
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 november 2017 

Aanwezige bestuursleden zijn de heren Timo Kreike (vz); Marcel de Nijs (secr), Richard Dorstijn en de dames 
Marie Louise Boom-Hoes en Anjo van Staaveren en –ter ondersteuning- Willem van Bloemen (verslag). 
Gasten: de heren Jeroen Schippers (Politie Amsterdam-Amstelland) en Marcel Blitz (preventie-adviseur Probin) 
en Pippie Kerkhoven (Stichting Beter Buren), mevrouw Helma Keesom (Buurtverbinder h.keesom@participe.nu) 
en circa vijfentwintig wijkbewoners en belangstellenden. 

OPENING 
De gezellige stemming onderbrekend, wordt het wijkoverleg geopend door Timo, voorzitter van het Wijkoverleg 
Oosteinde. Hij geeft aan dat er na afloop meer gelegenheid is voor een voortzetting van de ontmoetingen.  
Hij meldt dat het bestuur het bestuur is uitgebreid met Richard Dorstijn –die zich middels de wijkbrief aan de 
bewoners heeft voorgesteld- en mevrouw Anjo van Staaveren. Zij stelt zich eveneens voor. Daarna wordt de 
agenda voor het wijkoverleg opgesteld. De punten zijn:  1a. De nieuwe wijkregisseur; 1b. Inbraakpreventie; 2 
Verkeersmaatregelen; 3. Beter Buren; 4 Verkeersknelpunten en 5 Overige punten 

 
1a. De nieuwe wijkagent 
Met ingang van november j.l. mogen we de heer Jeroen Schippers verwelkomen als de nieuwe wijkagent van de 
Politie Amsterdam-Amstelland. Hij is één van de vijf buurtregisseurs in Aalsmeer, met name ten behoeve van 
Oosteinde (Tel.0900-8844) voor advies of bepaalde problemen in de wijk. Naast deze kennismaking staat in dit 
overleg ook de inbraak centraal, beter gezegd de voorzorgmaatregelen tégen inbraak, dus preventief inbrekers 
buiten de deur houden. Jeroen geeft aan op welke wijze inbrekers tegenwoordig te werk gaan en dat het soms 
heel eenvoudig is om in te breken door (slaapkamer) ramen open te laten staan, achterdeuren open te laten of je 
adres aan je sleutelbos te hangen. Naast inbraakmethoden wijst hij ook op babbeltrucs om als inbreker binnen te 
komen of om u af te leiden zodat hun inbrekersmaatjes eenvoudig binnen kunnen komen. Bewoners geven aan 
wat zij soms meemaken. Tenslotte geeft hij aan –als er dan toch nog ingebroken is- dat u dat kunt melden en wat 
de politie met uw melding doet. 
Tenslotte wordt door de bewoners aandacht gevraagd voor hangjongeren in de wijk (Rozenplein, P-terrein Hotel) 
1b. Inbraakpreventie  
In dit kader toont Marcel Blitz, preventie-adviseur bij Probin CarpentierMooren (Oosteinderweg 91 te Aalsmeer, 
tel. 0297-325609) een filmpje waarin de bewoners kunnen zien hoe –en vooral hoe snel- inbrekers te werk gaan. 
Daarbij toont hij aan dat bewoners het inbrekers soms wel erg makkelijk maken. Verder laat Marcel ons weten 
wat er aan mogelijkheden zijn om inbraak te voorkomen. Ook wanneer we daar weinig geld aan besteden kunnen 
we inbraak misschien niet helemaal voorkomen, maar we kunnen het inbrekers dan wel lastiger te maken. We 
worden gewezen op het Politie Keurmerk Veilig wonen (PKVW, zie www.politiekeurmerk.nl) wat de politie zou 
kunnen afgeven. Om als woningeigenaar of (ver)huurder in aanmerking te komen voor het PKVW-certificaat 
Beveiligde Woning moet het huis aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie voldoen, zoals hang-
en-sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels, verlichting bij de buitendeuren, zicht vanuit de hal op 
iemand die voor de deur staat en ook rookmelders op iedere etage en op de juiste plek. Tenslotte wordt door één 
van de bewoners gewezen op de App: BuitenBeter - om meldingen naar de gemeente te doen o.a. voor kapotte 
straatlantaarns. Bij sommige ingangen naar wijken van Aalsmeer hangen bordjes 'Whatsapp Buurtpreventie'. 
Vraag uit de zaal: Kan er ook een bordje "Nextdoor buurtpreventie" bij? 
 
3. Beter Buren (2 Verkeersmaatregelen, volg. Blz.) 

Mevrouw Pippie Kerkhoven is door het wijkbestuur uitgenodigd om ons te vertellen over de mogelijkheden die er 
zijn om betere buren met elkaar te worden, vooral wanneer de verschillen of problemen tussen buren groot zijn.  
Voorbeelden zijn: lawaai (70% van de klachten), stank, nare geur, de groei en bloei in de tuin, spelende kinderen. 
Stichting Beter Buren (www.beterburen.nl) streeft er naar om in de toekomst het 1e hulpmiddel te zijn bij 
burenproblemen. Hun waarden zijn: 

BB voor iedereen 
Bereikbaar en helpt  
iedere buur bij zijn of  
haar burenprobleem 

Zelfredzaamheid 
Beter Buren gelooft  
er in dat we er met  
elkaar uit komen  

Prettig Wonen 
Een fijne leefsituatie 
vinden we allemaal  
belangrijk en fijn 

Wederzijds begrip 
 is nodig voor de  
oplossing van een  
burenprobleem. 

Betrokkenheid 
Samen verantwoord 
werken aan een  
prettige samenleving 

De Stichting Beter Buren werkt onafhankelijk, ontvangt wel ondersteuning maar kosten niets, is eenvoudig 
bereikbaar en wil problemen tussen buren onderling op een open, ruime, onpartijdige begripvolle wijze goed 
aanpakken, op een deskundige wijze met respect voor daarbij betrokken personen.  Voor klachtenbemiddeling 

met of over bepaalde buren kunt u dit telefonisch vrijblijvend bespreken: 085-9022810. 
Of per email aan: info@beterburen.nl Uw vraag wordt niet inhoudelijk geregistreerd. 

mailto:h.keesom@participe.nu
http://www.politiekeurmerk.nl/
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2 Verkeersmaatregelen. Aan de hand van het Uitvoeringsprogramma Verkeer Gem. Aalsmeer: 
 

  

1) De grote bloembakken anders gepositioneerd, remmende werking tav  fietsers en bromfietsen. 

2)  De aansluiting op de Braziliëlaan leent zich uitstekend als hoofdontsluiting van de sporthal 

Bloemhof. De huidige toegangsweg vanaf de Hornweg kan hierna deels worden afgesloten.   

3)  Als de werkzaamheden van het bouwplan Hornweg 317 zijn afgerond, zal de gemeente 

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de voorrangssituatie te verduidelijken.  

4)  De gemeente zal groenvakken aanbrengen als in de Arianestraat  in 2016 is gedaan. Aanvullend 

zal men in zowel de Bierlingstraat als de Arianestraat cirkels aanbrengen om beter effect te krijgen. 

5)  De gemeente zal de bestaande bebording duidelijker zichtbaar op diverse locaties aanpassen. 

6)  De gemeente werkt samen met de Provincie Noord-Holland over aanpassingen aan het viaduct en 

hoopt daarmee op de Hornweg om de kans op aanrijdingen te verkleinen.  Voorts ook wijkoverleg. 

7)  Hier is gekozen voor het wijzigen huidige regels en de situatie bij uitrit Pontweg te verbeteren.  
8)  Grote aanpassingen op deze kruising worden meegenomen in de reconstructie van de 
Machineweg, die op de voorlopige planning staat voor 2020. Wel voorlopig de situatie aanpassen door 
de scheiding op het 1e stukje vd Middenweg vervangen door belijning en verder een zebrapad. 

9)  Deze installatie is verouderd. Zal meegenomen worden in de reconstructie van de Machineweg. 

10) Om fietsongevallen te verminderen worden overbodige palen weggehaald of  (ribbel)markering.  

11) Voorgesteld wordt eenrichtingsverkeer in te stellen op de parallelweg vanaf de Aalsmeerderweg 

  
 
  

  Maatregel Toelichting Planning 

1. Overlast fietsers Poldermeesterplein Verplaatsen straatmeubilair 2017 

2. 
Toegangsweg sporthal Bloemhof 

verplaatsen  2019 

3. 
Verbeteren voorrangssituatie  Palingstraat – 

Hornweg 

Mogelijkheden onderzoeken na afronding 

bouwplan Hornweg 317 
2019 

4. 
Verbeteren verkeerssituatie Bierlingstraat 

en Arianestraat 
Situatie aanpassen 2017 

5. 
Inrijverbod vrachtauto's Hoek Hornweg - 

Palingstraat verduidelijken 
Aanpassen bebording 2017 

6. 
Verduidelijken waarschuwing beperkte 

doorrijhoogte Hornweg 

Bebording aanpassen en onderzoeken 

alternatieve maatregelen Hornweg 
2017 - 2019 

7. 
Verbeteren kruising Machineweg - 

Oosteinderweg – Pontweg 

Belijning ophalen/Situatie Pontweg 

aanpassen 
 2018 

8. 
Verbeteren kruising Catharina-Amalialaan - 

Machineweg - Middenweg 
Kortetermijnmaatregelen onderzoeken 2017 

9. 
Verkeersregelinstallatie Aalsmeerderweg - 

Machineweg 
Vervangen verkeersregelinstallatie 2019 

10. Fietspadpalen   2017 

11. 
Eenrichtingsverkeer parallelweg 

Machineweg 
  2018 
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 4 Overige punten 

INITIATIEVEN Mevrouw Helma Keesom geeft aan dat zij veel waardering heeft voor de organisatie van de 
Bobbies-BuitenSpeeldag voor de kinderen, maar ook voor initiatieven als een burendag in een kleine wijk. Zij ziet 
uit naar nieuwe buurt-initiatieven en die zij financieel kan ondersteunen h.keesom@participe.nu of 06.1462.3301. 
 
MIGRANTEN-HOTEL. Er wordt verslag gedaan van de voorlichtingsavond daarover op 31 okt.j.l. 
GREENPARK. Er wordt melding gemaakt van de uitgave van de laatste nieuwe Nieuwsbrief van Greenpark. 
OOSTEINDERWEG. Er komt een visie-plan over de verkeers-situatie en aansluitingen iom bestemmingsplan. 
BAGGERWERK. De baggerwerkzaamheden in onze omgeving zijn tijdelijk stilgelegd vanwege een lopend 
onderzoek naar mogelijke verontreinigingen: https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/baggeren/bagger-uitstel 
 
5. RONDVRAAG 
De heer De Ruiter meld dat enkele lantaarnpalen bij het Poldermeesterplein en de Willem-Alexanderstraat defect 
zijn en dat dit inmiddels is aangemeld. Door de Led-verlichting is het wat complex, dus niet eenvoudig op te 
lossen met een enkele lampje. Is in behandeling. Dit geldt ook voor het kunstwerk aan de Koningstraat. 
 
Tenslotte meld de voorzitter dat het wijkbestuur zeer tevreden is in de huidige uitgebreide samenstelling, maar de 
wens is nog om een nadere ondersteuning. Onder het motto: Breng Aalsmeer Oost tot leven op Social Media 
zoeken we iemand die digitaal contact houdt met alle organisaties in de wijk, en op internet een agenda met 
evenementen/cursussen/speciale gelegenheden bijhoudt specifiek gericht op Aalsmeer Oost. En verder met 
name op het gebied van 
- kopij voor het wijkblad (Marie-Louise en Willem zullen hierbij het voortouw in nemen); 
- professionele vormgeving van het wijkblad; 
- verspreiding van het wijkblad (mw. Renske Maarse-Bartels en Hr. Kieviet melden zich aan); 
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