
Wijkoverleg van 26 februari 2020 

 

Als aanvulling op het 1e agendapunt  

De herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg (N196) zal beginnen op het stuk tussen de 

Fokkerweg en de van Cleeffkade. Er moet rekening mee worden gehouden dat het wegvak wat 

gereconstrueerd wordt, geheel voor het verkeer zal worden afgesloten. Dat kan dus betekenen dan 

verkeer vanuit Hoofddorp naar Aalsmeer moet omrijden via de N201 (Waterwolftunnel) 

Informatie wordt gedeeld via de site van de provincie  www.hovasz.nl 

Het 2e agendapunt Schiphol 

De situatie is op dit moment dat de bewonersvertegenwoordigers weer aan tafel zitten, na eerste 

daar niet meer in gesprek te willen gaan. 

Er is op dit moment nog geen beslissing over groei bekend vanuit Den Haag. 

De gemeente Aalsmeer is in onderhandeling met het bedrijf SENSORNET over plaatsing van 

geluidmeetposten om zelf het geluid van vliegtuigen te kunnen meten.  

Informatie vanuit de Omgevingsraad Schiphol is te vinden op de website  

https://www.omgevingsraadschiphol.nl/ 

Onder leden kan dan bijvoorbeeld worden doorgeklikt naar bewoners om daar het laatste nieuws te 

lezen. 

Het 3e agendapunt is de Mobiliteitsagenda van de gemeente. 

Slechts een paar bewoners hebben de enquête ingevuld. Deze sluit 28 februari.  

De uitslagen van de enquête zullen later bekend worden gemaakt. 

Het vierde punt van de agenda is de vervanging van de Barendebrug 

Het bedrijf wat deze werkzaamheden gaat uitvoeren heeft inmiddels toestemming en verwacht 

wordt dat dit in het 2e kwartaal van 2020 zal worden uitgevoerd, maximale duur 3 maanden. 

Het 4e punt de Centrumvisie.  

Er zijn inmiddels onderzoeken gedaan naar vervuiling. Verder wordt er nu gewerkt aan details voor 

de werkzaamheden, daarna komt het budget en dan de aanbesteding. Dit gaat dus nog wel even 

duren. 

Als 5e punt een vraag van een bewoner die graag via glasvezel naar een andere provider wil 

overstappen. 

Dit was eerst niet mogelijk, maar inmiddels zijn er andere aanbieders te vinden. Via de link in de 

presentatie kan dit worden bekeken. 

http://www.hovasz.nl/
https://www.omgevingsraadschiphol.nl/


 

Als laatste de rondvraag: 

Bewoners klagen over de bestrating van het Weteringplantsoen. Ook het niet correct parkeren is 

daar aan probleem. Hier wordt geadviseerd een foto van de situatie te maken en dit in te dienen via 

de app  Verbeterdebuurt of  Buitenbeter.  

Ook de bestrating van de Dorpsstraat en aansluitend de (verlengde) Lijnbaan en de snelheid waar 

daar wordt gereden is een zorg. Herstel van de weg zal niet eerder plaatsvinden nadat de 

bouwwerkzaamheden in dat gebied zijn afgerond. 

Inmiddels is duidelijk dat het kantoor van de ABN AMRO met ingang van 19 juni zal sluiten. Klanten 

moeten zich dan melden bij het kantoor in Hoofddorp of Amstelveen. 

Het gebouw zal worden omgebouwd tot woningen. 

De vraag kwam wanneer de kerstverlichting uit de Zijdstraat wordt verwijderd? 

Er is nog niet duidelijk wanneer er iets gaat gebeuren  met het voormalige postkantoor. Er moet in 

ieder geval nog over worden besloten in de gemeenteraad. 

 

 

 


