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leden     
     
    Volgende vergadering en tevens laatste als 

Wijkoverleg De Dorper 29 mei a.s. in de Oude 
Veiling 

Besluitenlijst 
 

Agenda Agendapunt Onderdeel Besproken/Afspraken Actie/Door 
 Opening    

1. Toevoegen aan agenda - Introductie nieuwe 
opbouwwerker 

- Handhaving in de 
Zijdstraat 

- Boomwortels 
Weteringsplantsn. 

  

2. Stand van zaken betreffende   De LIDL is begonnen met het slopen van de 2 panden van de RABO  



 

de LIDL  bank. Dit gaat ongeveer 4 maanden duren. Ze beginnen aan de 
binnenkant van de panden, en uiteindelijk ook de buitenkant.  De 
verkeersafwikkeling straks als het klaar is, wordt aanleveren via de 
Grundelweg. De vrachtwagens gaan achteruit de autohelling op, en 
in zijn vooruit er weer af. Wordt het parkeerterrein straks afgesloten  
achter de LIDL, of wordt dit ook misbruikt door langparkeerders?? 
Krijgt de Uiterweg voorrang t.o.v. de vanCleeffkade?? Allemaal 
vragen maar nog geen duidelijke antwoorden!  
Wel komen er 85 parkeerplaatsen voor het winkelend publiek. 

3.   Planning werkzaamheden aan 
de bestrating van 
Weteringstraat, Stationsweg, 
van Cleeffkade. 

   Werkzaamheden  worden opgeschoven tot eerste helft 2017, 
wegens vervuilde grond. 
Hopelijk worden alle omwonende geïnformeerd voor de aanvang, 
het is een verkeersader van het Dorp. 

 

     Verlichting Weteringsstraat is slecht bij de uitrit van de garage, graag 
een lantaarn extra plaatsen. 

Louis 

   Voetgangers brug naar Ketelhuis krijgt nieuwe deklaag.  
     Brug Dorpstraat terugplaatsen, dat gebeurd voorlopig niet, de 

fundering van de brug moet vernieuwd worden. Het kan nog jaren 
duren voor de brug terug wordt geplaatst. 
 

 

 4. Laatste ontwikkelingen m.b.t. 
Schiphol 

 De Kaagbaan is tussen maart en mei in onderhoud, daarom wordt de 
Zwanenburgbaan meer belast.  
Schiphol bereikt dit jaar al het plafond van 500.00 vluchten, terwijl 
dit voor 2020 was afgesproken. Daarna komt er weer een nieuw 
plan. Lelystad is in vizier voor vakantievluchten. Na 2020 worden er 
600.000 vliegbewegingen verwacht met stillere vliegtuigen, en ook 
schonere. Maar momenteel is veel zorg om de fijnstof en ultra 
fijnstof uitstoot van de vliegtuigen. 
 

 

5. Hoe gaan we verder met 
wijkoverleg De Dorper 

Samenvoegen wijkraden 
Aalsmeer 

 Wijkoverleg De Dorper wil gaan samenvoegen met Wijkoverleg 
Hornmeer en Wijkoverleg Stommeer.  Zo krijgen wij een grote 

 



 

wijkraad voor het centrum van Aalsmeer. Dan komen er in Aalsmeer 
2 wijkraden, Centrum en Nieuw-Oosteinde en Kudelstaart. Dat zijn 
elk ongeveer 10 000 inwoners. We blijven vergaderen in de wijk, 
alleen iets minder frequent. 

6. Rondvraag Zijdstraat auto vrij!! In de Zijdstraat rijden momenteel nog  veel auto’s , het bord 
verboden voor auto’s(uitgezonderd bewoners)  is onzichtbaar. Maak 
het duidelijker voor alle pakketdiensten!! 

Politie 

   Valse parkeervergunningen Er zijn valse parkeervergunningen in omloop. Waarom geen 
vergunning met een chip?! Meer controle gewenst.  

Politie 

   Boomwortels 
Weteringsplatsoen 

De boomwortels zorgen ervoor dat de tegels omhoog komen, en dat 
geeft gevaarlijke situaties voor de omwonende, die daardoor kunnen 
vallen met hun rollator of daardoor op de weg moeten lopen. 

Gemeente  

        
        
        
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


