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Tijdschema ombouw Burgemeester Kasteleinweg
Ontwikkelingen Schiphol
Mobiliteitsagenda
Vervanging Barendebrug in de Dorpsstraat
Toegang tot glasvezel voor andere providers
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag

HOV Aalsmeer-Schiphol-Zuid
Locatie

Begin

Eind

Zomer 2020
Begin 2021
Najaar 2020
Begin 2021
Zomer 2020
Zomer 2020
Zomer 2020
Eind 2020

Voorjaar 2021
Voorjaar 2021
Najaar 2020
Voorjaar 2021
Zomer 2020
Zomer 2020
Voorjaar 2021
Voorjaar 2021

(van Fokkerweg in Haarlemmermeer
Tot Poelweg in Uithoorn)

Kruising Fokkerweg en fietstunnel
Aalsmeerderbrug
Van Cleeffkade
Burg.Hoffscholteweg t/m Ophelialaan
Kruising Zwarteweg
Tussen Zwarteweg en Legmeerdijk
Kruising Legmeerdijk en fietstunnel
Tussen Legmeerdijk en Poelweg

Schiphol
Bewonersvertegenwoordigers
stoppen met overleg, maar gaan toch
weer praten

Bewonersdelegatie schortte overleg over toekomst Omgevingsraad op
Dinsdag 11 februari 2020
Update 19 februari
De bewonersdelegatie wilde pas verder praten over de toekomst van de ORS als duidelijk was wat de andere partijen in de
ORS vonden van de plannen van Van Geel. In diens voorstellen (‘modellen’) wordt de rol van de ORS ingeperkt door het
adviesrecht over hindernormen en afwegingskaders te laten vervallen. Een ORS nieuwe stijl mag dan alleen nog praten over
maatregelen om de pijn van de luchtvaart te verzachten. Terwijl het de bewoners erom gaat onnodige pijn te voorkomen. Dat
kan feitelijk alleen door minder vluchten, iets waarvoor inmiddels steeds meer argumenten op tafel liggen. Anders blijft het
dweilen met de kraan open op een waterbed.
Schiphol heeft nog niets laten weten ten aanzien van de evaluatie, maar is wel bezig de ORS te ondermijnen. Al maandenlang
wordt buiten de ORS om overleg gevoerd over hinderbeperkende maatregelen, soms in geheime vergaderingen met
gemeentebesturen. Als er al geen toezeggingen worden gedaan, worden er op zijn minst verwachtingen gewekt. Daarmee
wordt een verdeel- en heerstactiek gevolgd. Omdat hinderbeperking nauwelijks mogelijk is, komt het in feite neer op
hinderverplaatsing.
De bestuurders (provincies en gemeenten) lijken te kiezen voor een rechtstreeks overleg met het minister. Daarbij staan de
bewoners buitenspel. Terwijl het om een aanslag op hun leefomgeving en gezondheid gaat door geluidshinder, luchtvervuiling
en veiligheidsrisico’s. Daarom moet het aangekondigde hinderreductiepakket eerst met hen worden besproken voordat het
ministerie het vaststelt. Besluiten kunnen pas worden genomen als er nieuwe normen zijn en vliegtuiggeluid en -uitstoot is
gemeten in plaats van berekend.
Probleem is ook de onduidelijkheid over het wettelijk kader voor het overleg. Bestuurders willen dat de Omgevingswet zoveel
mogelijk regelt en niet de Luchtvaartwet, want zij gaan over de omgeving. Dat geeft hen ruimte om maar raak te bouwen.
Alleen valt de luchtvaart helemaal niet onder de Omgevingswet en de rechtsbescherming is al onder de maat. Het recente
rapport de Staat van Schiphol 2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport bewijst dat de hinder alleen maar is
toegenomen en meer mensen gezondheidsschade oplopen. Groei van Schiphol op de huidige locatie kan echt niet meer.
Dit heeft dermate veel impact dat de vraag over governance (‘integer en transparant handelen door overheidsorganisaties en
bestuurders en het organiseren van toezicht hierop’) topprioriteit heeft. Het oordeel van deskundigen, zoals ook de
Onderzoeksraad voor Veiligheid, moet een centrale rol krijgen in het luchtvaartbeleid en dus ook in de modelvorming die de
bewoners moet beschermen tegen private belangen van de sector. Het continueren en opnieuw vormgeven van de huidige
strategische adviesfunctie voor de bewoners is meer dan ooit noodzakelijk.
De bewoners accepteren niet dat zij bij zo’n belangrijke taak als het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving
buitenspel worden gezet. In afwachting van duidelijkheid over de toekomstige taken heeft de bewonersdelegatie het overleg
opgeschort. Voordat het overleg met Van Geel wordt hervat, wil de bewonersdelegatie met externe deskundigen een beter
model voor het adviesrecht en de bewonersparticipatie ontwerpen.

Bewoners hervatten overleg over ORS na
toezeggingen Van Geel
Woensdag 19 februari 2020
De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad
Schiphol heeft na een openhartig gesprek met voorzitter
Pieter van Geel besloten weer deel te nemen aan de
Begeleidingscommissie Evaluatie ORS.
Van Geel geeft bewoners ruimte om met aanvullende
voorstellen te komen. Ook heeft hij de bewonersdelegatie
externe deskundige ondersteuning aangeboden om deze te
laten uitwerken.
Voor de huidige wettelijke vastgelegde adviesfunctie gaat de
bewonersdelegatie in gesprek met de commissie Cohen, die
het verbeteren van de aansturing van de luchtvaart in
Nederland in kaart brengt.
De bevindingen van Van Geel en Cohen zouden tot een
transparant en compleet pakket van bescherming voor
bewoners moeten leiden, inclusief gegarandeerd toezicht op
handhaving.
De bewoners zullen daar later een oordeel over vormen en
blijven in gesprek met Van Geel over tussenresultaten.
ORS-bewonersdelegatie
(Dit is een reactie naar aanleiding van: Bewonersdelegatie
schortte overleg over toekomst Omgevingsraad op)

SCHIPHOL – Bewonersgroepen en Natuur en
Milieufederatie Noord-Holland zijn tegen de
plannen om nieuwe start- en landingsbanen
op Schiphol te openen. Onderzoeksbureau
To70 publiceerde gisteren een presentatie
met eventuele nieuwe startbanenstelsels,
waaronder een variant met een tweede
Kaagbaan én parallelle Polderbaan. Schiphol
onderzoekt de mogelijkheden om meer
vliegbewegingen te kunnen afhandelen.

https://rtva.nl/2019/12/verezet-tegen-tweenieuwe-start-en-landingsbanen-schiphol/

Geluid berekenen of meten
Actiegroep ontwikkelde app om geluid van Schiphol zelf te meten
Explane

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/252791/actiegroep-ontwikkelt-app-diezelf-lawaai-schiphol-meet-geen-vertrouwen-in-overheid

De gemeente Aalsmeer heeft besloten ook zelf het geluid veroorzaakt door
Schiphol te laten meten door een bedrijf.
https://youtu.be/fxf7ZdGsqt0

Mobiliteitsagenda
Praat mee over de bereikbaarheid van Aalsmeer!
Gemeente Aalsmeer werkt aan een Mobiliteitsagenda Aalsmeer om de gemeente in de
toekomst duurzaam en veilig bereikbaar te houden.
We kunnen alleen goed beleid maken als we ook weten wat er in de gemeente leeft, hoe
inwoners, werkenden en ondernemers zich bewegen en denken over de bereikbaarheid
van Aalsmeer.
Daarom staan er vanaf 3 februari de hele maand twee enquêtes online. Een voor
inwoners en een voor ondernemers en instellingen. Wil je ook meedoen? Ga dan naar
www.aalsmeer.nl/mobiliteitsagenda en vul de enquête in. Alvast bedankt voor je
medewerking.
Daarnaast worden er in de tweede week van februari enquêtes afgenomen onder OVreizigers. Wellicht kom je één van onze enquêteurs tegen.
Samen op weg naar een Bereikbaar Aalsmeer!

Bij het doornemen van de
gemeentepagina in de Nieuwe
Meerbode kwam ik de volgende
Verleende Omgevingsvergunning
Reguliere Procedure tegen:
Dorpsstraat nabij nr 70 kadastraal bekend sectie G nr 6867 (Z19071558) het renoveren van het gemeentelijk monument “de
Barendebrug”.Verzonden 04 februari 2020.

Barendebrug
In 2011 is door het bedrijf Griekspoor
de brug in de Dorpsstraat vervangen
voor een tijdelijke brug

Barendse brug Aalsmeer
Barendse brug: Monumentale brug, gelegen in de
Hoofdstraat te Aalsmeer.
Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer.
Vraagstelling: Herstel de instabiliteit in de
funderingen en het metselwerk van de brug.
Oplossing: In samenwerking met de gemeente en
de Grontmij is een plan uitgewerkt om de land
hoofden te gaan ontlasten. Dit is gebeurd door
middel van het aanbrengen van een stalen
buispaalfundering, welke druk ontlastend zou
gaan werken op de landhoofden.

Centrumvisie

Hierover is nog weinig te melden
De gemeente doet onderzoek naar kabels en leidingen
Er wordt grondonderzoek gedaan naar vervuiling
Op de van Cleeffkade zijn er markeringen op het wegdek,
maar het doel is ons nog niet duidelijk

Glasvezelnet
•
•
•
•

Eerst alleen Caiway beschikbaar
Inmiddels beschikbaar via Solcon of Fiber
Opzoeken via https://www.glasvezel-vergelijken.nl/
Voor tv en internet via de kabel zie
https://www.providercheck.nl/postcodecheck

Rondvraag

