewerking wil verlenen aan de 4 mei-herdenking in de 
wijk. 
Tenslotte deelt hij mee –voor zover men het nog niet weet- dat de heer Luc Koehler uit de 
H.Bierlingstraat op 14 februari j.l. plotseling is overleden. Luc was graag gezien en betrokken in de wijk 
–en op het wijkoverleg- en we betreuren zijn heengaan. 
 
Op het laatste wijkoverleg van 7 november 2016 hebben we afscheid genomen van Frans Huijbregts. 
Met genoegen wordt Helma Keesom voorgesteld. Zij zal voor een deel de taken van Frans gaan 
overnemen en -in opdracht van de gemeente- meer de aandacht geven aan de sociale samenhang . 
Helma presenteert zichzelf daarom als een buurtverbinder. Dat doet zij voor alle wijken in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Als bewoners vragen, ideeën of suggesties hebben om de samenleving in de buurt te 
verbeteren, kunnen zij haar bellen of schrijven. Haar email-adres is: h.keesom@participe.nu en haar 
telef.06.1462.3301.  
Daarna wordt de agenda voor het wijkoverleg opgesteld. De punten zijn:  1. De Waterhuishouding;  
2 Nieuwbouw Rode Dorp; 3 Zwerfafval Actie 25 maart as; 4 Verkeersknelpunten en 5 Overige punten 

 

1 De Waterhuishouding 
Mevrouw Van der Dussen dankt voor de uitnodiging en geeft de wijk graag informatie over het 
hoogheemraadschap van Rijnland. In het verleden bestond er bijna voor elke polder een polderbestuur 
die verantwoordelijk was voor het regelen van het inkomende (hemel)water en de afvoer daarvan in de 
polder. Door onderlinge samenwerking en fusies heeft dat organisatorisch geleid tot het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Het gebied waar Rijnland verantwoording voor draagt, reikt van het 
Noordzeekanaal in het noorden tot aan Wassenaar in het zuiden -in totaal circa 6800 Ha- met 1,3 
inwoners in 29 gemeenten, 40 km kustlijn en 1360 km aan dijken. Daarin bevinden zich de 
hoofdwateren -in beheer bij Rijnland- en overige wateren (in beheer bij gemeenten of particulieren, de 
zgn. Ingelanden = eigenaren). Rijnland is continu aan het werk om het watersysteem te verbeteren. 
Samen met gemeenten, bedrijfsleven en bewoners zetten zij zich in om de gevolgen van wateroverlast 
te beperken. Verbetering watergangen en vervanging duikerknelpunten bij bijv. de N201 en de 
Aalsmeerderweg. Vanuit Europa zijn er doelen gesteld voor de waterkwaliteit in de  (Europese) Kader 
Richtlijn Water (KRW). Dit wordt uitgewerkt voor de Westeinderplassen en de Bovenlanden van 
Aalsmeer in een KRW2-plan. Het doel is  zowel de fysisch-chemische waterkwaliteit als de ecologische 
kwaliteit. Ook het onderhoud komt aan de orde. Er wordt aandacht gevraagd voor bepaalde sloten en 
vijvers in de wijk. Daarbij lopen verwachtingen uiteen, hetgeen nader wordt toegelicht. De doorstroming 
is belangrijk. De presentatie zal beschikbaar gesteld worden aan de secretaris van het wijkoverleg. 

 

2 Nieuwbouw Rode Dorp 
Mevrouw Stienen dankt de voorzitter voor de uitnodiging en geeft de wijk graag informatie over de 
nieuwbouw -op de plaats waar thans de sloop van het Rode Dorp plaatsvindt aan de hand van het 
stedenbouwkundig plan.  
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In het gebied worden door de eigenaar Woningcorporatie Eigen Haard circa 64 woningen gebouwd 
waarvan minimaal 44 huurwoningen zijn (waarvan 18 woningen binnen de sociale huur) en de rest 
koopwoningen zijn. Volgens planning is het bestemmingsplan eind van het jaar gereed, daarna kan de 
ontwikkelaar de omgevingsvergunning indienen. Het bestemmingsplan zal in het tweede kwartaal ter 
inzage worden gelegd voor reacties.  
De sloot tussen de Hendrikstraat en het plan wordt iets verbreedt aan de zijde van de Machineweg.  
Verder heeft ze begrepen dat er vragen zijn ten aanzien van het kruispunt Machineweg Catharina 
Amalialaan. Hiervan heeft de afdeling Verkeer gezegd dat het plan is om deze in 2019 aan te passen 
met een rotonde. Daarbij geldt het voorbehoud dat de gemeente de daarvoor benodigde gronden heeft 
kunnen aankopen. 

 

3 Zwerfafval Actie 25 maart as 
Mevrouw Henriette Noya organiseert in het kader van de Landelijke Opschoondag op 25 maart van 9.30 
uur – 11.30 uur een zwerfafval-inzamelings-actie in de Koninklijke wijk van Aalsmeer-Oost vanaf de 
Supermarkt Albert Heijn aan het Poldermeesterplein. Het startsein wordt gegeven door wethouder J. 
Kluis en na afloop is er koffie bij de supermarkt. Mevrouw  Noya hoopt hiermee te bereiken dat deze 
actie onder meer een verandering te weeg brengt in een verandering van denken en een verandering 
van doen. Zij geeft aan dat een bananenschil ca. 1 jaar blijft liggen, een sigarettenpeuk tussen de 2 en 
12 jaar, kauwgom blijft wel 20 jaar liggen en een frisdrankblikje minstens 50 jaar. Als supporter van 
schoon wil mevrouw Noya stimuleren om de wijk schoon te houden. Het wijkbestuur draagt dit initiatief 
een warm hart toe. Want hoe meer mensen samenwerken aan een schonere buurt, hoe mooier het 
resultaat. Bovendien is aan de slag gaan met je buren, vrienden, collega's of familie ook véél gezelliger 
natuurlijk. Zij hoopt –met het bestuur- dat vele bewoners van de wijk mee zullen helpen met de actie. 
  
4 Verkeersknelpunten  
Hierbij ook de tijdens punt 2 gemaakte opmerking dat de gemeente ernaar streeft om het kruispunt 
Machineweg – Catharina Amalialaan in 2019 ter verbetering aan te pakken omdat op dit moment de 
daarbij benodigde grond nog niet in eigendom van de gemeente is.  
Het wijkbestuur wil een inventarisatie maken van knelpunten in de wijk. Om dit goed te doen maken we 
eerst een inventarisatie van knelpunten en daarna geven de aanwezigen 1, 2 of 3 punten aan voor hen 
de meest noodzakelijke knelpunten (drie het meest noodzakelijk). Na afloop zal door het bestuur een 
Top Tien samengesteld worden, met op nr. 1 het meest noodzakelijke verkeersknelpunt en op nr.10 
het knelpunt met wat minder prioriteit. Het resultaat van de Top 10 wordt aangegeven in de bijlage. 
 
5 Overige punten 
Er is een vraag binnengekomen wanneer het monopoly van de glasvezelkabel voor Caiway wordt 
opgeheven. Uit goede bron is vernomen dat die inmiddels is opgeheven. 
Het bomenbeleid van de gemeente wordt toegelicht en de wijze waarop de herplantingsplicht middels 
nieuwe bomen wordt uitgevoerd. Verder komt het hondenpoep in samenhang met de openbare 
prullenbakken ter sprake. Voor de hondenbezitters zijn weinig prullenbakken beschikbaar –bijv. 1 bij de 
bushalte aan de Legmeerdijk. Zij worden dan ook vriendelijk verzocht om de hondenpoep in een plastic 
zakje mee te nemen en in een openbare prullenbak te deponeren danwel in de container thuis. 
 
Terwijl aanwezigen druk discussiëren bij de geïnventariseerde verkeersknelpunten gaat de vergadering 
langzaam over in een gezellig samen zijn na afloop en wordt de vergadering om 10.45 uur dan toch 
beëindigd. 

 
---------kort na afloop van de vergadering heeft het bestuur de volgende punten A+B vernomen---------- 
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A. Ulla Eurich en Willem van Bloemen willen medewerking verlenen aan de 4 mei-herdenking. 
 

 
 

B. Uitslag Inventarisatie Verkeersknelpunten (met aantal toegekende punten door de bewoners) 
Aantal punten: 

16 fietsen op stoep (Poldermeesterplein) 

14 ingang Bloemhof moet van Hornweg naar Braziliëlaan 

10 Hornweg - Palingstraat - Fietspad betere voorrang aanduiding 

8 Rotonde of stoplichten Cath. Amalialaan - Machineweg - Middenweg 

7 Middenweg middenscheiding slecht zichtbaar 

6 Bierlingstraat fietspad tussen huizen bij Mikado (zelfde als Arianestraat) 

6 Citroenvlinder slecht overzicht door hoge coniferenhaag 

5 Hornweg - Palingstraat negeren inrijverbod vrachtauto's 

5 Betere waarschuwing hoge vrachtauto's bij rotonde Machineweg - Hornweg - uitrit Bloemhof 

4 slechte gesteldheid wegdek 

4 verlichting Cath. Amalialaan - Machineweg 

4 versmalling gewenst ter hoogte Snoekbaars - Brasemstraat 

4 Citroenvlinder kruising fietspad 

3 geen stoepen in schoolmeesterwijk + te snel rijden 

2 bushalte Legmeerdijk 

2 te grote vrachtauto's door Julianalaan 

2 smal fietspad Bierlingstraat (Mikado), fietst zo in de sloot 

2 Braziliëlaan geen verlichting 

1 slecht zicht door groen Hornweg - Willem Alexanderstraat 

1 bitumenlaag bruggen Oost 

 
 
 
Noot onder 2 * (WvB)  De gesloopte woningen waren in het jaar 1921 in opdracht van de Aalsmeerse 
woningbouwvereniging Volksbelang gebouwd door G. Vrouwe, aannemer, aan de hand van de 
tekeningen van Maarse & Pool, architecten. Het Rode Dorp dankt deze naam aan de rode dakpannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


