
Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer !
d.d. Woensdag 19 februari 2014!
Seringenhorst, Parklaan 27, 19:30 uur!!
__________________________________________________!!
Aanwezig:!
Bestuursleden: ! ! Rob Lutgerhorst, Greet Vaneman, !                   
! ! Ilka van Houwelingen, Rober Bijwaard.!                                            
Belangstellenden:! ! 12 personen (excl. bestuursleden)!                
Raadsleden:! ! Mw. M. Vleghaar (VVD), Dhr. D.K. Stoker (AB)!                        
! ! Joop Kok (PACT), Wilma Scheltema (PACT)!                                            
Samenlevingsopbouw: ! ! Frans Huijbrechts!       
Gastspreker: ! ! Maarten Korbee! Steunpunt Mantelzorg!                       
! ! Margo Rijerkerk! Website "Zorg voor elkaar”!                                            
__________________________________________________!

!
1. Opening, vaststellen van de agenda.!
Iedereen wordt welkom geheten door voorzitter Rob Lutgerhorst. Er zijn 2 presentaties waarbij de 
veranderingen in de zorg centraal staan. De presentaties worden gegeven door mensen die dicht 
bij de zorg staan. In verband met ziekte wordt Corry Brouwer van Steunpunt Mantelzorg 
waargenomen door een collega, Maarten Korbee.!!
2. Presentatie steunpunt Mantelzorg, door Maarten Korbee.!
Wat is Mantelzorg? De zorg die een naaste geeft. Er is altijd sprake van een persoonlijke relatie. 
Rob; ”Je kiest niet voor mantelzorg, het overkomt je”.!!
1 op de 10 mensen in Nederland is bewust of onbewust Mantelzorger.!
Als je tenminste 3 maanden, langer dan 8 uur per week voor iemand zorgt, dan is het geen sociaal 
gedrag meer. Mensen die -om gezondheidsredenen- gedurende een korte of langere periode niet, 
of in beperkte mate, in staat zijn om voor zichzelf zorgen hebben hulp nodig. Niet alleen ouderen 
maar ook jonge mensen. Jonge ouders met een gehandicapt kind. Mensen die in een psychose 
komen, er zijn talloze voorbeelden.!!
Mantelzorg in de toekomst:!
- Taken die nu liggen bij de AWBZ gaan over naar de gemeenten.!
- Mantelzorg levert veel besparing op.!
- De omgeving verandert:!
! Zoveel mogelijk alles op eigen kracht doen, totdat het echt niet meer gaat.!               
! Waar heb je dan hulp bij nodig?!               
! Het is moeilijk om anderen om hulp te vragen.!               
! Er wordt steeds meer verwacht van de familie.!               
! De belasting wordt steeds groter, de schaamte voorbij.!               
- Het netwerk rondom de mantelzorger moet daarom versterkt worden.!
- We moeten proberen een balans te vinden tussen draagkracht en draaglast.!
! Geeft het nog een goed gevoel of doe ik het uit verplichting?!               



Steunpunt Mantelzorg wordt betaald door de gemeente.!
Wat biedt Steunpunt mantelzorg?!
- Een netwerk coach (zorgt dat de familie bij elkaar komt en stimuleert)!
- Individuele gesprekken, familiegesprekken, meedenken!
- Vrijwilligers!
- Geeft cursussen "omgaan met…”!
 
Zorgvrijwilligers en Respijtzorgers!
Deze ontlast de mantelzorger zodat ze niet overbelast raakt en hij/zij een paar uur, een dag of 
soms zelfs een weekje er tussenuit kan. (Bieden van respijt door inzet van vrijwilligers).!
De vrijwilligers worden gescreend en soms zelf bijgeschoold om een gezin te kunnen 
ondersteunen.!
- Het gaat om welzijnsactiviteiten geen verzorgende activiteiten, die taak ligt bij de wijkverpleging.!
- Wat voor gezin past er bij jou?!
- Welke vaardigheden of voorkeur heeft u?!
- Kikt het of klikt het niet, is ook van groot belang.!
- Niet iedereen is er geschikt voor!
 
De knip tussen verzorging en verpleging ontstaat soms vanuit de vraag van de client !
of van de gemeente. ! 1) Welzijn!           
! ! 2) Zorg!                                            
! ! 3) Verpleging!                                            !
Doel: Mensen moeten bewust worden van het feit dat ze mantelzorger zijn. !
Zij kunnen dan eerder aan de bel trekken voordat het teveel wordt. Huisartsen of andere 
eerstelijns- zorg zouden dit tijdig kunnen signaleren, voordat mensen niet meer zien hoe 
(over)belast ze eigenlijk worden door een bepaalde situatie.!!
3. Presentatie internetproject „zorg voor elkaar”, door Margo Rijerkerk.!
Functie van de website is eigenlijk om vraag en aanbod in de zorg met elkaar te matchen.!
Een online marktplaats voor vrijwillige & professionele hulp.  www.zorgvoorelkaar.com!!
Er wordt veel vrijwilligerswerk gedaan in Aalsmeer en daar mogen wij best trots op zijn.!
Ondanks dat weten mensen met een hulpvraag en mensen die graag hun steentje bijdragen !
nog steeds niet waar ze terecht kunnen.!
Vraag: !   Ik zoek iemand die met mij boodschappen wil doen.!   
Aanbod:!   Ik heb tijd over en wil best iemand helpen.! 
Uitdaging: Hoe weten mensen elkaar te vinden en hoe kan dit inzichtelijk worden gemaakt?!!
Margo laat ons de website op internet zien, en met hulp van een hulpvraag en aanbod 
kennismaken met de gebruiksvriendelijkheid van de site.!
Je kunt 1 op 1 hulp vragen of bieden, maar vind je dat minder prettig dan zou je ook eens op de 
site van een organisatie kunnen kijken.!!
Het voornemen is dat de website -net als bij marktplaats- een site wordt waar vraag en aanbod van 
hulp, uit het hele land bij elkaar komt.!



Publiek: Hoe zit het eigenlijk met de veiligheid?!
Privacy is erg belangrijk! Je moet bijvoorbeeld altijd inloggen en wij werken alleen met voornamen.!
Iedere dag worden de hulpvragen gescreend en eventueel om veiligheidsredenen verwijderd.!
„ Wie wil mijn plantjes water geven want ik ga op donderdag a.s. op vakantie en de sleutel ligt 
onder bloempot”. Deze wordt verwijderd.!
In de toekomst willen wij ook met hulp van symbolen de betrouwbaarheid van personen aan gaan 
geven. Wij realiseren ons dat dit een heikel punt is en werken eraan om dat te optimaliseren.!
Zorgvoorelkaar werkt met een referentiesysteem, waarmee hulpvragers een referentie kunnen 
schrijven over degene die hulp heeft geboden. Zo wordt een extra drempel geboden voor mensen 
die minder goede bedoelingen hebben. !
Publiek: Maar veel hulpbehoevende ouderen hebben geen computer is er geen tel.nr?!
Wij vinden dat de oudere kwetsbare groep mensen moet worden geholpen door organisaties, 
familie, buren etc. Zij zouden de hulpvraag voor hen kunnen stellen via de site.!
Mocht u geen computer hebben dan kunt u ook altijd de hulpvraag stellen aan het sociaal team!
vrijwillige oudere adviseurs, maatschappelijk werkers. Ouderen mensen met een hulpvraag 
kunnen terecht bij de ouderenadviseur van Aalsmeer Yvonne Ruiter. Haar telefoonnummer vindt u 
in de gemeentegids. Zij zal zal al dan niet met behulp van zorgvoorelkaar zorgen dat deze mensen 
de hulp krijgen die ze nodig hebben.!
Publiek: Of de praktijkassistenten benaderen. !!
De site is bedoeld voor een bepaalde doelgroep, wij trekken een meer jongere groep vrijwilligers, 
maar mocht blijken dat het toch nodig is om een tel.nr te vermelden dan kan dat altijd nog.!!
Publiek: Bij Rozenholm werken ze met een vaste groep vrijwilligers, worden deze niet in het 
systeem gezet? Nee, de verantwoordelijke staat in het systeem, je kunt altijd jezelf nog aanmelden 
als vrijwilliger als je dat graag wilt.!
Publiek: Telefonische hulpdienst Amsterdam, 24 uur per dag „een gesprek van mens tot mens”.!
Misschien kunnen jullie die ook wel toevoegen?!
Ja graag, zij kunnen zich aanbieden als hulpaanbieder maar zij kunnen ook ondersteunen.!!
De verwachting is dat de site volgend jaar nog beter gaat lopen i.v.m. de veranderende zorg.!
Wij hebben verder de ambitie om de „zorg voor elkaar” site en de vacaturebank vrijwilligerswerk, 
aan elkaar te koppelen, zodat de hulpvragen van organisaties die nu in de vacaturebank van de 
vrijwilligerscentrale zijn opgenomen, automatisch op zorgvoorelkaar worden opgenomen.!!
Rob biedt de sprekers een flesje wijn aan, als dank voor hun aanwezigheid en wenst ze veel 
succes.!!
21:55 koffie Pauze!!!
In- en uitgaande post!
- Een brief van de Website: http://www.aalsmeervandaag.nl  „De digitale krant van Aalsmeer”!
- Het bestuur is door de VVD in het zonnetje gezet met koffie en gebak op de Parklaan.!
    (Wij zijn ons ervan bewust dat dat ook verband houdt met de aankomende verkiezingen).!



- De bruggen op de Aalsmeerderweg zijn hersteld en nu gaat de tweede fase in werking  !
    De bruggen op de Uiterweg en de Houten bruggen in Kudelstaart worden aangepakt.!
- Aankondiging uitvoeringsplan Speelvoorzieningen.!
- Voorbereiding aanleg voetbalvelden en herinrichting oude N201.!!
Verslag wijkoverleg vergadering 20 november 2013 (bijlage)!
We hebben wederom democratisch besloten dat we voortaan om 8 uur beginnen  :-)!!!
Werkgroepen:!
Seringenpark en omgeving:!
- Er heeft een mooi stukje in de nieuwe Meerbode gestaan „actie(f) voor het Seringenpark”.!
- Het Wareco grondonderzoek ligt er en de werkgroep voelt zich gesteund door de gemeente, met 

kanttekening dat zij vinden dat de expertise ook binnen de gemeente aanwezig is (Historische 
tuin) en dat dat een enorme besparing had kunnen zijn. !

- De parkzijde van de dijk zal in 2018 verzwaard worden. Daar staan nu distels en onkruid en het 
voorstel is om daar tot die tijd veldbloemen te zaaien.!

- Ze zijn gestart met het uitbaggeren van de vijvers en de watergangen in en om het park.!!
Publiek: Het park is een gemeentelijk monument maar hebben jullie ook naar de huisjes en het 
groen op die plek in het Seringenpark gekeken?!
Ja, de ambitie was er zeker, alleen hebben wij gemerkt dat de bewoners niet betrokken waren.!
De huisjes zijn van eigen haard en er schijnt veel verloop te zijn. Mensen wonen er tijdelijk en 
vertrekken weer.!!
Het voornemen is nog steeds om hulp van de cliënten van Heliomare in te roepen bij het 
onderhoud van het park. Het onderhoud mag van de gemeente (nog) niet in eigen beheer. 
Tot 2018 is er een contract afgesloten met de Meerlanden. Frans: wel volhouden want het scheelt 
geld, mensen worden gestimuleerd (betrokkenheid). Maar hoe gaan we het beheren als we het 
zelf mogen doen?!!!
Klankbordgroep herzien wensbeeld Burgemeester Kasteleinweg!
- Er was een grote opkomst en er is een petitie overhandigd met 100 handtekeningen door een 

vertegenwoordiger van de Spoorlaan bewoners aan wethouder Rik Rolleman. Zij zijn er fel op 
tegen dat de Spoorlaan een ontsluitingsweg wordt. (Aangesloten wordt op de N196). Hierdoor 
zouden bij de 4 verschillende berekeningen van de verkeerscirculatie per variant, tussen de 200 
a 4300 mvt/etmaal* plaatsvinden op de Spoorlaan. Dat is beduidend meer dan de huidige 50 
mvt/etmaal. De leden van de klankbordgroep waren het er allemaal over eens dat het geen 
goed idee was om de Spoorlaan te ontsluiten op de N196.!

- Laten we echter niet vergeten dat als de Spoorlaan ontzien wordt, dat elders in Aalsmeer tot 
extra overlast kan leiden. Laten we aub proberen verder te denken dan onze eigen achtertuin.!!

Ook werd de klankbordgroep gevraagd hoe wij over de afscherming van de busbaan dachten.!
De aanwezige bestuursleden hebben toen geopperd om een enquete te houden onder de direct 
omwonenden van de huidige geluidsschermen. De leden van de klankbordgroep kunnen er !

* mvt/etmaal = motor voertuigen per 24 uur



-naar ons idee- niks zinnigs over zeggen, simpelweg omdat zij daar niet wonen. Daar zijn veel 
(positieve) reacties op binnen gekomen. Wij verzamelen alle reacties, inventariseren deze en 
overhandigen het pakket aan de gemeente in de hoop dat zij er hun voordeel mee doen.!!
Kanttekening van Rob: Wij hebben wel gemerkt dat er bij de bewoners behoefte is aan meer 
informatie over de herinrichting, wellicht kan de gemeente hierin voorzien.!!
Publiek: Waarom houden jullie wel een enquete over de geluidsschermen en niet over de  
Spoorlaan? Omdat wij als wijkoverleg anders een standpunt innemen en dat mogen wij niet.!
Het is daarom heel goed dat jullie zelf een actiegroep hebben opgericht en van je hebt laten horen.!!
Publiek: Er is veel onvrede over de gang van zaken, plannen worden herzien, ze doen maar wat!
Frans: Hebben jullie het idee dat zo’n klankbordgroep werkt. Wordt er naar jullie geluisterd?!
Als er iets niet doorgaat, wordt dat dan onderbouwd?!
Publiek: Jawel, het is te duur of er ontstaat teveel overlast elders, maar Ik heb soms toch het idee 
dat we een beetje gestuurd worden naar een bepaalde conclusie.!
Rob: We moeten inderdaad afwachten of de Spoorlaan uiteindelijk geen ontsluitingsweg wordt. !
Er zal een herijking plaats moeten vinden met de besluiten die vroeger genomen zijn (AVVP = 
Aalsmeers verkeer en vervoerplan). Het college zal daar t.z.t. waarschijnlijk een standpunt over 
innemen.!!!
Waterhuishouding Aalsmeer en meer in bijzonder onze wijk!
De werkzaamheden voor de bouw van de waterbuffer tanks bij de Blaauwstraat zijn gestart.!
De baggerwerkzaamheden in en om het Seringenpark, de begraafplaats en de tennis/atletiekbaan 
zijn ook in gang gezet.!!
Een bewoner heeft geconstateerd dat aan het einde van de Witteweg achter de Violenweg na het 
weghalen van het riet uit de sloten, het riet nog steeds op de kant ligt, dat geeft regelmatig flinke 
stankoverlast. Hij vroeg ook wanneer deze sloot aan de beurt was om uitgebaggerd te worden, hij 
was nogal ondiep. Dit geldt ook voor de molenvliet. Een meneer wilde er met zijn bootje doorheen 
maar kwam niet veel verder omdat hij vast zat in de modder. Deze schijnt ook erg ondiep te zijn. !
Er waren zorgen over het ontstaan van "mogelijke gaten" in de dijk bij de Westeinder.!
Meneer Boer had gezien dat op twee plaatsen de dijk erg slecht was. Er schijnt een zwakke plek !
te zitten bij de vissteiger rechts van de watertoren en aan de linkerzijde van de watertoren (vanaf 
de weg gezien). Bovenstaande vragen zijn inmiddels voorgelegd bij de gemeente.!!!
Kascontrole commissie wijkoverleg Stommeer!
Hansje Havinga en Piet Heideman hebben de stukken met betrekking tot de financiën 2013 
gecontroleerd en in orde bevonden. !!
Publiek: Hoe komen jullie eigenlijk aan geld?!
Wij ontvangen subsidie van de gemeente, de hoogte is afhankelijk van het aantal inwoners per wijk 
en de door het wijkoverleg ingediende plannen.!
Rob, biedt de kascontrole commissie een flesje wijn aan, als dank voor het controleren van de kas.!



Social Sofa Project, stand van zaken.!
Rudolf Guldemond heeft het project opgestart en al veel werk verricht. Na zijn vertrek bij het 
bestuur heeft hij het project overgedragen maar is het door tijdgebrek helaas blijven liggen. !
Rudolf denkt erover om het project als „bewoner” weer nieuw leven in te blazen, dit juichen wij toe. 
Er moet een goed onderbouwd plan komen naar de gemeente. Het gaat er bij zo’n project in 
eerste instantie om, de mensen uit de wijk bij elkaar te brengen. Dat er samen aan gewerkt wordt. 
Er zijn 3 aspecten: ! 1) Het sociale ! Opzoek naar mensen die graag willen helpen.!              
! ! 2) Geld! ! Eigen haard, Rabobank, Gemeente?!                                            
! ! 3) Technisch ! Vergunning, hoe ziet hij er uit, locatie.!                                            
Publiek: nMisschien is de Ophelialaan wel een mooie locatie om de bank te plaatsen. !
Meer ruchtbaarheid geven door een oproep in de Nieuwe Meerbode te plaatsen? !
Frans gaat mede het project begeleiden en ondersteunen.!!!
Rondvraag!
Eind maart volgt er een tweede inloopavond over het concept hondenbeleid. Waar komen de 
losloop gebieden, locaties van bakken & zakken etc.!!
Wij zoeken nog twee nieuwe bestuursleden om ons team te versterken. Zijn er (jonge) mensen !
uit uw directe omgeving die graag meedenken en willen helpen om onze wijk leefbaar te houden. !
Ziet u kans om af en toe het wijkoverleg Stommeer te ondersteunen of om ons bij te staan op 
gebieden waar u zich betrokken bij voelt? Laat het ons weten, u bent van harte welkom!  
wrstommeer@gmail.com!!
Ook wilden wij graag stilstaan bij het overlijden van Kees-Jan Koster van de C1000. !
Hij heeft erg veel betekend voor Aalsmeer en met name voor de Ophelialaan. Als voorzitter van !
de winkeliersvereniging in de Ophelialaan wist hij samen met de andere ondernemers veel voor 
elkaar te krijgen. Sponsoring, evenementen, extra parkeerplaatsen, hij deed graag iets terug !
voor de maatschappij. Het is een groot gemis.!!!
22:15 Afsluiting!
Onze volgende overleg zal (zonder tegenbericht) plaatsvinden op woensdag 21 mei 2014, 
Parklaan 27, 20:00 uur.!!
 !!!!
 


