
 
 

Nieuwsbrief Dorpsraad Kudelstaart 
 
Bewonersoverleg 30 november vervalt 
Enkele weken geleden hebben we u geïnformeerd dat het geplande bewonersoverleg van maandag 
30 november komt te vervallen vanwege de coronamaatregelen. Toen gaven we ook aan dat er naar 
verwachting weinig nieuws te melden was. Inmiddels heeft het College van B&W besloten dat de 
school “De Ruimte” (v/h De Graankorrel) geen nieuwe locatie krijgt in Hoofdweg-Zuid, maar op de 
huidige plek gehandhaafd blijft. Dat heeft toch wel de nodige consequenties die we graag hadden 
toegelicht in een bewonersoverleg, maar nu doen middels deze Nieuwsbrief. Het biedt gelijk de 
gelegenheid enkele andere wetenswaardigheden met u te delen. Het bestuur van de Dorpsraad 
vergadert on-line. Mocht u vragen, opmerkingen of signalen hebben die van belang zijn voor ons 
dorp Kudelstaart, laat het ons dan weten via de mail dorpsraadkudelstaart@hotmail.com. 
 
De Dorpsraad wenst u veel leesplezier 
Jaap Overbeek 
 
Tweede supermarkt Kudelstaart onzeker 
Waarschijnlijk hebt u allemaal in de Nieuwe Meerbode het bericht gelezen dat de bouw van een 
nieuw school voor de OBS en De Ruimte (v/h Graankorrel) niet doorgaat 
(https://www.meerbode.nl/geen-verhuizing-scholen-in-kudelstaart/). Hoewel de kop hier niets over zei, 
kwam in het persbericht toch wel duidelijk naar voren dat hiermee ook de locatie voor de 2e 
supermarkt komt te vervallen. De Dorpsraad was onaangenaam verrast door dit bericht dat in de 
mededelingen aan het begin van de begrotingsraad van 5 november werd gedaan door wethouder 
Kabout. Toevallig was uw voorzitter ingelogd om de begrotingsbehandeling te volgen. De 
Dorpsraad heeft direct contact opgenomen met de wethouder en een afspraak gemaakt voor 
maandag 16 november. We ontvingen voorafgaand aan ons gesprek met de wethouder de raadsbrief 
waarin het besluit werd toegelicht. Daaruit blijkt dat het de gemeente in de afgelopen vier jaar (in 
2016 werd het locatie onderzoek voor een 2e supermarkt gestart n.a.v. een actie vanuit de 
Dorpsraad) niet is gelukt de schoolbesturen enthousiast te krijgen voor een verplaatsing van de 
scholen naar Hoofdweg-Zuid. Dat heeft mede te maken dat voor de eventuele nieuwbouw uitgegaan 
wordt van het huidige leerlingenaantal en de scholen de ruimte willen hebben om te groeien. Dat 
kunnen ze binnen hun huidige locatie. In het gesprek dat een delegatie van de Dorpsraad met 
wethouder Kabout had werd het vorenstaande nog eens toegelicht. De wethouder zegde toe in 
voorkomende gevallen voor het publiceren van een persbericht de Dorpsraad te informeren. Tevens 
deed hij namens zijn collega Van Rijn de toezegging dat de Dorpsraad betrokken zal worden bij het 
onderzoek naar een alternatieve locatie van een eventuele 2e supermarkt. Hierin zal worden 
meegewogen de uitbreiding (bijna een verdubbeling van de oppervlakte) van de AH-vestiging. De 
Dorpsraad is niet gerust over de uitkomst van dit onderzoek en zal u op de hoogte houden. 
 
Amendement speelbadje 
In dezelfde begrotingsraad werd een amendement behandeld waarin een streep werd gezet door de 
investering in een speelbadje bij de Anne Frankstraat. Een meerderheid in de gemeenteraad vond 
het niet opportuun deze investering van € 225000 (plus jaarlijkse onderhoudskosten) te doen nu de 
begroting van de gemeente onder druk staat. Hierbij speelde mee de achterstand in het onderhoud 
van de reguliere speelplaatsjes (zie hierna). 
 



Inhaalslag onderhoud speelplaatsjes 
In de begrotingsraad werd ook raadsbreed een motie aangenomen waarbij het college werd 
opgeroepen de achterstand in onderhoud en renovatie van de speeltoestellen in te halen. De 
gemeenteraad verwacht van de wethouder in januari 2021 een voorstel met begroting en een 
planning. 
Vooruitlopend op deze planning worden in Kudelstaart enkele speelplaatsjes onder handen 
genomen. Binnenkort start de renovatie va het speelplaatsje Pasteurstraat en voor het eind van het 
jaar zal ook het speelplaatsje naast Geerland 59 aangepakt worden. Het speelplaatsje aan de 
Rechtsachterstaat is reeds voorzien van een nieuwe laag rubbertegels en binnenkort zullen de 
speeltoestellen opnieuw geplaatst worden. Voor de speelplaatsjes Sterrekrooshof en Gr. Aleidstraat 
zijn de nieuwe speeltoestellen besteld en hopelijk worden ze binnenkort geplaatst. Op het 
prioriteitenlijstje van de Dorpsraad staan in ieder geval nog de speelplaatsjes Joke Smitstraat, 
Sconedrop en Clantstraat. 
 
Fiets- en voetpaden 
1. Boesemdijksepad 
Direct na het bewonersoverleg van september is gestart met de renovatie van het Boesemdijksepad 
achter de Kudelstaartseweg. Dit voetpad wordt door veel Kudelstaarters gebruikt als wandelroute en 
is een goed alternatief voor het slechte en te smalle trottoir langs de Kudelstaartseweg. Het pad was 
op sommige plekken helemaal weggezakt door de slechte staat van onderhoud van de dijk waarop 
het pad ligt. De dijk is verstevigd, de ondergrond van het pad geëgaliseerd en er ligt een nieuwe 
asfaltlaag op. Ook de trappen naar het pad zijn aangepakt. Het Boesemdijksepad kan weer jaren 
mee. Veel Kudelstaarrters weten dit gerenoveerde pad inmiddels te vinden en het is er af en toe een 
drukte van belang. 
2. Fietspad langs Bachlaan 
Het fietspad op de dijk langs de Bachlaan stond op de nominatie om verwijderd te worden. De 
werkgroep verkeer van de Dorpsraad heeft hier bezwaar tegen gemaakt en ook een aantal bewoners 
hebben zich ingezet voor het behoud van dit fietspad. Met succes, de gemeente heeft besloten het 
fietspad te behouden, te verbreden (zodat het geschikt is voor gebruik in twee richtingen) en van 
een nieuwe asfaltlaag te voorzien. Het ligt er weer strak bij en wordt veel gebruikt. 
3. Ambachtsheerweg 
De Ambachtsheerweg krijgt een facelift. De kruisingen met de Bilderdammerweg en Herenweg 
worden opnieuw ingericht zodat m.n. de fietsers bij de Herenweg veiliger over kunnen steken. Dit 
najaar zou de renovatie van het fietspad starten. Ze moeten dan nu wel snel beginnen anders gooit 
de vorst roet in het eten. 
4. Bilderdammerweg 
Het nieuwe fietspad langs de Bilderdammerweg is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan 
Kudelstaart 2020. Helaas is hier niet actief over gecommuniceerd, ook niet richting de winkeliers. 
Bij toeval kwam de Dorpsraad er achter dat het fietspad via het Robend aan gaat sluiten op het 
fietspad dat langs Mijnsheerlijckheid loopt. De Dorprsaad vindt dit geen gelukkige route en heeft 
haar wens kenbaar gemaakt om het fietspad achter het winkelcentrum langs te laten lopen. 
 
Schiphol 
Wethouder Kabout heeft namens het College en de gemeenteraad een brief geschreven aan het 
Kabinet en de Tweede Kamer waarin hij de ontwikkelingen van Schiphol “onfatsoenlijk en 
onverkoopbaar” vindt. De inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart voelen zich niet gehoord in Den 
Haag. “Ze zijn het zat en hebben het vertrouwen in de overheid verloren”, aldus Kabout. 
Hinderreductie maatregelen moeten de situatie voor de inwoners verbeteren en niet verslechteren 
zoals nu gebeurt met het verleggen van de zuidelijke startroute van de Aalsmeerbaan waardoor 
Kudelstaart meer overlast krijgt. De overlast van Aalsmeer en Kudelstaart is sterk toegenomen door 
de grote toename van het gebruik van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Daar kwam de 
extra overlast als gevolg van de verkorte bochtstraat van de Kaagbaan nog eens bij om Leimuiden te 



ontlasten. Kabout stelt dat een groei boven de norm van 500.000 vliegbewegingen voor Aalsmeer 
onacceptabel is. 
 
Bomenrenovatie 
Vooruitlopend op het Bomenplan dat in 2021 wordt opgesteld gaat de Gemeente in november 
enkele zieke of gevaarlijke bomen kappen en worden er komend voorjaar nieuwe bomen geplant. 
De nieuwe bomen komen m.n. in de Anne Frankstraat, Leeghwaterstraat en de Gr. Willemlaan. Er 
worden nieuwe plantvakken gemaakt waardoor de straten weer een nieuwe groene uitstraling 
krijgen. 
 
Omgeving Proosdijhal 
Deze week ontving de Dorpsraad de concept planning van de renovatie van de omgeving van de 
Proosdijhal. Als alles meezit hoopt men in januari te beginnen met de herinrichting. De 
werkzaamheden lopen door tot in de zomer. De entree van Kudelstaart vanaf de Hoofdweg krijgt 
een facelift en komt er weer aantrekkelijk uit te zien zowel wat betreft het groen en de bomen als de 
inrichting van de wegen en de kruisingen. De daadwerkelijke start is nog afhankelijke van enkele 
kapvergunningen die nog niet definitief zijn. Het hele proces heeft twee jaar vertraging opgelopen 
i.v.m. het door de politiek gevraagde onderzoek naar de verplaatsing van de Proosdijhal naar de 
Wim Kandreef. Deze optie is nu definitief van de baan. De hal wordt gerenoveerd en nu kan ook de 
omgeving aangepakt worden. De omwonenden krijgen nog een informatiebrief als de planning 
definitief is. 
 


