
 

Notulen bewonersoverleg 28 september 2020 

1. Opening 

Voorzitter Jaap Overbeek opent het bewonersoverleg. Sinds maanden weer een 
bewonersoverleg waarbij vooraf gereserveerd moest worden. Er zijn 40 mensen aanwezig 
conform de regels van het RIVM op gepaste afstand van  ten minste ander halve meter. 

2. Dijkverzwaring Kudelstaartseweg 

Mw. Mirle van Huet van Waternet licht de plannen toe. Het Ontwerp is bestuurlijk 
goedgekeurd en ligt nu ter inzage. Er zijn veel zienswijzen ingediend die nu beantwoord gaan 
worden, waarna het ontwerp vastgesteld kan worden. 

Waarom een dijkverzwaring? De achterliggende polder moet beschermd worden. De dijk is 
op diverse plaatsen zwak en moet verzwaard worden. Er is niet voor gekozen alleen de 
zwakke plekken te versterken, maar de hele dijk aan te pakken waardoor deze weer 
toekomstbestendig is. Niet iedereen is het hiermee eens, ook een enkeling uit de zaal uit de 
kritiek dat de ingreep te ingrijpend is omdat de afgelopen 50 jaar er geen enkele kritische 
situatie is geweest langs de Kudelstaartseweg. (NB: Dit is niet helemaal waar, sommigen 
zullen zich nog het hoge water in 1968 herinneren waarbij bewoners met zandzakken de dijk 
hebben verzwaard.). 

 Voorkeursvariant: 

  a: Vrouwentroost: constructief hoogtescherm (damwand) achter de huizen langs, 
 door achtertuinen. 

 b: Rondom fort, ophogen en verzwaren met grond, aanwezige lekkages in de dijk 
 worden gedicht. 

 c: Van het Fort tot Herenweg: constructief hoogtescherm (damwand) die de 
 tuimelkade volgt. Op sommige plekken komen golfbrekers ter bescherming van de 
 dijk en de polder. 

 Uitwerking: Elk perceel is uniek met zijn inritten, beplanting, bruggen, leidingen, 
 sloten. De damwand kruist de huisaansluiting. Waar nodig wordt opgetrokken met de 
 gemeente bij het vervangen van de riolering (m.n. de nrs 100 t/m 156). 

 Planning: 

 2e helft 2020: uitwerking en vergunningen. afstemming met nutsbedrijven, 
 uittvoerings-afspraken met bewoners en ondernemers opstellen en ondertekenen. 

 Begin 2021: aanbesteding en voorbereiding uitvoering 



 Eind 2021: start uitvoering. 

 De Kudelstaartseweg zal afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Voor bewoners 
 en bestemmingsverkeer wordt doorgang gecreëerd. Fietsers en wandelaars kunnen 
 gebruik maken van de weg. Ook voor hulpdiensten zal de weg toegankelijk blijven. 

3. Renovatie fietspad Kudelstaartseweg 

 Dhr. Ron Leuven  van Gemeente Aalsmeer geeft een toelichting op de renovatie van 
 het fietspad Kudelstaartseweg. Het zal niet gelijktijdig plaatsvinden met de  
 dijkverzwaring, maar aansluitend. Het fietspad zal verbreed worden naar drie en half 
 tot 4 meter. Er zal wat van de middenberm worden afgesnoept. Het fietspad wordt 
 gewoon weer betegeld i.v.m. de aanwezigheid van leidingen onder het fietspad. De 
 aanwezigen wijzen er op dat de tegels in verband moeten worden gelegd zodat er 
 geen randen tussen de tegels komen. In de Fortbocht valt dit niet mee omdat het 
 daar rond loopt. De uitvoering van het fietspad heeft de aandacht van dhr. Leuven. 

4. Fietspad Geniedijk 

Het was de bedoeling om het fietspad op de Geniedijk/Bachlaan te verwijderen. De 
Dorpsraad, Fietsersbond en vele bewoners hebben zich er sterk voor gemaakt het fietspad te 
behouden, daar het 2 keer oversteken over een drukke Bachlaan voorkomt als je vanuit 
Aalsmeer naar De Kwakel wil fietsen. Het fietspad blijft nu behouden en zal worden voorzien 
van een nieuwe asfaltlaag.   

5. Ambachtsheerweg 

 De Ambachtsheerweg wordt gerenoveerd. De tussenberm is al afgeschraapt om het 
 water beter weg te laten lopen. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag en de fietspaden 
 worden opnieuw geasfalteerd. De kruisingen met de Bilderdammerweg en Herenweg 
 worden opnieuw ingericht. Er komen drempels voor de kruisingen om de snelheid er 
 uit te halen en de snelheid wordt 50 km. De kruising met de Herenweg wordt 
 verplaatst en komt meer richting Leimuiden te liggen. De nieuwe kruisingen komen 
 pas in het voorjaar 2021. 

 Uit de zaal komt de vraag ook te kijken naar de aansluiting Ambachtsheerweg met de 
 Hoofdweg. Ook hier een gevaarlijke oversteek voor fietsers. De Werkgroep Verkeer 
 zal nog een keer er naar kijken en de Gemeente een advies geven. 

6. Fietspad Bilderdammerweg/Robend 

 Het fietspad langs de Bilderdammerweg wordt doorgetrokken tot over de kruising 
 met het Robend en gaat langs de andere kant van het Robend naar het fietspad langs 
 Mijnsheerlijckheid. Oorspronkelijk zou het achter het Winkelcentrum lans lopen langs 
 de Einsteinstraat. Het plan is nu gewijzigd en het fietspad loopt nu langs het Robend. 
 Het kost wel enkele parkeerplaatsen aan de zijkant van AH. De Werkgroep Verkeer 
 kijkt er nog een keer naar. 

7. Boezemdijksepad 



 Dit voetpad loopt achter de Kudelstaartseweg en verkeerd in slechte staat. De 
 Gemeente heeft diverse keren aangegeven dat het pad opgeknapt gaat worden, 
 maar renovatie wordt steeds weer vooruit geschoven. De route veel gebruikt door 
 mensen met een rollator of  scootmobiel maar dit is niet langer verantwoord en er 
 gebeuren ongelukken. Een bewoner heeft contact opgenomen met het Waterschap 
 en het lijkt er op dat er nu actie komt. Volgens zeggen staat het werkmateriaal klaar 
 en gaan ze morgen beginnen. 

8. Andere verkeerskundige zaken 

  a. Begroeiing langs fietspaden: Bewoners van de Hoofdweg en Mdm.  
  Curiestraat hebben een schrijven gekregen van de Gemeente om de  
  begroeiing die over het fietspad hangt te verwijderen of  te snoeien. 

          b. Asfaltwerkzaamheden Schweitzerstraat is uitgevoerd. Er zal de komende 
  maanden op nog meer plekken asfaltherstel plaats vinden (Bilderdammerweg, 
  Hoofdweg e.d.). 

9. Stavaza diverse bouw(projecten) 

  a. Westeinderhage: De Gemeenteraad heeft het bouwplan aangepast zodat er 
  meer Sociale huur en -koopwoningen gebouwd gaan worden. Ook komt er 
  meer water en groen in de wijk. Er komt een ontsluiting tegenover Geerland. 
  Maar eerst moet het fietspad Bilderdammerweg gereed zijn. 

                     b. Nieuw Calslagen: Er staan nog 2 kavels te koop. De openbare ruimte wordt 
  dit najaar ingericht. 

                 c. WomansEye: Nog 2 waterwoningen te koop en de vrije kavel op de kop bij 
  de Westeinderplassen. 

           d. Zeilfort Kudelstaart: Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage  
  gelegen en hierop zijn zienswijzen ingediend. Veelal dezelfde zienswijze door 
  omwonenden. Kritiek spitst zich toe op het feit dat het plan niet aansluit op 
  de voorwaarden in de tender, de horeca zou te groot en te dominant worden, 
  de jachthaven wordt uitgebreid en men is bang voor overlast bij conferenties 
  waarvoor een parkeerkelder wordt ontwikkeld. Het bestemmingsplan zal in 
  december in de gemeenteraad komen met een overzicht hoe de fase van 
  tender tot bestemmingsplan is verlopen. 

   e. Waterfront Aalsmeer: In de Gemeenteraadsvergadering van 17 september 
  is het definitief ontwerp Waterfront vastgesteld. Het Waterfront (v/h  
  Surfeiland) ligt buiten Kudelstaart, maar betreft een voorziening waar veel 
  Kudelstaarters gebruik van maken. Inwoners van de Hornmeer hebben op 
  het allerlaatste moment zich geroerd en invloed uitgeoefend op de  
  oorspronkelijke plannen. Vele (e) moties en amendementen zijn opgesteld en 
  aangenomen, maar verder is het definitief ontwerp vastgesteld.   
  Gemeenteraadslid en Kudelstaarter, Richard Buskermolen geeft een korte 



  impressie. Als de plannen van uitvoering op schema ligt kunnen de inwoners 
  van Aalsmeer en Kudelstaart volgend jaar zomer genieten van het aangepaste 
  Surfeiland met wandelboulevard, uitgebreide pier (65 mtr langer),  
  picknickplekken, Kiss & Ride-strook, Parkeerplaatsen (nog te realiseren) langs 
  de Bachlaan, fietsenstalling voor 250 fietsen. Mogelijk op zomerse dagen een 
  pendelbusje vanaf de parkeerplaats van het zwembad. Financieel worden de 
  plannen mogelijk gemaakt met een bijdrage van SLS Stichting leefomgeving 
  Schiphol. 

  f. Herinrichting omgeving Poosdijhal: Het plan stamt al uit 2018, maar is 
  vanwege vragen uit de gemeenteraad over mogelijke verplaatsing van de hal 
  stilgelegd. Uitslag onderzoek kwam eind 2019 en daaruit bleek dat  
  verplaatsing te duur is en niet zinvol.  De uitvoering zou starten voorjaar 2020, 
  echter er kwamen toen bezwaren van omwonenden tegen de kap van bomen. 
  Dit najaar starten de werkzaamheden aan de omgeving en lopen door tot 
  voorjaar  2021. Ook de sporthal wordt gerenoveerd.   

1. 10.  Te renoveren speelplaatsjes 

 Er is veel achterstallig onderhoud bij de speelplaatjes. De Gemeente gaat in oktober 
 een inspectie houden naar alle speelplaatsjes Aalsmeer/ Kudelstaart. Op basis van 
 veiligheid komt er een urgentie bepaling en een renovatieplan + budget. Op basis 
 hiervan een fasering in de te renoveren speelplaatjes. 

 Er zijn enkele buurtinitiatieven voor trapveldje bij de Einsteinstraat en een groot plan 
 voor naast de Proosdijhal. Bekeken moet worden of deze haalbaar zijn. 
 Natuurspeelplaats Korfstraat wordt opgeknapt evenals het verharde trapveldje Kam. 
 Onnesweg. 

 Een aantal speelplaatsjes worden gerenoveerd te weten: Sterrekrooshof, 
 Rechtsachter-straat en Gravin Aleidstraat. Ook Pasteurstraat en Geerland staan op de 
 rol. Op de wachtlijst staan: Joke Smitstraat, Clantstraat en Sconedorp. Hoewel er te 
 weinig geld is om de spelplaatsjes te renoveren wordt er wel € 225.000 uitgetrokken 
 voor een speelbadje in de  Anne Frankstraat. 

11. Werkgroep Groen. 

– Treurwilgen Albrechtstraat worden gekandelaberd 

– Plantsoen Schweitzerstraat 56 wordt opgeknapt. 

– Kapvergunning voor boom Joke Smitstraat en Einthovenhof 

– Bomen beleidsplan in 2021, er komen geen bomen meer in de stoepen. 

– Nieuwe bomenplan voor Anne Franksstraat en Gozewijnstraat 

– Herinrichting parkje schooltuinen wordt opgepakt, was vertraagd vanwege verlof 
projectleider. 



      12.  Stavaza Afvalbeleid 

 Het afval beleid wat het College had voorgesteld is afgewezen door de 
 Gemeenteraad. In dit plan zou plastic aan de lantaarnpalen gehangen moeten 
 worden. Dat zag de Raad niet zitten. Ook zou de grijze bak nog maar één keer per 
 maand geleegd worden. Op zich logische keus, want het restafval moet 
 teruggedrongen worden. De wethouder heeft toegezegd in oktober (lijkt ambitieus) 
 met een nieuw plan te komen waarin nascheiding een belangrijke rol zal spelen.       

 13. Signalen uit het Dorp                    

 a. Wat is de stavaza van het gezondheidscentrum? Geen nieuws gehoord van de 
 projectleider. Zodra het meer concreet is komt het terug in het Bewonersoverleg 
 (Inmiddels is bekend dat in het bestemmimngsplan “Kudelstaart 2020” ruimte is 
 gemaakt voor het gezondheidscentrum). 

 b. Waar zijn borden “verboden parkeren” gebleven op Robend? 

 c. Meer automaten met zakjes voor uitwerpselen van honden. Deze kan je gratis 
 halen op gemeentehuis. 

           14. Volgende Bewonersoverleg     

 Afhankelijk van de regels van RIVM en de regering 30 november 2020. 

 15. Sluiting om 22.10 uur. 

                                           

                                            

 

                                             

 

      

      

                                         

                                          

                                           

      

      

 

      

 



      

      

      

 

 

 


