
 

 

Verslag Bewonersoverleg woensdag 20 April 2022 
 

1.WELKOM EN OPENING 

Voorzitter Jaap Overbeek opent het bewonersoverleg en heet iedereen welkom. Hij is blij met de 
volle zaal. Hopelijk laten we Corona achter ons en kunnen we de komende tijd weer fysiek bij elkaar 
komen. 

2. TOELICHTING OP DE AGENDA 

Wordt conform afgewerkt 

3. PRESENTATIE BUURTVERBINDER DYANE STAM 

We maken kennis met buurtverbinder Dyane Stam van Participe Amstelland 
Aalsmeer en Kudelstaart. Zij is de opvolgster van Helma Keesom die met pensioen is 
gegaan. Ze doet het niet alleen, maar samen met buurtverbinder en maatschappelijk 
werker Milena Luteijn. Participe Amstelland is in Aalsmeer en Kudelstaart actief op 
het  gebied van maatschappelijk werk en welzijn in de wijk. Op dit moment druk om 

samen met de Gemeente gevluchte Oekraïners op te vangen en wegwijs te maken in onze gemeente. 
In de nieuwsbrief van Participe Amstelland die op tafel ligt, staat de samenstelling van het team van 
medewerkers en activiteiten. Op 28 en 29 mei is er een Geluksroute en kan men tijdens de activiteit 
een bakfiets van Participe tegenkomen. Voor meerdere activiteiten zou men de website van 
www.participe-amstelland.nu/aalsmeer kunnen bezoeken. Het bezoekadres is Hadleystraat 55 
Aalsmeer tel.0297-326670. 

4. PRESENTATIE VOEDSELBOS ‘’DE SMIKKELTUIN”  

Berry Nijmeijer vertelt de ontstaansgeschiedenis van 
het Voedselbos bij de Smikkeltuin aan het Corry 
Vonkpad. Er wordt gewerkt op basis  van 
Permacultuur. Permacultuur is een ontwerpmethode 
waarmee je leert samenwerken met de natuur. 
Wanneer we de natuur beter leren begrijpen, 
kunnen we haar wetmatigheden in ons voordeel 
laten werken. De bodem zal vruchtbaarder worden, minder snel uitdrogen en water beter 
vasthouden. Het bodemleven zal toenemen, er zullen meer insecten zijn en ook de trouwe 
aanwezigheid van vogels zal opvallen. Door het toepassen van permacultuur krijg je een vruchtbare 
en gemakkelijk te onderhouden tuin die barst van het leven. Aanleg en onderheid wordt veiliggesteld 
door een onlangs opgerichte Stichting Voedselbos. Op 20 april hebben de leerlingen aardappelen 
gepoot. Beplanting van bv. appelkers wordt voorzien van een QR code, waar alle info op is af te 
lezen. Men hoopt dat er tegen het einde van het jaar 150 van deze bordjes zijn aangebracht. Het 
voedselbos De Smikkeltuin is te vinden op Facebook en Instagram.  

http://www.participe-amstelland.nu/aalsmeer


5.PRESENTATIE KUNSTKASTEN  

Giovanni Margaroli verteld over de Kunstkasten. De kasten zijn de grijze 
rechthoekige behuizing van de nutsvoorzieningen/elektriciteit. In Aalsmeer en 
Kudelstaart worden deze saaie kasten beschilderd door een kunstenaar en 
buurtbewoners.7 jaar geleden werd ermee gestart. Inmiddels staan er zo rond 
60 kasten die zijn beschilderd. Ze geven in de buurt kleur en vrolijkheid. In 
samenspraak met de buurt kunnen de kasten naar eigen idee worden 
beschilderd. Niet alle kasten mogen beschilderd worden. Caywai  heeft 
aangegeven dat niet te willen. Heeft u in de buurt een saaie grijze kast staan, 
dan kunt u uw eigen idee aanmelden bij kunstkast@hotmail.com. Info is te 
vinden op www.kunstkast.org  

6. RENOVATIE GROEN 

Op diverse plekken in Kudelstaart is het groen gerenoveerd: o.a. 
Geerland, Einsteinstraat, Stichtse pad, Sconedorp, Calslager 
Bancken, Bilderdammerweg. Voltastraat en Amperestraat. 
Aanleiding klachten van omwonenden en signalering via Fixi.nl. 
Aandacht wordt gevraagd voor de actie “Tegelwippen”. Dit is een 
initiatief van Nieuw Aalsmeer “Tegel eruit groen erin”. Duurzaam 
groen voorkomt wateroverlast, geeft meer leefruimte aan planten 
en dieren, houd water vast bij droogte. Men kan zich voor 10 mei 
aanmelden via website Gemeente Aalsmeer. Het ophalen van de 
verwijderde  tegels is op 16 mei.     

7.  RENOVATIE SPEELPLAATSJES 

Een aantal speelplaatsjes zijn genomineerd om opgeknapt te worden. 
Omwonenden hebben ideeën     in kunnen brengen. Deze worden verwerkt in 
een schetsplan. Het betreft de volgende speelplaatsjes:      Clantstraat, samen 
met het Hengelpad en Zeemanhof.  Sconedorp staat in de planning voor 2023. 

8. HOOFDWEG-ZUID 

Wat is van stand van zaken Hoofdweg-Zuid? Behandeling van de Startnotitie heeft plaatsgevonden in 
de Gemeenteraad van november ’21 en januari ‘22 (participatie  moest over). Bij behandeling in de 
gemeenteraad is de supermarkt  bij amendement er uit gehaald. Op de locatie supermarkt komen 
deels gestapelde woningen. Als “doekje voor het bloeden” is er is een motie ingediend om onderzoek 
te doen naar de haalbaarheid van een 2e supermarkt nabij winkelcentrum (locaties: school, sporthal 
of Graaf Willemlaan). N.B.: Deze locaties zijn allen reeds eerder onderzocht. 

Een motie om op locatie van de supermarkt extra woningen voor starters en jongeren te realiseren is 
verworpen. De Woonagenda is leidend. Ook de motie voor een onderzoek naar de ontsluiting van 
Hoofdweg-Zuid en de verkeerscirculatie Kudelstaart werd verworpen.  

9.  WESTEINDERHAGE 

Het ontwerpbestemmingsplan is gereed en heeft ter Inzage gelegen. Zienswijzen konden worden 
ingediend. Hierop dient de Gemeente binnen 12 weken te reageren. Hierna kan het 
bestemmingsplan door het College aan de Gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. Er is 
besloten om het in “de la te houden” tot er een nieuw College van B&W zit. . Besluitvorming wordt 
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verwacht voor de zomer. Het vaststellingsbesluit is vatbaar voor beroep tot bij de Raad van State. 
Mocht hiervan gebruik gemaakt worden dan kan dit de procedure met ten minste 12 maanden 
vertragen. De start van de bouw in Westeinderhage wordt dan verwacht na de zomer van 2023. 

9. VERKEERSMAATREGELEN 

- De fietsontsluiting van Westeinderhage komt op de plaats van het groene 
huisje. Het idee van auto te gast op dit fietspad komt te vervallen. 

- De renovatie van de Ambachtsheerweg en de Herenweg (in Kaag en 
Braasem)  is afgerond.  

- Voor het fietspad Bilderdammerweg loopt een afzonderlijke aanvraag 
omgevingsvergunning. Na de zomer wordt het concept ter inzage gelegd 
voor het indienen van zienswijzen. Ook hier heeft de Gemeente 12 weken 
voor een reactie waarna het ter beslkuitvorming aan de Raad wordt voorgelegd. Hierna is er nog 
gelegenheid voor beroep door eventuele bezwaarmakers. De aanleg van het fietspad kan dan eind 
2023 starten zodat het gereed is voordat de eerste woningen in Westeinderhage worden opgeleverd 
(sommigen stellen dat de bouw niet eerder mag beginnen). Het fietspad loopt tot het Stichtse Pad, 
daar komt een oversteek en aansluiting op het fietspad langs het Winkelcentrum. De Dorpsraad blijft 
de oversteek bij het Stichtse Pad een ongelukkige keus vinden. 

10. HET VERKEERSCIRCULATIEPLAN KUDELSTAART 

Dit is in 2017 door Goudappel/Coffeng opgesteld. Hier kwamen enkele voorstellen uit, zoals: 

- Het vrij liggende fietspad Bilderdammerweg 
- Zoekfunctie ontsluiting Kudelstaart-Zuid op de Hoofdweg (niet gevonden, ontsluiting via 

Geerland werd als niet logisch gezien). 

Enkele voorstellen om het verkeer beter naar de N231 te krijgen: 

- Doortrekken Robend naar de Hoofdweg en aansluiting met een rotonde. 
- Eenrichtingverkeer Kudelstaartseweg (tussen Herenweg en Madam Curiestraat) 
- Verbreding N231 

Deze oplossingen zijn door de Gemeenteraad niet opgenomen in planning en de begroting om deze 
niet negatief te laten lopen. 

Deelonderwerpen komen terug op het moment dat er besluitvorming over moet komen. 

11. SIGNALEN UIT HET DORP 

De nieuwbouwwijken Westeinderhage en Hoofdweg-Zuid kunnen overlast krijgen van de 
aanvliegroute Zwanenburgbaan. Nieuwe bewoners zullen dan een verklaring moeten tekenen dat zij 
hiervan op de hoogte zijn en dit accepteren. 

Klachten over Openbaar vervoer: De bussen gaan niet meer door de Hornmeer maar draaien vanuit 
Kudelstaart direct de Legmeerdijk op naar het nieuwe busstation. Zwembad, Gemeentehuis, Artsen, 
Zorgcentra etc. zijn voor Kudelstaarters die minder goed ter been zijn niet meer bereikbaar. De 
Gemeente wil hierin voorzien d.m.v. een Belbusje. 

Kudelstaartseweg: Dit najaar starten de werkzaamheden voor de dijkverzwaring door het 
Waterschap. Dit zal veel overlast geven voor omwonenden, maar ook voor het verkeer naar 



Aalsmeer. Omleidingen gaan via de Mijnsherenweg hetgeen daar tot filevorming zal leiden bij de 
kruising met de N231.  

12. WAT VERDER TER TAFEL KOMT.  

- Pleintje achter Graaf Willemlaan is opgeknapt met nieuwe bestrating. 
De wortels van het heermoes is verwijderd 9voor zover al mogelijk). 

- Transformatorhuisje Albrechtstraat ligt open en nieuwe leidingen 
getrokken. 

- 4 mei Nationale Dodenherdenking 19.30 uur bij de Propeller 
 

13. VOLGENDE VERGADERING MAANDAG 24 JUNI.     

      

    

   

 

    

    

  

 

     

 

     

    

    

    


