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Nieuwsbrief in de plaats van Bewonersoverleg.
Het is nog steeds niet mogelijk een fysiek Bewonersoverleg te organiseren in Dorpshuis Het 
Podium. Het vaccinatieproces gaat nu gestaag door, de zomerse temperaturen komen er aan, waarbij
het virus zich minder snel zal verspreiden. Er gloort licht aan het eind van de tunnel. Toch zal het 
vermoedelijk wel september worden voor we weer bij elkaar kunnen komen. Vandaar nog maar een 

keer een Nieuwsbrief met wetenswaardigheden over ons 
dorp Kudelstaart. Het bestuur van de Dorpsraad en de 
werkgroepen vergaderen on-line met elkaar, maar ook  
met de ambtenaren van de Gemeente. Heeft u vragen, 
opmerkingen of signalen die van belang zijn voor ons 
dorp Kudelstaart, laat het ons dan weten via de mail 
dorpsraadkudelstaart@hotmail.com. Kijk ook eens op 
onze Facebookpagina “Dorpsraad Kudelstaart”. Hier 
plaatsen we tussentijds berichten met foto's. Heeft u 
trouwens ook zo genoten van de “bollenvelden” bij 
Bilderdam op het land van de fam. Kort?

De Dorpsraad wenst u veel leesplezier,
Jaap Overbeek

Sobere herdenking 4 mei bij de Propeller.
Op een winderige en regenachtige dinsdagmiddag 4 mei 
legden Hans Vonk en Jaap Overbeek van de Dorpsraad 
Kudelstaart, namens de inwoners van Kudelstaart een 
krans bij het monument De Propeller aan de 
Schweitserstraat. In de loop van de dag legden diverse 
inwoners van Kudelstaart bloemen. Kinderen van IKC De
Ruimte hadden het monument geadopteerd en legden 's 
avonds bloemen bij het monument. Zo werd het toch een 
ingetogen en mooie herdenking. Volgend jaar hoopt de 
Dorpsraad de 4 mei herdenking weer met publiek te 
kunnen organiseren.

Fietspad Bilderdammerweg
Deze week bespreekt de Gemeenteraad in de commissie Maatschappij en Bestuur de 
beschikbaarstelling van een krediet om het fietspad aan te kunnen leggen. Hoewel het nu alleen om 
de vaststelling van het budget gaat en de vaststelling van het tracé eerst bij de behandeling van het 
bestemmingsplan Kudelstaart 2020 aan de orde is, werd onze aandacht toch wel getrokken door de 
tekening van het tracé die bij het voorstel zit. Hierop loopt het fietspad vanaf Café op de Hoek langs
het Robend naar het fietspad over het Ad Verschurenplein. De verkeerscommissie van de Dorpsraad
heeft in een vroeg stadium al aangegeven voorstander te zijn van een tracé achter het 
winkelcentrum langs, waarna het aan kan sluiten op het fietspad langs de Mijnsherenweg. De 
Gemeente is op de hoogte van de wens van de Dorpsraad.
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Zeilfort Kudelstaart
De ontwikkelingen van Zeilfort Kudelstaart zijn, zoals viel te verwachten, onderdeel geworden van 
een juridische procedure. De Werkgroep Fort Kudelstaart is van mening dat er fouten zijn gemaakt 
bij de besluitvorming van het bestemmingsplan. Ze zijn in beroep gegaan bij de 
Voorzieningenrechter. Deze bepaalde in zijn uitspraak dat de plannen op dit moment niet voldoende
waarborgen dat de kernkwaliteiten van het Fort, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, 
behouden blijven na de renovatie. Het College bestrijd dit en stelt dat zij op alle mogelijke manieren

de culuur-historische waarde van het Fort 
willen behouden. Om dat te onderbouwen 
brengen zij een nieuw rapport in dat in 
opdracht van de Provincie Noord-Holland en 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is 
opgesteld. Uit dit rapport zou blijken dat door 
de plannen de cultuur-historische waarde van 
het Fort nauwelijks wordt aantast en op 
onderdelen zelfs verbetert. We wachten de 
ontwikkelingen maar af.

Renovatie omgeving Proosdijhal
Zoals eerder gezegd is de renovatie een ingrijpend project dat in totaal een half jaar in beslag zal 
nemen. Plein en parkeerplaatsen voor de Proosdijhal zien er al keurig uit. Ook de fietspaden rond de

Proosdijhal zijn opnieuw geasfalteerd, het sportveld is 
geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Er wordt nu nog 
gewerkt aan de parkeerplaatsen en het fietspad bij IKC De 
Ruimte. Als dat afgerond is kan fase 4 van het project 
aangepakt worden, nl. het verhogen van de kruispunten 
Schweitserstraat en Galvanistraat. Als laatste fase staat de 
herinrichting Daltonstraat en de aansluiting met de 
Hoofdweg op de rol. Het aanplanten van struiken en 
borders zal pas in het najaar plaatsvinden. Vanaf mei is het 
geen goede tijd meer voor nieuwe aanplant. 

Telecommast naast Proosdijhal
De Dorpsraad heeft vragen gesteld over het ontmantelen van de oude telecommast naast de 
Proosdijhal. In eerdere persberichten, n.a.v. deze vragen van de Dorpsraad, heeft de gemeente 
aangegeven dat na het plaatsen van de nieuwe mast de oude verwijderd zal worden. De 
werkzaamheden aan de nieuwe mast lijken nu afgerond. De oude mast zou wat ons betreft nu 
verwijderd kunnen worden, of krijgt hij toch een 2e leven? We houden u op de hoogte.

Herinrichting kruisingen Ambachtsheerweg
Bij de kruising van de Herenweg en de Bilderdammerweg met de Ambachtsheerweg staan 
signaleringsborden dat de kruisingen dit voorjaar opnieuw zal worden ingericht. N.a.v. vragen van 
de Dorpsraad kregen we te horen dat deze werkzaamheden zijn uitgesteld tot na de afronding van de
werkzaamheden aan de Daltonstraat, anders zouden er teveel toegangswegen naar Kudelstaart gelijk
afgesloten zijn. Overigens moeten er wel enkele bomen wijken voor de nieuwe en veilige inrichting 
van beide kruisingen. De Dorpsraad kreeg de toezegging dat er nieuwe bomen aangeplant zullen 
worden ter compensatie. 

Renovatie speelplaatsjes
Op Geerland is er één speelplaatsje verwijderd. Het andere in het centrum van Geerland is opnieuw 
ingericht met nieuwe speeltoestellen en een kunstgrasmat. De landschapsarchitect heeft samen met 
de omwonenden een mooi en speels ingericht speelplaatsje ontworpen. Veel kinderen van Geerland 



en daarbuiten weten deze speelplek inmiddels te vinden. Ook in de Pasteurstraat zijn in overleg met 
de omwonenden nieuwe speeltoestellen geplaatst, er wordt nu gewerkt aan het kunstgras. In het 
najaar komen er nieuwe bomen en beplanting. De gemeente onderzoekt de inrichting van de 
speeltuin aan de Copernicusstraat om deze toegankelijk te maken voor kinderen met en zonder 
beperking.

Als antwoord op een oproep van de Gemeenteraad is er 
budget beschikbaar gesteld voor een gefaseerde inhaalslag 
van het achterstallig onderhoud van de speelplaatsjes. Op 
verzoek van de verantwoordelijke ambtenaar heeft de 
Dorpsraad een aantal speelplaatsjes aangewezen die in de 
ogen van het Dorpsraad als eerste in aanmerking komen 
voor een opknapbeurt. We denken aan Joke Smitstraat, 
Sconedorp, Clantstraat en Zeemanhof. Ook de 
natuurspeelplaatsen Kam. Onnesweg en Korfstraat 
verdienen een nieuwe en uitdagender inrichting.
Als u van mening bent dat het speelplaatsje in uw buurt 

eerder aan de orde zou moeten zijn vanwege achterstallige onderhoud, probeer dan samen met uw 
buren een bewonersinitiatief te organiseren voor de inrichting van het speelplaatsje. Een door de 
buurt gedragen initiatief legt bij de Gemeente veel gewicht in de schaal. De Dorpsraad houdt graag 
een vinger aan de pols.

Warmtevisie Aalsmeer
Het Rijk heeft opdracht gegeven aan Nederlandse gemeenten in 2021 een Transitievisie Warmte op 
te stellen. In Aalsmeer wordt dit de Warmtevisie genoemd. Een Warmtevisie geeft bewoners, huis- 
en gebouweigenaren een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen. Ook
wordt beschreven welke toekomstige warmtevoorziening(en) kansrijk zijn per buurt of wijk. Daar 
komt heel wat bij kijken. De Gemeente bereid dit voor d.m.v. “dorpsgesprekken” en 
klankbordgroepen. De planning is dat de Aalsmeerse Warmtevisie voor de zomer vrijgegeven wordt
voor inspraak, waarna deze in het najaar door de Gemeenteraad vastgesteld kan worden.

Zoekgebieden zon- en windenergie
De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 is afgelopen maand vrijgegeven. De Gemeenteraad moet 
hierover in juni een besluit nemen. In de RES wijst de regio gebieden aan waar nieuwe, CO2 vrije 
energie, opgewekt kan worden d.m.v. zonneweides dan wel windturbines. Ook in de buurt van 

Kudelstaart zijn enkele gebieden aangewezen als 
zoekgebied. Een zoekgebied betekent letterlijk dat er 
gezocht wordt naar mogelijkheden hier energie op te 
wekken. Of  het haalbaar is en of de grondeigenaren mee 
willen werken moet blijken als de zoekgebieden verder 
uitgewerkt zijn. Dat gaat de komende tijd gebeuren. Het 
gebied ten zuiden van de Ambachtsheerweg is aangewezen 
als zoekgebied voor zon- of windenergie. Een zonneweide 
zal hier niet snel komen omdat de Gemeente via de zgn. 
“Zonneladder” heeft bepaald dat er op landbouwgrond geen 
zonnepanelen geplaatst mogen worden. Wel zou een optie 

kunnen zijn dat er op de dijk tussen Bilderdam en de Herenweg enkele windturbines geplaatst 
zouden kunnen worden, mits dit mag van Schiphol. Mocht dit al zover komen dan is de Dorpsraad 
van mening dat de opbrengst ten goede moet komen aan de inwoners van Kudelstaart. Overigens 
hebben we begrepen dat Liander het niet ziet zitten vanwege de beperkte capaciteit van het 
elektriciteitsnetwerk. Aan de andere kant van Kudelstaart, tussen Vuurlijn en N196 heeft de 
Gemeente Uithoorn het gebied aangewezen als zoekgebied voor een zonneweide. We wachten eerst 
maar eens af hoe de discussie in de verschillende gemeenteraden gaat lopen.



Nieuw Afvalbeleid
Om de landelijke doelstelling van 75 procent restafval voor huishoudens te realiseren komt de 
gemeente  Aalsmeer met een nieuw Afvalbeleidsplan. Voor een deel gebeurt de afvalscheiding 
straks machinaal door middel van nascheiding; bewoners hoeven PMD afval (plastic 
verpakkingsmateriaal, blik en drinkpakken) dan niet meer apart in te leveren. Het restafval wordt bij
laagbouw om de week opgehaald. Bij hoogbouw komen er meer (ondergrondse) afvalcontainers. 
Om te voorkomen dat bedrijven hun afval meegeven met huishoudelijk afval worden de nieuwe 
containers voorzien van een chip of barcode. Het GFT-afval wordt in de zomer elke week 
opgehaald. Oud papier en karton blijft in Kudelstaart huis aan huis ingezameld worden door 
(sport)verenigingen, maar kan straks ook bij ondergrondse containers ingeleverd worden. De 
Gemeenteraad moet het Afvalbeleid nog goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit nadat twee keer 
eerder bleek dat voor de plannen onvoldoende draagvlak was. 

Hoofdweg-Zuid
We hebben begrepen dat er hard gewerkt wordt aan de Startnotitie Hoofdweg-Zuid. Saillant detail is
dat een deel van dit gebied in handen is van Hoorne Vastgoed, zusterorganiatie van Vomar 
Voordeelmarkt. Hoorne Vastgoed bouwt en ontwikkelt woningen maar ook supermarkten. We zijn 
benieuwd of er in Hoofdweg-Zuid ruimte wordt gereserveerd voor een supermarkt. Binnenkort 
hopelijk meer info.

Vacature bestuur Dorpsraad
De Dorpsraad is nog steeds op zoek naar uitbreiding van het bestuur met t.m. twee nieuwe leden. 
We hebben het even laten rusten omdat er nog niet vergaderd kan worden. Richting de zomer willen
we de vacatures toch weer graag ingevuld hebben. Het zou mooi zijn als één van de twee nieuwe 
bestuursleden bereid is de secretariële werkzaamheden op zich te nemen als het maken van 
verslagen, agenda opstellen, adressenbestand  bijhouden etc. Wilt u meedenken om de leefbaarheid 
van Kudelstaart te verbeteren stuur dan een korte omschrijving wie u bent en motivatie naar 
dorpsraadkudelstaart@hotmail.com 

Fietstocht juni afgelast
In juni is het gebruikelijk dat we een fietstocht 
houden door Kudelstaart om ter plekke een 
aantal zaken te bekijken. Met een grote groep 
door Kudelstaart fietsen is met de huidige 
maatregelen nog niet gewenst. Mocht er 
voldoende nieuws te melden zijn komt er 
wellicht voor de zomervakantie nog een 
nieuwsbrief uit en anders hopen we in 
september weer een fysieke bijeenkomst te 
kunnen houden in het Dorpshuis.

Met vriendelijke groet
Bestuur Dorpsraad.
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