
      Verslag Dorpsoverleg dd. 20-2-2017

1. Opening
Voorzitter Jaap Overbeek opent het bewonersoverleg  in de grote zaal van het Dorpshuis met
een opkomst van ongeveer 50 mensen.

2.Vaststelling Agenda 20-2-2017  
Iedereen gaat akkoord met de agenda.

3. Verslag 24-11-2016
Het verslag wordt vastgesteld. N.a.v. het verslag komen de volgende opmerkingen:
a. Officiele opening nieuwe Future zaterdag 4 maart door Wethouder Verhoeven tevens onthulling 
    nieuwe naam.
b. Verkeerskundige maatregelen (gesprek met Thijs Kreukels): 
- Paal omver gereden hoek Herenweg
- Bocht fietspad te scherp Vrouwentroost (wordt aangepast)
- Wanneer komt Zebrapad achter winkelcentrum en bij appartement. Achter winkelcentrum is deze 
  aangelegd. Bij de appartementen aan de Herenweg ziet de gemeente geen noodzaak.
- Onduidelijkheid voorrangsregels vanaf parkeerplaatsen Winkelcentrum . De regel is verkeer 
   van rechts gaat voor.
c.2e Supermarkt de gemeenteraad heeft een motie ingediend waarbij het College 
opgeroepen wordt een onderzoek te verrichten, 2e helft jaar meer duidelijkheid.

4. Financieel Cafe Vita
We maken kennis met Jessica Helsloot van Vita Amstelland, Humanitas en (Dock jongerenwerk)
- inloop voor jong en oud
- alle vragen op financieel gebied
- budget info en advies
- aanvraag kwijtschelding (gemeente)
- advies en meekijken in financieel plaatje
- instanties in conflict ook mogelijk
- geen belastingaangifte en huurtoeslag adviezen.
- hulp is gratis
Openingstijden:
Oude Veiling 2e woensdag 9.30   - 11.30 uur
Oude Bieb     3e dinsdag      12.30 - 14.30 uur

5. Helma Keesom buurtverbinder
We maken kennis met  Helma Keesom.
Frans Huijbregts is gestopt als opbouwwerker en Helma heeft het overgenomen. Helma verteld wat 
haar taak is als buurtverbinder. Enkele kernwoorden:
- buurtverbinden
- maatschappelijke participatie (meedoen)
- sociale samenhang
- veilig in woonomgeving voor kinderen, jongeren, volwassenen en oudern
- onderling problemen oplossen



- samen op tijd signaleren
- hulp vragen
Helma gaat de buurt in en heeft een bezoekje gebracht tijdens het bridgen in Dorpshuis.
Signalen in een buurt opvangen. Mensen in contact brengen. Netwerk wijkgerichte organisatie.
Aanwezig bij wijkoverleggen. Zij vertelt dat zij op verkenning gaat in Aalsmeer en Kudelstaart.
Met  de aanwezige oganisaties gaat zij aan het werk om en Wijkanalyse t maken.

5. Enkele mededelingen
a. EIGEN HAARD wil haar woningbestand verduurzamen. Start gemaakt met de Graaf Willemlaan. 
Bewoners zijn benaderd, 70 % moet wel meedoen anders gaat het niet door.
b. WONINGEN BILDERDAMMERWEG: Er is een second opinion aangevraagd of sloop nu echt 
noodzakelijk is van de huurwoningen aan het begin van deze weg. Onafhankelijk bureau gaat 
onderzoek doen. Bewoners willen graag blijven wonen.
c. HANGING BASKETS: De Dorpsraad wil graag het centrum van Kudelstaart verfraaien met hanging 
baskets. De kosten voor 20 stuks zijn 3000 euro. Financieel een bijdrage wordt gezocht bij o.a. 
winkeliers, ondernemers, Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. De Supporters vereniging geeft aan 
om contact op te nemen met deze vereniging.
d. BUURTBOEKENKAST: Er staan op de volgende adressen inmiddels een buurtboekenkast: 
Jongerencentrum N201, Multifuncioneel gebouw Parklaan, Cafe Bar Joppe, Stichting De Binding in de 
Zijdstraat, Fort Kudelstaart en in devoortuin Mieke Jupiterstraat 6 Aalsmeer. Mieke Keessen heeft een
Facebookpagina Buurtboekenkast. Alle recente info is daar op te vinden. Meld je aan als je mee wilt 
doen met dit initiatief.
e. PLANTSOEN AELBRECHTSTRAAT: Omwonenden hebben gezamenlijk de gemeente benaderd met 
een plan om de waterhuishouding te verbeteren en met een nieuw inrichtingsplan. Dit plan wordt nu 
uitgevoerd. Dit plan laat zien dat met een gezamenlijke inzet van een buurt er zaken verbeterd 
kunnen worden. 
f. KAP BOMEN: Op diverse locaties in Kudelstaart zijn er bomen gekapt vanwege klachten 
omwonenden en vanwege beschadiging riolering door wortels. De Dorpsraad heeft navraag gedaan. 
Er worden nieuwe bomen geplant echter niet meer in trottoirs, maar in het groen. Er komen nieuwe 
bomen in de Aelbrechtstraat, Kam. Onnesweg, Robend, Marconistraat en Schweitzerstraat.
g. PROOSDIJ-NOORD: Nu de onroerend goed markt weer aantrekt zal de wijk afgebouwd gaan 
worden. De woningen zijn in de verkoop gegaan. De bouw start als70% van de huizen is verkocht, 
eventueel kan er in tranches gebouwd worden. In maart info-avond voor omwonenden over start 
bouw, bouwverkeer, overlast etc. Marcel Sangers is bewoner van deze wijk en zal info delen met de 
Dorpsraad.

6. SLS-gelden Schipholfonds
De voorzitter geeft een toelichting op het beschikbare geld uit het Schipholfonds. Schiphol, Rijk en 
Provincie hebben een fonds samengesteld, het Schipholfonds, waarin een bedrag van 30 miljoen euro
zit als compensatie voor de gemeenten rondom Schiphol  voor de leefbaarheid. Van deze 30 miljoen 
is 1/3 voor woningaanpassingen voor huizen onder de aanvliegroutes, 1/3 voor een schadefonds en 
1/3 voor initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen verbeteren. Over deze laatste 1/3 praten we 
vanavond.
In een eerdere bijeenkomst in de Oude Veiling zijn 10 suggesties gedaan die op Kudelstaart 
betrekking hebben. In dit Dorpsoverleg leggen we deze aan de bewoners voor en kunnen er nog 
ideeën aan toegevoegd worden. Tot slot gaan we stemmen om te kijken welke ideeën het meeste 
draagvlak hebben. U krijgt daarvoor 3 stikkers die u kunt plakken bij de suggesties die uw voorkeur 
hebben.

Onderwerp Omschrijving Punten
Dorpshuis Kudelstaart Het Dorpshuis Kudelstaart vervult al meer dan 55 jaar een 39



belangrijke sociale functie in het dorp voor jong en oud. Het 
Dorpshuis is in 1962 gebouwd en is daarmee één van de 
oudste Dorpshuizen van Nederland.  In 1962 was Kudelstaart
nog een overzichtelijk Dorp van een paar duizend inwoners. 
Inmiddels is Kudelstaart gegroeid tot 9000 inwoners. Op alle 
dagen van de week zijn er activiteiten in het Dorpshuis 
variërend van klaverjasavonden, koorrepetitie, bridge, 
toneelvereniging, ouderensoos, bingo tot knutselmiddagen. 
Daarnaast worden er verjaardagen, bruiloften, feesten en 
partijen gehouden en vind er het jaarlijkse carnaval plaats. In
2007 werd gestart met enkele ingrijpende verbouwingen om
het Dorpshuis aan te passen aan de eisen van deze tijd en 
om de functie als huiskamer voor Kudelstaart voor de lange 
termijn zeker te stellen. Voor een aantal zaken ontbreekt 
echter de financiële ruimte om deze facelift af te ronden. 
Zaken die nog op de “to do list” staan zijn: renovatie van de 
entree, inclusief toiletgroep, opknappen grote zaal, 
vervanging beschoeiing sloot en herinrichting en asfaltering 
parkeerplaats. 

Voor Elkaer Bij de bouw van het seniorencomplex Mijnsheerlijckheid is 
ook een wijksteunpunt  gerealiseerd waar koffie gedronken 
kan worden, samen gegeten voor 50-plussers en waar 
activiteiten georganiseerd worden voor de senioren uit het 
complex en uit de buurt. Het is een inlooppunt voor veel 
senioren die elkaar daar ontmoeten en zo de éénzaamheid 
verdrijven. De exploitatie kamt echter met een tekort.

9

Recreatiestrand Het Dorp Kudelstaart ligt aan de Westeinderplas, maar de 
9000 inwoners hebben nauwelijks gelegenheid van deze 
mooie plas te genieten als zij niet beschikken over een boot 
in één van de jachthavens. Oeverrecreatie is slechts zeer 
beperkt mogelijk. Realisatie van een recreatiestrand nabij de 
Loswas zou een mooie voorziening zijn voor Kudelstaart.

39

Voetpad Herenweg Bij mooi weer maken veel Kudelstaarters een ommetje over 
de Herenweg om een glimp van de Westeinderplas op te 
vangen. Zij moeten hiervoor op de rijweg lopen met alle 
gevaren van dien met het autoverkeer en in de 
zomermaanden drukke recreatieve fietsverkeer. Langs de 
weg loopt een dijkje. Hierop zou een wandelpad kunnen 
worden aangelegd.

17

Verplaatsen Sporthal De Proosdijhal is inmiddels bijna 40 jaar oud. Tussen de 
kantines van de korfbal VZOD en de voetbal RKDES is ooit 
ruimte gereserveerd om een sporthal te bouwen. Hier zou 
een nieuwe sporthal gerealiseerd kunnen worden. Op de 
locatie van de Proosdijhal zou de zo gewenste 2e supermarkt 
van het dorp gerealiseerd kunnen worden.

3

Buurtbus naar Aalsmeer De ouderen in Kudelstaart kunnen moeilijk in aalsmeer 
komen. Dit wordt nog versterkt als straks het busstation 
verplaatst gaat worden naar de Zwarteweg en er geen 

6



bussen meer door het centrum van Aalsmeer gaan rijden. 
Een buurtbus die periodiek en eventueel op verzoek pendelt 
van Kudelstaart naar Aalsmeer zou een oplossing kunnen zijn
om ouderen uit een isolement te halen.

Verbeteren Openbaar 
Vervoer

Met de lijnen 172 en 272 wordt Kudelstaart ontsloten 
richting Amsterdam. Het zijn lange routes. In de toekomst 
wordt het eindpunt Station-Zuid en is het Centrum van 
Amsterdam niet meer te bereiken met de bus. Richting 
Leiden is er helemaal geen Openbaar Vervoer.

3

Oplaadplekken In de tijd van intensivering elektrisch autorijden is de 
aanwezigheid van openbare oplaadplekken een eerste 
vereiste. In Kudelstaart zijn nog geen openbare 
oplaadpunten. Nabij het centrum van Kudelstaart zouden er 
enkele ingericht kunnen worden.

0

Duurzame verlichting Bij het vervagen van verlichting dient gebruikt gemaakt te 
worden van duurzame straatverlichting. Hiermee zou 
begonnen kunnen worden op de Kudelstaarterweg en 
Herenweg.

2

Verduurzamen openbare 
gebouwen

Neem maatregelen op scholen, sporthallen en andere 
openbare gebouwen te isoleren en te verduurzamen d.m.v. 
ledverlichting, zonnepanelen, etc.

2

Verkeersproblematiek 
scholen

Gebruik het geld om de verkeersproblemen bij scholen aan 
te pakken.

5

Restwarmte Rond Kudelstaart staan diverse kassen die veel warmte de 
atmosfeer in laten gaan. Gebruik deze restwarmte om huizen
te verwarmen.

0

Ezelkamp Richt de ruimte tussen de Bilderdammerweg en de 
Kudelstaartseweg in als Ezelpark en houdt het hiermee 
groen.

0

7. Signalen uit de Wijk
a. De woningen in de Einsteinstraat 17-21 heeft veel last van de berkenbomen voor het huis (veel 
rommel tot in de slaapkamer). Reeds diverse keren gemeld bij de Gemeente. Ze zouden worden 
gekapt, mensen voelen zich aan het lijntje gehouden. Ook de groenvoorziening naast nr 21 en 51 is 
een doorn in het oog van de wijk. Geen echt onderhoud, alleen één keer per jaar de maaier er 
overheen.
b. Bij het speeleiland Proosdij-Noord veel last van hondenpoep. Geen voorzieningen in de wijk zoals 
prullenbakken voor hondenuitwerpselen. 
c. Hondenuitlaatveld naast Proosdijhal wordt nauwelijks gebruikt omdat, volgens hondenliefhebber, 
de honden makkelijk de weg op kunnen rennen door het gemis van een hek. Wel hondenpoep op 
speelveld t.o. Edisonflat.
d. Bewoners flat hoek Kudelstaartseweg willen graag een zebrapad.
e. Trottoir langs eerste gedeelte Herenweg licht zo schijn dat het niet te gebruiken is voor rolstoelers 
die even naar de Loswal willen.
f. Het groen aan het Robend rondom de v.m. Bieb is verwaarloosd, al 30 jaar niets aan gedaan.
g. Plein voor de Proosdijhal is aan opknapbeurt toe, tegels ongelijk, oude coniferen en bielsen 
vervangen.
h. Bestrating Edisonstraat is slecht door boomwortels.
i. Het Dorpshuis heeft een AED

8. Sluiting



De voorzitter van de Dorpsraad sluit de vergadering om 22.00 uur en roept op na de vergadering nog 
even bij te praten onder het genot van een drankje. Het eerste drankje wordt door de Dorpsraad 
aangeboden.

 

                                                            



   

   


