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Opmerking	 Reactie	
Vanaf	de	hoek	is	de	mogelijkheid	voor	mensen	
om	naar	de	loswal	te	lopen.	Daar	ik	zelf	aan	de	
Herenweg	woon	loop	ik	regelmatig	met	de	
hond	over	dit	stoep/oprit	(	voor	de	huizen)		
Ten	eerste	de	keus	van	soort	steen	welke	dacht	
ik	ook	op	winkelcentrum	liggen.		Lente	en	
zomer	is	prima	te	doen	maar	zodra	de	gladheid	
begint	is	het	levensgevaarlijk	qua	gladheid.	Niet	
een	beetje	glad	maar	zo	extreem	dat	je	ineens	
weg	glipt	en	zelf	ik	58	hou	me	niet	staande	
omdat	elke	stap	hierna	weg	glipt	dus	echt	niet	
te	doen.	En	dan	de	aanleg	van	deze	stoep	aan	
zich.	Door	de	oprit	ligt	hij	schuin.	Dit	loopt	
werkelijk	voor	geen	meter	en	zo	zie	ik	dan	ook	
regelmatig	oudere	met	rollator	en	moeders	met	
kinderwagens	op	de	rijbaan	lopen.		
U	begrijp	dat	ik	zou	pleiten	voor	een	ruwe	
steensoort	en	bij	de	weg	een	scherpe	oprit	dan	
het	midden	stuk	goed	recht	grote	zodat	er	twee	
rollators	langs	elkaar	kunnen.	Dan	bij	het	huis	
weer	een	scherpe	oprit.	Zo	houd	je	middenin	
een	plat	stuk.	Scheelt	een	hoop	en	kan	er	weer	
naar	hartenlust	gewandeld	worden.			

Dank	voor	je	mail.	De	situatie	van	het	voetpad	
naar	de	Loswal	is	voor	velen	een	doorn	in	het	
oog,	ook	voor	de	Dorpsraad.	Probleem	is	niet	
alleen	de	opritten,	maar	ook	de	waterkering.	De	
dijk	moet	van	Rijnland	een	bepaalde	hoogte	
hebben.	Deze	hoogte	en	het	gegeven	dat	auto’s	
de	oprit	op	moeten	kunnen	is	de	oorzaak	van	
het	scheve	trottoir.	De	gemeente	Aalsmeer	is	
met	deze	klacht	bekend	en	onderzoekt	de	
mogelijkheid	van	een	verbetering.	Echter	het	
laat	lang	op	zich	wachten.	Ik	heb	onlangs	met	
een	bouwkundige	gesproken	die	mee	gaat	
denken	en	een	tekening	gaat	maken	hoe	het	
wel	verantwoord	mogelijk	is.	Als	deze	tekening	
er	is	bieden	we	die	aan	bij	de	gemeente.	Naar	
de	steensoort	zullen	we	ook	gelijk	laten	kijken.	
	

Graag	vraag	ik	nog	wel	aandacht	voor	de	
verkeerssituaties	waarbij	de	tegenligger	
voorrang	heeft	bij	versmallingen	en	de	
stopplaats	niet	goed	staat	aangegeven.	
Onder	het	bord	met	de	zwarte	en	rode	pijl	kan	
komen	te	staan:	hier	stoppen	voor	tegenligger,	
alsmede	de	witte	zigzaglijn	op	het	asfalt	op	de	
juiste	plaats.	
Twee	situaties:	
-	wanneer	je	van	de	Legmeerdijk	komend	op	de	
Mijnsherenweg	rijdt	de	versmalling	voor	de	
afslag	Rietlanden	komt	eerst	het	verkeersbord	
met	de	pijlen	en	later	op	het	wegdek	de	
vervaagde	zigzaglijnen,	volgens	mij	betrok	bord	
en	einde	zigzaglijn	op	dezelfde	plaats	voor	de	
versmalling;	
-	wanneer	je	van	het	winkelcentrum	komt	op	de	
Mijnsherenweg	na	de	kruising	met	het	
zebrapad	staat	de	paal	met	het	verkeersbord	te	
dicht	op	de	versmalling	en	ontbreekt	de	
zigzaglijn	op	het	wegdek.	
	

Dank	voor	de	info.	We	gaan	er	naar	kijken.	
Overigens	is	de	gemeente	bezig	met	een	
verkeersbesluit	om	de	wegversmallingen	op	de	
Mijnsherenweg	er	uit	te	halen	en	te	vervangen	
door	drempels.	
	

Graag	aandacht	voor	de	kruising	
mijnsherenweg/madame	curieweg.	Met	name	
rond	de	tijden	dat	de	scholen	uit	gaan,	is	deze	
kruising	op	de	fiets	levensgevaarlijk!	

Situatie	is	bekend	en	ook	al	gemeld	bij	
gemeente.	Haag	laten	snoeien	schijnt	moeilijk	
te	zijn.	De	gemeente	kan	dit	niet	verplichten.	
We	zullen	het	nogmaals	meenemen.	



Haaientanden	worden	volledig	genegeerd	door	
praktisch	al	het	fietsend	verkeer	vanaf	de	
madame	curie	weg.	De	haag	bij	het	huis	op	de	
hoek	zorgt	er	mede	voor	dat	de	fietsers	vanaf	
de	Mijnsherenweg	de	fietsers	vanaf	de	madame	
curieweg	totaal	niet	aan	zien	komen.	Graag	een	
oplossing.	
	

	

Ik	verbaas	nog	steeds	dat	het	fietspad	niet	langs	
het	trottoir	is	getrokken	langs	VZOD	naar	Rkdes.	
Ik	vind	het	dood	eng	dat	de	kinderen	achter	de	
auto's	langs	moeten	fietsen.	Ik	snap	dat	het	
kostbaar	is.	Maar	ik	wilde	het	aangeven	hoe	ik	
er	over	denk.	Misschien	als	er	ooit	nog	eens	
veranderingen	komen	dat	dit	meegenomen	kan	
worden.	Dit	zelfde	geldt	voor	het	fietspad	
achter	de	tennis	langs.		Daar	is	geen	verlichting.	
Vind	ik	ook	een	punt	van	aandacht.	Heel	veel	
kinderen	nemen	deze	route.	Top,		er	is	verder	
geen	verkeer.	Maar	zonder	verlichting	zie	je	zo	
goed	als	niets.	Misschien	ook	iets	als	er	te	veel	
geld	is	in	de	gemeente	;)	

	

Ik	fiets	daar	diverse	keren	per	week	om	te	gaan	
sporten	en	heb	me	nog	nooit	onveilig	gevoeld.	
Nu	je	het	echter	zo	aangeeft	kan	ik	mij	je	
ongerustheid	wel	voorstellen.	Ik	heb	niet	
gehoord	van	aanrijdingen	daar	als	auto’s	uit	de	
parkeervakken	komen.	Blijkbaar	wordt	er	door	
alle	partijen	wel	goed	opgelet.	Overigens	
moeten	we	niet	wachten	tot	er	wat	gebeurt.	
We	zullen	het	op	ons	lijstje	zetten	met	
bespreekpunten	met	de	ambtenaar	
verkeerszaken.	Ik	moet	wel	aan	
verwachtingsmanagement	doen.	Het	lijkt	mij	
nogal	een	kostbare	operatie,	dus	ik	ben	bang	
dat	het	niet	snel	aangepakt	zal	worden.	
Fietspad	achter	de	tennis,	maar	ook	achter	
voetbalveld	heeft	inderdaad	geen	verlichting.	Is	
aandachtspunt	Dorpsraad.	
	

Borden	bij	winkelcentrum	zijn	verkeerd	is	niet	
een	duidelijke	scheiding	tussen	wandel	en	fiets	
gebied. 

Ik	weet	niet	welke	borden	er	verkeerd	zijn.	Ik	
zal	er	eens	naar	kijken,	maar	een	tip	van	jou	is	
welkom.	De	scheiding	tussen	wandel	en	
fietsgebied	op	het	Ad	Verschurenplein	gaat	
binnenkort	aangebracht	worden.		
	

Het	pleintje	achter	ons	woonblok	(Graaf	
Willemlaan	2	t/m	14)	verwilderd	met	gras	en	
onkruid.	
 

Ik	heb	het	gezien	op	Facebook	en	daarna	ook	
met	eigen	ogen.	Inmiddels	is	het	geborsteld,	
maar	het	onkruid/gras	zal	ongetwijfeld	terug	
komen.	De	wortels	zitten	nog	in	de	grond.	Het	is	
een	“vergeten”	pleintje.	Er	kan	niet	geparkeerd	
worden,	er	staan	geen	speeltoestellen.	Het	
enige	is	dat	er	gevoetbald	kan	worden,	maar	
daar	leent	het	grasveld	naast	Placd2bieb	zich	
beter	voor.		
Zijn	er	in	het	buurtje	geen	ideeën	wat	er	met	dit	
pleintje	gedaan	kan	worden?	Ik	heb	wel	eens	
gedacht;	haal	de	tegels	er	uit	en	maak	er	
volkstuintjes	van.	Mocht	er	in	de	buurt	een	
buurtinitiatief	ontstaan	over	de	bestemming	
van	dit	pleintje	dan	willen	we	als	Dorpsraad	
graag	bemiddelen	in	de	contacten	met	de	
gemeente.	Ik	hoor	het	wel.	
	



Goed	idee	om	eens	langs	te	fietsen	bij	het	
speeleiland	in	de	Korfstraat	(thv	nummer	110).	
Het	groen	om	en	met	name	óp	het	eiland	wordt	
zeer	slecht	onderhouden.	Het	oorspronkelijke	
plan	van	zowel	eiland	als	eromheen	was	een	
stuk	mooier.		
Gespeeld	op	het	eiland	wordt	er	ook	weinig:	
geen	leuke	dingen,	alleen	een	schommel.	En	als	
er	wel	wordt	gespeeld	hebben	kinderen	last	van	
brandnetels	of	hondenpoep.		
	

Vorig	jaar	hebben	we	hier	ook	bij	stil	gestaan	
(zie	foto)	en	het	onder	de	aandacht	van	de	
gemeente	gebracht.	Reactie	daar	is	dat	het	een	
natuurspeelplaats	is	en	kinderen	hier	in	de	vrije	
natuur	moeten	kunnen	spelen,	kikkervisjes	
moeten	kunnen	vangen	etc,	etc.	Het	is	niet	de	
bedoeling	dat	hier	speeltoestellen	komen.	In	de	
ogen	van	onze	bestuurders	is	het	één	van	de	
parels	van	een	natuurlijke	speelomgeving.	
Ik	weet	niet	zeker	of	we	er	weer	langs	zullen	
fietsen,	maar	de	kritiek	is	bekend.	
	

Als	u	gaat	fietsen	met	de	dorpsraad,	wilt	
u	dan	langs	het	speeltuintje	achter	het	Robend	
en	bij	de	Jpke	Smitstraat	kijken?	
dit	i.v.m	het	onderhoud	groen	!!!!!!	
Dit	speeltuintje	is	al	bij	u	bekend	!!!!!!	
zelfs	de	oude	bank	is	in	de	struiken	verdwenen	
!!!	
en	het	gras	staat	hoog	tussen	de	oude	rubber	
tegels	!!!	
	

De	situatie	is	ons	inderdaad	bekend.	Ik	vind	het	
vervelend	om	te	moeten	zeggen,	maar	ik	krijg	
het	speelplaatsje	en	het	groen	niet	hoger	op	de	
prioriteitenlijst	bij	de	gemeente	Aalsmeer.	We	
rijden	er	in	ieder	geval	even	langs.	
	

Mocht	het	er	niet	van	komen	dan	mogen	jullie	
even	naar	het	kruispunt	Mdm	Curiestraat	/	
Mijnsherenweg.	Vanaf	de	Schweitzerstraat	
oversteken:	als	fietser	mag	ik	doodgereden	
worden,	20	cm	daarnaast	is	een	zebrapad	waar	
je	als	voetganger	voorrang	hebt.	Ben	je	
overgestoken	overzie	je	het	fietspad	niet	
vanwege	de	begroeiing	van	het	hoekhuis.	Vanaf	
de	andere	kant,	hetzelfde.	Je	overziet	het	
fietspad	niet	van	de	Mijnsherenweg,	door	de	
begroeiing.	Dan	weer	hetzelfde	met	het	
fietspad	en	het	zebrapad.	Als	je	dan	
overgestoken	ben	en	volgt	het	fietspad	naar	de	
Schweitzerstraat	is	er	een	hoek	ipv	een	bocht,	
daar	gebeurt	nog	eens	een	ongeluk.	
		
Dan	het	rommelprobleem	bij	de	Galvaniflat.	Is	
het	mogelijk	dat	wij	een	heeeeeele	
papiercontainer	krijgen	???	
Bij	wind	ligt	de	hele	straat	vol	met	vuil.	
	

Dank	voor	je	opmerkingen.	Ik	weet	niet	of	we	
deze	kruising	gaan	bekijken.	We	moeten	keuzes	
maken	in	de	route.	De	hoek	met	de	hoge	heg	is	
inderdaad	een	probleem.	Als	je	vanaf	Aalsmeer	
komt	rond	schooltijden	zie	je	de	kinderen	vanaf	
de	Mdm	Curiestraat	niet	aan	komen.	Ze	moeten	
daar	stoppen	(haaientanden)	maar	"vergeten"	
dit	veelal.	We	hebben	dit	al	eens	doorgegeven	
bij	de	gemeente	Aalsmeer.	Het	schijnt	niet	
mogelijk	te	zijn	de	mensen	te	verplichten	de	
heg	in	te	korten	zodat	je	er	overheen	kunt	
kijken.		
Het	probleem	van	het	oversteken	met	de	fiets	
zie	ik	niet	zo,	tenzij	je	hier	graag	verkeerslichten	
wil.	Deze	gaat	de	gemeente	hier	niet	plaatsen.	
Je	kunt	oversteken	als	er	geen	auto's	aan	
komen.	Dat	geldt	overigens	ook	voor	de	
voetvangers.	Een	zebrapad	betekent	niet	dat	je	
zo	maar	over	kunt	steken.	De	knipperlichtjes	in	
de	weg	zijn	geen	stoplichten	alleen	een	
waarschuwingssignaal.	De	haakse	hoek	kan	je	
voorkomen	door	aan	de	andere	kant	van	de	
weg	over	te	steken.	Dit	neemt	niet	weg	dat	ik	
wel	wil	vragen	de	hoek	af	te	ronden.		
	
Wat	betreft	de	papierbakken	bij	de	Galvaniflat	
denk	ik	dat	je	bij	de	Meerlanden	moet	zijn.		Ik	
heb	geen	idee	wat	voor	papierbakken	jullie	
hebben.	Ik	weet	wel	dat	het	vaak	een	



rommeltje	is	omdat	bewoners	de	reclamepost	
direct	op	een	hoop	gooien	en	niet	mee	naar	
boven	nemen.	De	Meerlanden	of	Eigen	Haard	
zou	hier	een	oplossing	voor	moeten	geven.		
	

Ik	heb	geen	tijd	om	te	komen	of	mee	te	fietsen,	
maar	ik	zou	graag	eens	willen	dat	er	naar	de	
fietspaden	wordt	gekeken	vooral	de	
Kudelstaartse	weg	ik	fiets	hier	elke	dag	
overheen	en	ervaar	het	soms	van	de	ene	na	de	
andere	hobbel	of	“kuil”	het	is	niet	erg	als	er	
leidingen	worden	neergelegd	maar	het	netjes	
dichtmaken	is	waarschijnlijk	een	groot	vak.	
	

Dank	voor	je	input.	De	klacht	is	bekend	en	ook	
al	gemeld	bij	de	gemeente	Aalsmeer.	Wanneer	
het	fietspad	aangepakt	gaat	worden	is	niet	
bekend.	Hierbij	speelt	mee	dat	de	hele	dijk	van	
de	Westeinderplas	van	Vrouwentroost	tot	aan	
de	Herenweg	door	het	Waterschap	versterkt	
gaat	worden	d.m.v.	damwandprofielen.	Hierbij	
wordt	er	gewerkt	op	de	weg	en	zal	het	verkeer	
over	het	fietspad	geleid	gaan	worden.	Men	is	
bang	dat	dit	tot	schade	aan	het	fietspad	gaat	
leiden	en	dat	het	verstandig	is	het	herstel	van	
het	fietspad	pas	aan	te	pakken	nadat	de	dijk	
gerenoveerd	is.	De	versterking	van	de	dijk	stond	
gepland	voor	het	najaar	maar	is	uitgesteld	tot	
voorjaar	2019.	
	

Door	een	operatie	ben/was	ik	genoodzaakt	
enige	tijd	in	een	rolstoel	door	te	brengen	en	
ben	ik	wel	tegen	een	paar	obstakels	
aangelopen.	
Soms	kan	je	aan	een	kant	een	stoep	makkelijk	
af	(dankzij	aanpassing	stoep),	maar	aan	de	
andere	kant	van	de	weg	er	moeilijk	op	(geen	
aanpassing	stoep		Albrechtstraat-
Proosdijstraat).	
Verzakking	bij	de	brug	Boerhaevehof.	Het	gaat	
slechts	om	een	paar	centimeter,	maar	het	
wordt	steeds	meer	heb	ik	gemerkt.	
Het	is	misschien	geen	punt	voor	nu	op	de	fiets,	
maar	misschien	om	toch	eens	zelf	met	iemand	
in	een	rolstoel	te	gaan	kijken	waar	er	nog	
verbetering	mogelijk	is.		
	

Dank	voor	je	input.	Het	zou	voor	ieder	mobiele	
mens	goed	zijn	eens	een	paar	dagen	in	een	
rolstoel	door	te	brengen.	Pas	dan	ervaar	je	de	
drempels	in	de	publieke	ruimte.	Ik	heb	het	zelf	
ook	meegemaakt	toen	ik	een	nieuwe	enkel	
gekregen	heb.	We	nemen	je	punten	mee.	De	
verzakking	bij	de	brug	Boerhaevehof	meld	ik	
direct	bij	de	Servicelijn.		
	

Graag	aandacht	voor	die	super	gevaarlijke	
fietsbocht	bij	Vrouwentroost	het	is	geen	
wonder	dat	mensen	deze	bocht	omzeilen	en	
eerst	een	stukje	van	de	rijbaan	nemen	en	bij	de	
chinees	schuin	oversteken.	
	

Vanaf	het	begin	af	aan	hebben	wij	geageerd	
tegen	deze	scherpe	hoek,	mede	ook	n.a.v.	veel	
reacties	tijdens	het	bewonersoverleg.	De	
gemeente	heeft	onze	klachten	voorgelegd	aan	
de	Fietsersbond	en	n.a.v.	dit	contact	is	de	
stoeprand	verlaagd.	Dit	lost	echter	niets	op.	Je	
moet	vol	in	de	remmen	als	je	vanuit	Aalsmeer	
naar	Kudelstaart	de	bocht	wil	nemen.	Hij	loopt	
te	ver	terug.	Als	ze	de	bocht	eerder	laten	
draaien	heb	je	er	naar	mijn	mening	minder	last	
van.	Tot	op	heden	echter	in	onze	inbreng	
tevergeefs.	
	



Bij	deze	nog	extra	punten	indien	mogelijk	naast	
van	Leeuwenhoekstraat	27	
Groeit	een	grote	wildernis	die	het	halve	
voetpad	in	beslag	nemen.	
En	aan	de	overkant	Leeghwater	straat	ter	
hoogte	no	32	is	beloofd	dat	de	boom	gesnoeid	
zou	worden	vorig	jaar	al.	
Auto’s	worden	beschadigd	door	een	of	andere	
plakspul	wat	van	die	bomen	afvalt	en	de	takken	
schuren	over	de	auto’s	die	daar	wel	parkeren	
(meestal	bezoekers)	
Tevens	is	het	voor	rolstoelgangers	en	
rollatorlopers	een	heikel	punt	om	over	
sommige	bruggetjes	heen	te	komen	omdat	het	
straatwerk	niet	aan	of	onvolledig	aansluit	aan	
de	bruggetjes.	Ik	heb	een	rondje	met	Ria	
gereden	met	haar	Mercedes	(rolstoel)	en	ik	kan	
het	beamen	dat	het	zo	is.	Tevens	is	straatwerk	
ook	hier	en	daar	slecht.	
	

Het	onderhoud	groen	laat	inderdaad	te	wensen	
over.	Ook	stoepen	e.d.	zien	er	niet	uit.	Kijk	maar	
eens	op	de	hoek	Van	
Leeuwenhoekstraat/Leeghwaterstraat.	Allemaal	
hoog	onkruid.	Ik	maak	een	algemene	melding	
over	het	onderhoud	kruin	en	onkruid.		
	
Sommige	bruggetjes	en	straatwerk	hier	en	daar	
slecht	is	te	vaag.	Duidelijk	aangeven	waar	de	
bruggen	niet	goed	aansluiten	en	waar	het	
straatwerk	opgeknapt	moet	worden	(liefst	met	
foto).		

Op	het	speelplaatsje	naast	Geerland	59	staan	
tussen	de	bosjes	Aronskelken.	De	bessen	die	nu	
aan	het	rijpen	zijn	,	zijn	giftig.	Heb	al	een	poging	
gedaan	om	de	planten	te	verwijderen,	maar	het	
zijn	er	nogal	wat	en	zaait	eenvoudig	uit.	Dus	
graag	grondig	weghalen	en	niet	alleen	afsnijden	
ofzo.	
Oversteek	Bilderdammerweg	naar	Geerland,	
aan	één	kant	vrij	hoge	bosjes.	Kleinzoon	van	4	
was	niet	meer	te	zien	toen	hij	met	zijn	fietsje	
wilde	oversteken.	

We	zetten	het	op	ons	lijstje.	Melding	bij	
servicelijn@aalsmeer.nl	werkt	waarschijnlijk	
beter.	
Alleen	bosje	bij	oversteekplaats	is	aan	de	hoge	
kant.	Melding	bij	gemeente	is	niet	zinvol.	We	
kunnen	beter	als	bewoners	even	de	snoeischaar	
pakken.	

Ik	heb	3	punten	van	aandacht.		
-	het	trottoir	Proosdijstraat	no	2	t/m	28	
-	het	stoplicht	Einsteinstraat	dat	blijft	te	kort	op	
groen	zeker	voor	mensen	met	een	handicap.		
-	het	wandeldijkje	evenwijdig	met	de	
Dorpsstraat	blijft	verzakken.	Graag	voor	de	
winter	nou	eens	goed	aanpakken	en	horizontaal	
leggen	ivm	gladheid.		
	

-Meerdere	trottoirs	in	die	wijk	zijn	slecht,	denk	
ook	aan	Albrechtstraat.	Oorzaak	bomen	in	de	
trottoirs,	wortels	duwen	tegels	omhoog.	
-Nieuw	signaal,	we	zullen	er	naar	kijken.	
-Boesemdijksepad	achter	Einsteinstraat	ligt	erg	
scheef.	Is	bekend	en	gemeld,	herstel	medio	
2019.	

Onkruid	op	de	trottoirs	van	de	
Leeghwaterstraat.	

Gemeld	via	servicelijn.	

Er	worden	op	diverse	plekken	bomen	gekapt.	
Boomgaten	in	de	trottoirs	worden	dichtgelegd	
met	tegels	i.p.v.	nieuwe	bomen	te	plaatsen.	

Het	nieuwe	beleid	van	de	gemeente	Aalsmeer	is	
dat	bomen	die	in	trottoirs	staan	niet	worden	
teruggeplaatst.	Men	wil	af	van	het	
terugkerende	onderhoud	van	trottoirs.	Waar	
mogelijk	worden	bomen	in	plantsoenen	
geplaatst.		
Zorgpunt	voor	de	Dorpsraad	is	dat	er	veel	
bomen	verdwijnen.	Er	moet	creatiever	gekeken	
worden	waar	er	bomen	gepoot	kunnen	worden.	



De	gemeenteraad	van	Aalsmeer	heeft	dit	
onderwerp	op	de	agenda	staan.		

	


