
 
         Verslag Bewonersoverleg 31-10-2022 

1. Welkom en opening 

Voorzitter, Jaap Overbeek, heet een ieder welkom en opent de vergadering. Hij verwijst nar het 
laatste overleg van eind april ’22. De geplande fietstocht eind juni is wel doorgegaan, maar het 
bestuur van de Dorpsraad heeft er voor gekozen met de nieuwe gemeenteraadsleden door 
Kudelstaart te fietsen om hen kennis te laten maken met ons Dorp waarover zij de komende vier jaar 
beslissingen moeten nemen.  

2. Toelichting op de agenda    - 

De agenda wordt vastgesteld. Op- en aanmerkingen kunnenbij het betreffende onderwerp worden 
ingebracht. Bij het agendapunt “signalen uit het dorp” kunt u nog niet behandelde punten inbrengen. 

3. Kennismaking met Mireille van Hecke (coördinator buurtbemiddeling Amstelland)  

Beter buren biedt bemiddeling aan buren die overlast van elkaar ervaren. De 
bemiddelaars ondersteunen beide buren. Voorafgaand vinden er eerst individuele 
gesprekken plaats met beide buren. Er zijn 25 vrijwillige bemiddelaars. Voor 
vrijblijvend advies en info 085-9022810 

4. Recidence Westeinder v/h locatie Vink 

De voorzitter laat enkele plaatjes zien van dit nieuw te 
bouwen wijkje in Vrouwentroost naast het Fort bij 
Kudelstaart. Het bouwplan op het terrein Vink 
(werkplaats Sieberg) worden 5 vrijstaande villa’s en 1 
dubbel woonhuis gebouwd. Koopprijzen beginnen bij € 
950.000. Alle woningen zijn reeds verkocht, c.q. ligt 
een optie voor koop op. Het is het 3e bouwproject in Vrouwentroost en dan moet de renovatie van 
het Fort nog beginnen.  

5. Westeinderhage in Gemeenteraad 

Behandeling in de raadscommissie Ruimte heeft tot vertraging van het Bestemmingsplan geleid. 
Insprekers uitten hun zorgen over de toename van het verkeer op de Bilderdammerweg. De 
behandeling heeft tot twee acties geleid: 

a. Een onafhankelijk onderzoek naar de meest veilige inrichting van de ontsluiting van 
Westeinderhage t.o. Geerland. Concreet een antwoord op de vraag of dit een gewoon 
kruispunt moet worden dan wel een rotonde. Omwonenden worden bij dit onderzoek 
betrokken. Er is reeds een eerste gesprek geweest met dhr. De Baan die het onderzoek doet. 
Besluitvorming van het bestemmingsplan wordt aangehouden totdat dit onderzoek klaar is.  
(N.B.: De voorzitter gaf aan dat een eerste versie van het rapport enkele dagen geleden is 
ontvangen. Hierin is, via knippen/plakken, de rotonde bij de Wim Kandreef geplakt op de 



kruising Geerland/Westeinderhage. In deze eerste versie van het rapport wordt een rotonde 
geadviseerd als meest veilige ontsluiting, aansluitend bij de wens van de omwonenden).  

b. De instelling van een Denktank van 30 mensen die de verkeerskundige knelpunten in 
Aalsmeer en Kudelstaart gaan onderzoeken. Het is nog niet bekend welke inwoners in de 
Denktank zitten. 

Daarnaast waren er nog inspraakreacties over de hoogte van het 
appartementsgebouw in Westeinderhage van 7 etages. Vanaf de 
Herenweg zal deze toren prominent aanwezig zijn omdat de 
woningen aan de Herenweg hier beneden aan de dijk liggen (i.t.t. 
de woningen aan de Kudelsaartseweg). De ontsluiting van het 
fietspad naar Westeinderhage komt op de plek van de schuur naast 
het groene huisje aan de Bilderdammerweg. Het groene huisje zelf 
wordt vermoedelijk een bouwkavel.  

6. Ontwikkelingen Hoofdweg-zuid 

De ontwikkelaar  heeft zonder overleg Gemeente, het bestuur KC De Ruimte benaderd. Er lijkt 
bereidheid, onder voorwaarden (voldoende klaslokalen), mee te werken aan verplaatsing van de  
school naar Hoofdweg-Zuid. Het bezwaar van de school was eerder dat er lokalen ingeleverd zouden 
moeten worden. Dat wil de school niet, omdat het dan de groepen niet kan splitsen. De Gemeente is 
ontstemd over deze actie van de ontwikkelaar. Het onderhoudt van de extra lokalen komt voor 
rekening van de Gemeente. De Gemeente gaat nu ook in gesprek met KC De Ruimte.        Daarnaast 
loopt er een onderzoek naar de planologische ruimte van een 2e supermarkt op de locatie van de 
school. Gevolg van dit alles is temporisering (lees vertraging) van de plannen. Zo nodig komt er een 
2e participatieronde. 

7. Dijkverzwaring Kudelstaartseweg 

Er is laatste weer een klankbordbijeenkomst geweest over de dijkverzwaring. Hierbij is aangegeven 
dat de bezwaarprocedures afgerond zijn. De planning is nu alsvolgt: 

November 2022: start werkzaamheden boringen kabels en aanleg glasvezel (fietspad  weer open);       
November 2023: start damwanden slaan, tevens vernieuwing riool tussen huisnummer 100 en 156  

(Fortbocht tot en met Koek);  
Mei 2024: afronding werkzaamheden. 
Tijdens de werkzaamheden alleen bestemmingsverkeer over de Kudelstaartseweg, begeleid door 
verkeersregelaars. Doorgaand verkeer gaat via Mijnsherenweg. Na afronding van de werkzaamheden 
wordt er een nieuw voet- en fietspad aangelegd waar nodig herstel van de rijbaan. 

8. Renovatie groen Kudelstaart  

De Gemeente Aalsmeer wil zich wat los weken van de ambtelijke organisatie 
van Amstelveen en bouwt een eigen kernorganisatie op waarin ook het 
toezicht op het groenonderhoud wordt ondergebracht. Er is op 1 april afscheid 
genomen van de Amstelveense toezichthouders groen. Er was toen echter nog 
geen Aalsmeerse toezichthoude, deze is pas per 1 juli aangetrokken. Er heeft 
dus geen goede overdracht plaats kunnen vinden. De Meerlanden kregen 
daardoor geen  goede aansturing. Dit leidde tot veel klachten over het 
groenonderhoud. Op 12 september heeft de Werkgroep groen voor het eerst 
een gesprek gehad met de nieuwe toezichthouder. Op 20 oktober hebben we 



met hem een schouw gefietst waarbij we hem het vele achterstallige onderhoud in Kudelstaart 
hebben kunnen laten zien. In de wintermaanden zal er een inhaalslag plaatsvinden. Hpelijk kunnen 
we dan in het voorjaar met een schone lei beginnen. De snoei van de bomen is nu in volle gang. De 
jaarlijkse schouw van sloten wordt gedaan van 31 oktober tot en met 11 november. Waterschap 
Amstel Gooi en Vecht controleert dan of de sloten voldoende zijn 
onderhouden, zodat het water goed kan doorstromen. Het uithalen van 
de sloten is uitbesteed. 

9. Renovatie speelplaatsjes 

De volgende speelplaatsjes staan op de nominatie gerenoveerd te 
worden: Clantstraat, Zeemanhof en Copernicustraat. Voor de eerste 
twee zijn al inrichtingstekeningen gemaakt door de landschapsarchitect. 
Materialen worden besteld, waarna de uitvoering kan beginnen. Hopelijk 
ligt er in het voorjaar een mooi nieuw speelplaatsje.  

Het speelplaatsje Copernicusstraat is een bijzonder geval. Hier woont een meisje met een 
meervoudige beperking. Buurkinderen hebben actie gevoerd om een draaimolen te krijgen waar 
Lotte met haar rolstoel in kan rijden. De kosten hiervan liggen boven het investeringsbudget van de 
Gemeente. Gevraagd werd een crowdfundingsactie te starten. Daarnaast heeft de Gemeente  
subsidie aangevraagd en gekregen van de Provincie voor initiatieven ter bevordering van inclusiviteit. 
Het speelplaatsje zal komende winter opnieuw worden ingericht. Hopelijk hoeft Lotte dit voorjaar 
niet langer toe te kijken als haar vriendjes en vriendinnetjes aan het spelen zijn, maar kan zij 
meedoen.  

De speelplaatsjes Sconedorp en Joke Smitstraat staan op de prioriteringslijst voor de komende jaren. 
Renovatie van speelplaatsjes is een kwestie van lange adem vanwege de beperkte budgetten van de 
Gemeente hiervoor en het grote aantal speelplaatsjes in Aalsmeer (120 stuks).  

10. Verkeersmaatregelen 
• Fietspad Bilderdammerweg: Het omgevingsbesluit ligt klaar. Wordt aangehouden vanwege 

discussie ontsluiting Westeinderhage. Oversteek bij Stichtse Pad blijft ongelukkig. 
• Verkeerscirculatieplan ontsluiting Kudelstaart: Het verkeer kan in de spits moeilijk 

Kudelstaart in/uit komen. M.n. op de Mijnsherenweg stokt het verkeer. De N231 dient zo 
spoedig mogelijk verbreed te worden naar een 4-baans weg. Helaas komt de Provincie tot nu 
toe niet verder dan onderhoud aan de weg. In Denkdenk verder bespreken. 

• Herenweg: eerste smalle gedeelte tot aan de Loswal wil de Gemeente 
inrichten als fietsstraat. Ter hoogte van Calslagen is de weg verzakt en 
gescheurd door het vele bouwverkeer. De Herenweg  wordt 
gerenoveerd na afronding van de bouw van Calslagen. 

• Hoofdweg: Het gedeelte tussen Ambachtsheerweg en Bilderdam krijgt 
een nieuwe asfaltlaag. 

• Fietspad Hoofdweg is tot eind november afgesloten vanwege de aanleg 
van de CO2 leiding.  

 

11. Signalen uit het dorp 
• Plantenbakken Kudelstaartseweg moeten nodig opgeknapt worden. Vraag is of deze blijven 

staan na herinrichting van de weg. 



• In de Nobelhof is overlast en worden auto’s bekrast. Politie en verhuurder zijn op de hoogte, 
bewoners willen camera’s. 

• Markering ontbreekt bij fietspad achter winkelcentrum, onduidelijk waar voetpad en fietspad 
loopt. 

• Gewezen wordt op de overlast van auto’s tijdens de piekuren van de school in Rietlanden. 
• Op het Robend wordt te hard gereden, bewoners willen een zebrapad bij de oversteek vanit 

de Aelbrechtstraat. 
• Aandacht wordt gevraagd voor de handhaving op fietsers in het winkelcentrum. 

 
12. Wat verder ter tafel komt 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

13. Volgende vergadering: 

We zien uw graag bij het volgende overleg op 30 januari 2023. Wij wensen u allen fijne feestdagen en  
een goed 2023.  
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