
 1 

Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer   V2. 10.07.15 
Van woensdag 24 juni 2015. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Greet Vaneman, Ilka van Houwelingen  
 en Rober Bijwaard  
Belangstellenden: 16 personen (excl. bestuursleden) 
Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD) Sunny Lakerveld (PACT) 
Samenlevingsopbouw: Frans Huijbregts  
Gastsprekers: Wethouder: Tom Verlaan 
 Vakspecialist Riolering van de gemeente: Wouter Stolp 
 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Opening, vaststellen van de agenda. 
De voorzitter Rob Lutgerhorst heet wethouder Tom Verlaan van harte welkom. De wethouder 
houdt een ronde langs alle wijkoverleggen. Even kennismaken en iets vertellen over de 
samenwerking tussen de gemeente en de wijken. 
 
2. Wethouder Tom Verlaan 
Ik vind het een eer om hier vanavond te mogen zijn. Ik ben als portefeuillehouder 
verantwoordelijk voor het wijkgericht werken. Ik heb de afspraak met Louis van Nimwegen en 
Frans Huijbregts dat ik niet elk wijkoverleg bijwoon. Dat is geen desinteresse maar ik wil  
graag dat jullie samen aan de slag gaan in het belang van jullie wijk. 1 a 2x per jaar ga ik  
op bezoek bij een overleg en verder word ik uitstekend op de hoogte gehouden door  
Louis en Frans, maar ook door Rob die ik regelmatig tegenkom i.v.m. Schiphol. 
 
Wat gebeurt er in de Stommeer? Een wijk die al afgebouwd is en waar iedereen fijn woont.  
Wel hebben we een leegstaande Zuiderkerk maar daarnaast ook een Seringenpark waar we 
samen met de werkgroep weer een mooi park van maken. Ja, we hebben hier last van Schiphol 
en een Eigen Haard die ziet dat zijn woningbestand aan het verouderen is en naar oplossingen 
zoekt. Er is dus nog heel veel te doen maar er gebeurt ook al heel veel. Zonder dat iedereen 
daarvan op de hoogte gesteld wordt, zijn er veel mensen die hun bijdrage leveren. Zoals de 
mensen die zich bekommeren om het zwerfvuil en de mensen van de werkgroep Seringenpark. 
 
De Zuiderkerk. De plannen zien er fantastisch uit. Het ziet er naar uit dat het op korte termijn wel 
rond gaat komen. Wij hopen vanuit de gemeente Aalsmeer dat de Zuiderkerk snel z’n functie 
terug zal krijgen. En mensen met een wat zwaardere zorgbehoefte daar hun huisvesting kunnen 
gaan vinden.  
 
Schiphol is een lastig dossier. Omgevingsraad Schiphol. We zijn er vanmiddag weer druk mee 
geweest. Ik kom daar als wethouder bestuurder van de gemeente Aalsmeer Rob tegen als 
clustervertegenwoordiger Aalsmeerbaan (binnengebied). Daar hebben we te maken met de 
discussie over fijn- en ultra fijnstoffen. Het is er al jaren maar we komen er eigenlijk nu pas achter 
dat het écht schadelijk is. We zijn er op dit moment druk mee hoe we zo snel mogelijk de juiste 
informatie en gegevens boven water kunnen krijgen. Ik kreeg een beetje de indruk dat Alders het 
probeerde weg te schuiven naar het najaar. Wij zijn het daar niet mee eens. Als de gegevens 
bekend zijn dan willen wij het ook graag weten. Dan willen wij daar duidelijke stappen op kunnen 
ondernemen.  
 
De last die wij ondervinden beperkt zich niet alleen tot de vliegtuigherrie maar het betekent ook 
dat wij in de Stommeer eigenlijk niks meer mogen bouwen. Dat is op zich niet zo erg maar 
zouden wij bestaande woningen willen vernieuwen omdat ze ‘op’ zijn, dan hebben wij daar geen 
mogelijkheid meer toe. In theorie mag je voor het huidige aantal woningen een vergunning 
aanvragen maar de kans dat je ze vanuit het ministerie ook een vergunning verlenen wordt 



 2 

steeds kleiner. Stel we zouden het terrein van het oude proefstation (linnaeuslaan 2a) willen 
herontwikkelen dan wordt dat heel lastig. Een park mag altijd maar woonruimte waarschijnlijk niet 
meer.  
 
Publiek: Een camper camping? In het centrum is er géén plek. Het is leuk dat je dat zegt. 
We zijn op dit moment met de eigenaar (De Raad Vastgoed) in gesprek. Wat kunnen we nu 
eigenlijk nog met dit terrein? Wij hoopten op Jongerenhuisvesting maar dat is kansloos. Wat mag 
er dan wél? Een camper kampeerplaats is ook al geopperd maar nog niet aan de orde. 
Ik ken het gebied best goed. Maar toen ik een keer over het terrein liep bleek pas hoe verouderd 
alles is. Wij hebben nu bij het ministerie de vraag neergelegd wat wij wél met dit gebied mogen. 
Als projectontwikkelaars niet kunnen investeren raakt het gebied straks nog verder in verval. 
 
Ik zit als portefeullehouder dus in een spagaat. Het ministerie zegt; “We hebben al genoeg 
gehinderden in dit gebied en door het bouwen van huizen krijgen we er alleen nog maar  
meer gehinderden bij.” Als wij dit accepteren dan accepteren wij dus ook dat ze zonder enige 
tegenstand boven ons blijven vliegen. We hebben het laatste jaar al 15.000 extra vluchten over 
ons heen gehad. Dat had ook te maken onderhoud etc. maar dat neemt niet weg dat dat heel 
veel extra overlast geeft. (Note: 15.000 : 365 = ± 41 extra vluchten per dag!) 
 
Er is in 2008 een beslissing genomen (Het Alders akkoord) dat Schiphol mocht doorgroeien naar 
510.000 vluchten per jaar waarbij de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan nadrukkelijk meer 
gebruikt gingen worden. Dat levert veel extra overlast op. Maar Schiphol blijft wel netjes binnen 
de beperking van 2008. We kunnen dus dicussieren wat we willen maar het levert niks op.  
Het is een “Vulkaan probleem”. We willen allemaal heel graag dicht bij Schiphol wonen vanwege 
de werkgelegenheid etc. maar dan moeten we de overlast op de koop toe nemen. 
 
Ik spreek uit het Schipholcircuit ook mensen uit bijvoorbeeld Castricum en zij vinden dat de 
overlast daar echt héél erg is. Ik heb ze toen direct uitgenodigd voor een rondleiding en een kop 
koffie op de Oosteinderweg en Aalsmeerderweg en dan mogen zij na afloop zeggen waar het  
erger is. 
 
Het Seringenpark. We zijn ontzettend blij dat daar zo’n goede samenwerking is. Groen zit niet in 
mijn portefeuille maar ik hoor zowel ambtelijk als bestuurlijk dat er ontzettend veel waardering is 
voor de wijze waarop jullie je daarvoor inzetten. De renovatie van het fantastische park is in  
volle gang. 
 
Ik loop ook regelmatig een rondje mee met bewoners als daar behoefte aan is. Laatst heb ik nog 
geholpen bij het opschonen van het Heegstrapark en als je ziet wat er dan nog aan zakken vuil 
uitgehaald worden! Ik vind ook dat we scholen daar meer bij moeten betrekken. 
Publiek: is dat contact er al met scholen? Ja, die is er wel maar en er gebeurt ook wel eens wat 
maar niet voldoende. Greet: Naast de Groenstrook hangen ze altijd lekker en dat snap ik ook, 
maar het is daar altijd zo’n bende. Als school kun je dan toch zelf bedenken dat de kinderen ook 
de rommel die ze naast de school maken, opruimen? Dan zeg je toch tegen zo’n klas kom op  
we gaan papierprikken o.i.d. Waarom moet dat altijd zo ingewikkeld zijn?  
Als morgen een school naar ons toekomt “Jongens kunnen wij daar een actie voor bedenken?” 
Dan zijn wij de eerste die zeggen “Kom maar op”. Er liggen dan 50 papierprikkers en 
vuilniszakken klaar en alles wordt georganiseerd. Greet: Ja, maar de school pakt het niet aan. 
 
Rob: Ik stel voor om dit probleem in een gesprek met het bestuur van de school te bespreken. 
Garby: Ik heb een gesprek gehad met de conciërge. Ik had een poster met de tekst “Iedereen is 
veel relaxter op een schoon schoolplein.” Die wilde ik graag ophangen. Hij vond hem fantastisch 
maar vertelde dat het schoolplein zelf schoon was. Ze hebben bij de Groenstrook een heel streng 
rookbeleid. Er mag op het schoolplein niet gerookt worden.  
Dus gaan ze buiten de hekken staan. Ik liep daar met mijn hondje en zag dat er veel vuil lag 
tussen een groepje jongeren. Ik raapte het op en gooide het heel demonstratief in de prullenbak 
die een halve meter verder stond. “Mevrouw, waarom doet u dat?” …Omdat het hier een 
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puinhoop is. Zien jullie dat dan zelf niet? “Nee!” Garby: “Dan moeten wij ons als maatschappij 
echt zorgen gaan maken”. Toen ben ik doorgelopen en hoorde een discussie ontstaan. 
 
Rob: “zijn er nog vragen?” 
Meneer Boer: “U had het net over Eigen Haard, wat is die nu allemaal van plan op Aalsmeer?” 
Ik woon in de Spoorlaan en nu heb ik gehoord dat ze het willen gaan slopen? 
Wethouder Verlaan; “Nog niet officieel, maar dat heb ik ook gehoord.” 
Meneer Boer: “Ho even, nu hebben we eens een keer een bijeenkomst gehad, daar ben ik ook 
geweest. Nu zitten ze weer “te lullen” want het gaat buiten mij en die 17 mensen om.  
Er is van de week dus weer gepraat. Wij hebben geen mensen als afgevaardigde uit onze buurt 
daarin kunnen krijgen. Waarom? Omdat de gemiddelde leeftijd hoger is als 75! En nu hebben ze 
besloten dat er gesloopt moet worden? Terwijl de waardering van onze woonomgeving een 8.3 
is! Dat is héél hoog en dan ga je het toch niet slopen!  
Het moet nu nog naar de gemeente dus ik hoop dat u ons kunt helpen. Ik vind het een heel 
onfatsoenlijke zaak. De mensen die daar tegenover wonen (die nieuwbouw) die hebben dat ooit 
gekocht met de sfeer van de bomen en de huisjes, dat mag toch niet gesloopt worden.   
 
Wethouder Verlaan: “Eigen haard is een coöperatie die ervoor moet zorgen dat hij zijn 
woningbestand op een fatsoenlijke manier in stand houdt, dat ze kunnen renoveren en 
herbouwen daar waar nodig is.” En het gaat in goed overleg met de omgeving. Publiek: dus niet! 
 
Ja, maar ergens begint zo’n discussie. Eigen Haard zegt: “Ik ben eigenaar van uw huis, waar nu 
uw huis staat kan ik ook twee huizen bouwen. Ik zorg ervoor dat u een mooi nieuw huis krijgt en 
vervolgens heb ik er nog eentje over voor iemand anders. (Dat is het rekenmodel waarmee Eigen 
Haard werkt). Laten we eens met de bewoners van de Spoorlaan daarover gaan praten.  
 
In dat stadium zitten we nu. Volgende week staat er echt nog geen sloopmachine in uw straat.  
Er moet nog heel erg veel water door die hele grote poel heen voordat we daar aan toe zijn. We 
zitten helemaal aan het begin van het traject. Ik zeg er alleen wel bij -als u wethouder wonen en 
medeverantwoordelijk voor de sociale woningbouw… Meneer Boer: “Kijk! Sociale woningen! 
(Redelijke huur, goeie leefomgeving, winkels om de hoek). Eigen haard is geen sociale  
beweging meer!   
Wethouder Verlaan: “Er verandert het een en ander in de woningwet en de huisvestingswet.  
Je mag tegenwoordig nog maar heel weinig verdienen om in aanmerking te komen voor een 
sociale woning. Dat betekent dat we ook andere woningen nodig hebben. Een MBO student die 
wil gaan samenwonen komt al niet meer in aanmerking maar ze kunnen ook geen huis kopen 
kopen. Deze groep valt tussen de wal en het schip. 
Een sociale woning moet ook aan bepaalde eisen voldoen. Iedereen wil in een fatsoenlijke, 
geluidsdichte duurzame woning wonen. Meneer Boer: “8.3!” 
 
Wethouder Verlaan: “Ik krijg in de vakantie Eigen haard op visite met de plannen over hun 
woningvoorraad in de Stommeer”. We gaan dan bespreken wáár we de bewoners bij gaan 
betrekken. Dan gaan we kijken en ervoor zorgen dat jullie met een 8.3 op een fantastische 
manier oud kunnen worden. Rob: “De belangrijkste conclusie is wel dat de communicatie naar de 
bewoners toe te wensen heeft overgelaten”. Meneer Boer: “Niet alleen de bewoners maar ook de 
omgeving! Ik heb daar vanmiddag 4 mensen gepsproken die daar een huis hebben gekocht van 
een half miljoen. Wethouder Verlaan: “Wij moeten als gemeente ook nadenken over wat wij met 
de sociale woningbouw willen”.  
 
Sjaak: “Stel dat het gesloopt gaat worden, dan staat het straks leeg want van Schiphol mag 
Aalsmeer niks meer bouwen”. Wethouder Verlaan; “Dat is dus een enorm probleem, die 
discussie moet eerst gevoerd worden”. Een voorbeeld: Op de Helling willen we een aantal 
woningen bouwen op de oude scheepswerf van van Dam. Dat mag niet,want zegt het Ministerie, 
daar staat al een loods, als dat nu een lege plek was geweest dan had u misschien enige kans 
gehad. 
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De gemeente Amstelveen wil graag gaan bouwen binnen het Kronenburg gebied. Dat hebben ze 
gesloopt en daar willen ze in samenwerking met Amsterdam de Britisch school of Amsterdam 
gaan huisvesten maar daar krijgen ze ook geen vergunning voor. Het geeft aan in wat voor 
ridicule wereld het Schiphol dossier zich begeeft. Maar als gemeentebestuur samen met onze 
ambtenaren gaan we er natuurlijk wél voor zorgen dat het hier leefbaar blijft en dat die 8.3 ook 
echt een 8.3 blijft. U mag zich gelukkig prijzen dat Renee Martijn (AB) een van de medebewoners 
is en zich enorm inzet voor u en de buurt. 
 
Rob: Bedankt voor de toelichting. 
 
3. Wouter Stolp Vakspecialist Riolering van de gemeente. 
Wij hebben Wouter Stolp bereid gevonden om iets te vertellen over waterbeheer en alles wat 
daarbij komt kijken en van welke hulpmiddelen ze gebruik maken.  
 
Ik heb begrepen dat er vragen zijn vanuit de wijk, dus als er vragen zijn stel ze dan. Ik had een 
hele mooie presentatie opgesteld maar helaas kreeg ik een crash en heb ik dus geen presentatie 
meer, excuses daarvoor. 
 
De gemeente heeft gemeentelijke rioleringstaken en die bestaan o.a. uit:  
1.  Afvoeren, inzamelen en transporteren van vuil water. 
2.  Inzamelen en verwerken van hemelwater. 
3.  Zorgen dat grondwater niet structureel de bestemming van het gebied benadeeld. 
 
Vooral de laatste is een hekel en vooral grijs gebied. 
De taken van Aalsmeer zijn vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan. 
Het huidige rioleringsplan is vastgelegd in december 2014 door de gemeenteraad. 
Daar staat in waar je rioolheffing naar toe gaat en hoe het besteed wordt. 
Het wordt o.a. besteed aan een systeem om alles te monitoren. (i-view)1 
Riolering uit Aalsmeer bestaat voor 95% uit vrijverval riolering (via een rioolpomp) 
In Aalsmeer is de rioolpomp aangesloten op een hoofdpost (de centrale sever).  
We kunnen elk rioleringsobject (gekleurd bolletje op de kaart) beheren. 
Wouter verteld aan de hand van een online verbinding met i-View hoe het werkt in de Stommeer. 

 
We willen het systeem optimaal gaan benutten en voorkomen dat  
het gaat “overstorten”. (Als de pompen het niet kunnen bijbenen na 
een fikse regenbui, vult het stelsel zich. We willen niet dat het bij de 
mensen naar binnen komt, dus dan storten we het over naar de sloot. 
Je ziet dan vaak de sloot grijs bruin verkleuren door minder  
zuurstofrijk water, waardoor de vissen stikken). 
 

Op afstand kunnen we pompen maar ook fontijnen etc. uit en aan zetten.  
We hebben ook een systeem om de grondwaterstand te monitoren dat gebeurt ook vol 
automatisch. We zijn er mee bezig om dit ook te koppelen aan een bewoners toegankelijke 
website, zodat iedereen het kan zien en volgen. 
 
De rioolzuiveringsinstalatie in de Stommeer wordt opgeheven. Hij zou uitgebreid moeten worden 
omdat hij te weinig capaciteit heeft maar het is goedkoper om hem op te heffen. 
De afvoer en zuivering van rioolwater wordt naar Zwaanshoek verplaatst (2018). Omdat deze een 
enorme overcapaciteit heeft. Het gemaal in de A.H. Blaauwstraat wordt hierop aangepast.  
 
Publiek: Maar ligt die leiding er al om het vuile water naar Zwaanshoek te transporteren of gaat 
deze straks dwars door het net opgeknapte Seringenpark lopen?  

                                                
1 i-view is een realtime beheersysteem dat alle gegevens over grondwater, gemalen en riolering binnen Aalsmeer verzamelt en continu alle gegevens -automatisch- verwerkt.  
Het helpt het beheerproces zo efficiënt én voordelig mogelijk te laten verlopen. Met hulp van overzichtelijke grafieken wordt alles inzichtelijk gemaakt. Zo kun je door een aantal 
gegevens te combineren, bedenken waarom de kruipruimte van een bepaald blok onder water staan. Zien of een gemaal wel of niet naar behoren werkt bij veel regenval etc. 
Op een plattegrond is te zien waar er drukriolering ligt of een vrijvervalstelsel, schoon of vuilwater. Alles is in kaart gebracht en on-line te bekijken en te beheren. 



 5 

Ze zouden in eerste instantie de waterzuivering in Aalsmeer gaan uitbreiden. Het water wordt 
gezuiverd en daarna weer geloosd. Dat is relatief schoon maar niet schoon genoeg. Je wilt het dus 
eigenlijk op een waterstelsel lozen wat een grote oppervlakte heeft. Een ecologische buffer zodat 
de natuur het kan opvangen. Er was toen sprake van dat het door een waterleiding naar de 
ringvaart zou lopen waar het opgevangen zou worden en niet op een klein waterstelsel hier.  
Hoe ze het nu voor ogen hebben durf ik niet te zeggen. 
 
Het is net als met de uitbreiding van de waterzuivering. We hadden afspraken gemaakt met 
Rijnland. De gemeente zou oppervlakte afkoppelen. Een tweede buis zou het regenwater afvoeren 
(De grote pieken zijn de regenbuien). Het afvalwater gaat dan naar de zuivering toe en het schone 
regenwater gaat naar de sloten. Dan is het niet nodig om de waterzuivering enorm uit te breiden.  
Daar is goed over nagedacht en door de gemeente veel geld in geïnvesteerd. Maar toen puntje bij 
het paaltje kwam, was het goedkoper om de rioolzuiveringsinstalatie in de Stommeer op te heffen. 
Publiek: dus met afkoppelen zijn we gestopt? Wouter: “Ja, en dat heeft heel veel geld gekost”. 
Publiek: Maar dat is toch niet leuk dat ze dat met onze centen doen? Wouter: “Nee dat klopt maar 
ook niet voor het ambtelijk apparaat want wij hebben er veel energie in gestoken om het 
afkoppelen te realiseren”. 
 
Publiek: Ik weet dat in de Hortensialaan een hemelwater afvoerleiding is gemaakt maar ze zijn nog 
niet aangesloten op het huis. Wouter: “Nieuwe woningen moeten verplicht regenwaterafvoer 
verwerken op eigen terrein (een sloot). Als ze dat niet kunnen dan komen wij in beeld en kijken wij 
naar een oplossing.” Bij de Hortensialaan is momenteel het wegoppervlak er op aangesloten. 
Huizen nog niet want veel mensen zitten er niet op te wachten om hun tuintjes overhoop te halen. 
Publiek: “Wie gaat dat dan betalen?” Wouter: “Dat is nu juist het punt, wie gaat ervoor betalen om 
zijn eigen huisontsluiting op de hemelwaterafvoer te laten aansluiten?” Het is een heel intensief 
project om mensen te motiveren dat toch te doen. 
Publiek: “Waar kan ik opvragen waar mijn riool naar toe gaat? Wouter: “Hoe oud is uw woning? 
Publiek: “Van 1956”  Wouter: “Dan is de kans groot dat de tekeningen bij ons op het gemeentehuis 
liggen. Heel veel tekeningen zijn gedigitaliseerd en beschikbaar via het systeem. Ik geef u mijn 
kaartje dan kunt u uw email adres doorgeven en kan ik u een scan toesturen”. 
 
De 2 opvangsilos bij de A.H. Blaauwstraat zijn gemaakt om bij een flinke regenbui het overtollige 
water op te vangen en de afgesproken afname te garanderen. Publiek: “De rioolzuivering bij de 
molenvliet gaat straks weg?” Er is ook sprake van geweest om het afvalwater via een leiding  
langs de middenweg via de Noordvork naar Zwaanshoek te leiden. 
Louis: “Je hebt ook iets van een W.R.K. waterleiding (een hele grote leiding waar je bijna doorheen 
kunt lopen) die langs de wissel loopt. Wat is dat precies voor een leiding? Publiek: “Dat is een 
schone hogedruk leiding. Die loopt van de Waal naar Bloemendaal”. Publiek: “Die leiding komt  
uit Uithoorn en volgt vanaf daar het oude spoortraject”. Je mag er wel overheen bouwen maar dan 
moet je een hele dure “overkluizing” maken om ervoor te zorgen dat hij nooit kapot kan gaan. 
(Zoals bij de huizen van Achter de Wilgen). Publiek: “Is hij nog in gebruik?” Volgens meerdere 
mensen niet.  
Wouter: Er zijn inderdaad een aantal regels: 
- Drinkwater moet altijd veilig zijn, daar mag je niet aan tornen. 
- Rioolwater mag niet op straat komen. 
Anders gevaar voor de volksgzondheid. 
 
Louis: “Kortom bij de volgende waterschapsverkiezingen goed op letten waar je op stemt”. 
Frans: “Er is vaak nog heel veel winst te behalen bij achtertuinen en voortuinen die volledig 
bestraat zijn. Het water kan niet meer in de grond zakken. Bouwen wij het te dicht?” Wouter: “Dat 
is een hele tricky vraag. Het dorp ligt hoog en is droog. De Stommeer ligt laag. Daar stuit je na 30 
cm al op het grondwater. Een regenwaterleiding gaat daar de grond in. Ligt daar een grindput (die 
infiltreert heel erg goed) dan loopt het water direct door de kruipruimte in. Het is heel wisselend. 
Natte kruipruimte wordt door heel veel factoren bepaald, maar voornamelijk door oppervlakte water 
(kwelwater). Oppervlakte water bepaald eigenlijk hoe hoog je grondwater komt te staan. 
Publiek: “In de Stommeer staan heel veel huizen gewoon continu in het water”.  
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Wouter: Dat kan. 
Publiek: “Oh dat is fijn, want de muren zijn zwart, de gemeente en Eigen Haard doen er niks 
aan”. Wouter: Dat is het punt een beetje met grondwater. De gemeente moet ervoor zorgen dat 
de grondwaterstanden de bestemming van een gebied niet nadelig beïnvloeden. Waar het in de 
praktijk op neerkomt is dat perceeleigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de afvoer van het 
hemelwater. Als de perceeleigenaar het hemelwater nergens kan afvoeren dan bieden  
wij een punt aan om het op aan te sluiten. Ik zou daarom in dit geval (Violenweg) contact op 
nemen met Eigen Haard. Publiek: “En particuliere eigenaren?”  Wouter: Het is niet onze 
verantwoordelijkheid maar wij kunnen wél adviseren. 
 
Meneer Boer: “Ik woon in de Spoorlaan en daar krijg je hetzelfde als wat die mevrouw zegt. 
De muren worden vies, kelders worden nat. Bij mij niet omdat ik het zelf heb verholpen. 
Maar als voorbeeld, men komt met een loden pijp, boort zó door de muur, PVC erin met 
siliconenkit, klaar! Na de eerste flinke regenbui kon ik visjes vangen in mijn kelder! 
Dat gebeurde ook met Caiway. Ze doen het niet netjes! Ik heb die mensen goede  
koppelingen aangeboden zodat het nooit zou gaan lekken maar dat wilden ze niet. Ik heb er  
zelf een vakman bij gehaald en het lekt bij mij niet meer. Maar in mijn straat wonen allemaal 
oudere mensen die dat niet kunnen. Nu hebben dus alle huisjes last van vocht -en dat was echt 
nooit zo-. Ze vinden het oude vieze huisjes, dus slopen maar! Zó kom je dus in de ellende 
terecht”. Dus door slecht onderhoud zij onze huisjes nu nat. Als je er dan wat van zegt, vinden  
ze je toch maar een oude man van 75 die in de Spoorlaan woont. 
 
Rob: Het is een kwestie van aansprakelijkheid. Degene die die leidingen aanlegt behoort  
het weer in dezelfde staat af te leveren. Meneer Boer: “Ik heb na Caiway wel iemand op mijn 
kosten moeten laten komen om het weer goed waterdicht te laten maken”. 
Louis: Wij mogen het als gemeente niet weigeren dat Caiway aansluitingen maakt in de wijk. 
Publiek: “Als je gaat kijken hoe de stoepen daarna zijn achtergelaten, het is een en al kuil!” 
____________________ 
 
Naschrift van Louis: De kwaliteit van de bestrating in het gebied Spoorlaan, Begoniastraat  
e.d. kwam ook aan de orde. Uit navraag blijkt dat in 2017 ook in die straten het riool aangepakt 
gaat worden. Dan gaat dus de boel op de schop. Nu volledig herstraten zou zonde zijn. Als er  
echt sprake is van onveilige, gevaarlijke situaties, dan kunnen deze gewoon worden gemeld bij  
de Servicelijn (0297) 38 75 75. 
____________________ 
 
Wouter: Een perceel eigenaar (zoals Eigen Haard) moet toestemming geven voordat er 
wijzigingen gedaan mogen worden aan de woning. Als CIF dat krijgt, gaan ze aan de slag, daar 
zit géén gemeente tussen. 
 
 
4. Overzicht gemeentelijke activiteiten / mededelingen 
 
Behoud Woongenot Aalsmeerbaan 
Door de bewoners van de omgeving van de Aalsmeerbaan is er een nieuwe vereniging opgericht 
BWA. Zij vinden dat zij op een andere manier het probleem van geluidshinder aan de orde moeten 
stellen. Zij willen andere kanalen bewandelen dan de ORS die is ingesteld om de communicatie 
tussen de bewoners en de sector Schiphol en de KLM te onderhouden. Zij hebben daar niet zo 
veel vertrouwen in. Zij hebben zich verenigd om hun belangen rechtstreeks via de politiek in Den 
Haag te bewerkstelligen. Wij hebben daar kennis van genomen en een goede samenwerking 
voorgesteld. Wethouder Verlaan; “En ik ook, als portefeuillehouder”. Op deze manier proberen wij 
elkaar te versterken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.aalsmeerbaan.nl 
 
Buurtvereniging “De Pomp” 
Greet is naar de buurtvereniging geweest, vond het heel leuk en is ook direct lid geworden. 
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Ze voldoen aan een enorme behoefte. Wij organiseren voor de bewoners aan de oostzijde van de 
Burgemeester Kasteleinweg kienavonden en jeugdactiviteiten. (Buurtgebouw ’t Baken.  
Sportlaan 86, 1431 JA Aalsmeer). Het lidmaatschap is € 6,- per jaar en er zijn al zo’n 400 leden. 
Aan de andere kant van de Burgemeester Kasteleinweg zit buurtvereniging “Ons Genoegen”.  
Rob: Heeft “het Pomplein” een relatie met de naam? Publiek: ”Daar heeft in de oorlog en net na de 
oorlog een pomp gestaan toen er nog geen watervoorziening was.” Greet: wij waren daar op de 
jaarvergadering en daarna kon iedereen nog even Klaverjassen, dominoën en sjoelen. Het was 
hartstikke gezellig.  
 
5. Verslag Wijkoverleg van 22 april 2015 
Ilka heeft weer een heel mooi uitgebreid verslag gemaakt. Als er een prijs zou komen voor het 
beste wijkverslag doen we een goede gooi.  Greet heeft nog een aanpassing. Pag. 7: “Een 
heel leuk initiatief in het dorp Langeraar” i.p.v. de Stommeer. 
 
6. Werkgroepen 
 
Stand van zaken Seringenpark 
Greet: twee van mijn collega’s Sjaak en Magda zijn hier ook aanwezig. Magda heeft de laatste tijd 
inhoudelijk veel gedaan samen met Martin en zij praat ons even bij. Magda: “De samenwerking 
met de gemeente Aalsmeer en Amstelveen gaat heel goed. We worden bij alle ontwikklingen 
betrokken. We hebben al die jaren gepleit voor een goed onderhoud, want de Seringen stonden  
op instorten. Nu zijn we zover dat er ontzettend veel gebeurt in het park. De beschoeïng en de 
bruggen zijn vernieuwd. Ze zijn begonnen met grondwerk en dreinage. Straks wordt het gras 
ingezaaid. Wel jammer dat het nu te voet of met je picknickmand even slecht begaanbaar is maar 
dat moet dan maar. Maar als na de winter ook de perkjes zijn aangepakt en de seringen op de 
juiste plaats en in goede grond komen te staan, dan krijgen we weer een echt goed en mooi park. 
 
Er is zelf een landschapsarchitect ingehuurd om ervoor te zorgen dat het park dezelfde sfeer blijft 
uitademen zoals de ontwerper meneer Broerse dat in 1952 bedoeld heeft. We zien nu eindelijk 
resultaat van waar wij al 3,5 jaar voor pleiten. Zorg ervoor dat het park in een goede conditie is.  
Het is een heel kostbaar maar uniek park. Het is nu zelfs een monument dus daar moet je 
ontzettend je best voor doen. Het gaat heel erg goed.” 
 
Greet: Naar aanleiding van een stukje ongerustheid van ons over de uitvoering hebben wij met z’n 
allen (alle belangrijke mensen die daar over gaan en betrokken zijn) bij elkaar gezeten, en dat is 
ontzettend goed geweest. Publiek: “Proeven jullie nu ook dat de kwaliteit van de ondersteuning 
vanuit Amstelveen hoger is dan die wij voorheen van Aalsmeer gewend zijn? Amstelveen is 
natuurlijk niet voor niks Groenstad van Europa.” Magda: “Je kunt duidelijk merken dat het op een 
serieuzere manier benaderd wordt. Er zit daar ontzettend veel expertise en dat kun je merken. 
Maar ook de samenwerking met de Historische tuin is ontzettend belangrijk.” 
Frans: “Het is wel heel fijn om allemaal goede en positieve berichten te horen”. 
 
Herinrichting provinciale weg N196 
Rob: Nog voor de zomer zou er een nieuwe bijeenkomst van de klankbordgroep komen. 
Wethouder Verlaan: “Er is wat discussie geweest. Als we uiteindelijk wilden doen wat er allemaal 
gewenst is op deze locatie dan waren we niet afgewaardeerd maar dan werd het 3x zo groot.  
Dat is niet de bedoeling. Veel rotondes, veel aansluitingen op de N196. Dat is heel bewust om 
ervoor te zorgen dat alle snelheid eruit is en dat alle verkeer die er niks te zoeken heeft daar ook 
niet komt. Een busbaan gaat dwars (rechtuit) over de rotondes om te voorkomen dat deze steeds 
een rare slingerbeweging moet maken.” Rob: Maar vóór de zomer? Dat lijkt een beetje krap.  
Louis: “Ik zal het morgen aan de projectleider vragen, dan mail ik dat.”   
 
Ontwikkelingen Zuiderkerk  
Op 27 januari is er een bewoners (inspraak) avond geweest. Robér jij was daarbij, zou jij daar 
iets over kunnen vertellen? Robér: “De plannen en tekeningen die er liggen zien er goed uit. 
Natuurlijk is er discussie want niemand wil zo’n hoog pand in z’n straat. Er moet iets gebeuren en  
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in samenspraak moet het mooi worden. Naar aanleiding van de bewoners avond zullen de 
reacties wel al binnen zijn. Naar aanleiding daarvan zullen wij wel ingelicht worden.  
Er zijn wel wat vreemde dingen die naar boven komen. Het wordt 3 verdiepingen hoog en de 
parkeergelegenheid zoals het nu ingetekend staat kan pas realiteit worden als de hele 
herstructurering van de huidige N196 gerealiseerd is. Er worden bijvoorbeeld 20 parkeerplaatsen 
gesitueerd waar nu de bushalte in de Mensinglaan is. Dat kan pas als de busverbindingen 
omgelegd zijn. Dus als er nieuw gebouwd wordt in de Cyclamenstraat missen we bij de start van 
het project al 20 parkeerplaatsen! Ik hoop dat we daarover met elkaar in gesprek komen en 
blijven. Er moeten nog een 0-meting gedaan worden voordat ze gaan heien. Er zijn nog veel 
technische juridische en financiële vraagstukken die opgelost moeten worden voordat ze 
beginnen en dat moet je met elkaar doen.”  
 
Wethouder Verlaan; “Wij zijn er als gemeente in ieder geval ontzettend blij mee dat het 
architectonisch geheel blijft staan. Bij Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart is het zorg op maat.  
Je betrekt een woning en op het moment dat je zorg nodig hebt kun je in de woning blijven zitten 
en krijg je op die plek ook je zorg aangeboden. Bij de Zuiderkerk hebben we het toch wel over 
zorgzwaarte 3 en 4. Dus mensen die nog wel een eigen appartement kunnen bewonen maar die 
zorg nodig hebben (het moet geïnnitieerd zijn). En het zullen hoogst waarschijnlijk mensen op 
zeer hoge leeftijd zijn. Het is eigenlijk een bejaardentehuis op particuliere basis. Misschien dat 
vanuit die locatie ook zorg in de wijk beter aangeboden kan worden.” 
 
Eigen haard bewonersbijeenkomst 23 juni 2015 
Rob: “Het is net al ter sprake gekomen, gisteren was hier een bewonersbijeenkomst waar zo’n  
13 bewoners bij aanwezig waren. Ik ben daar als toehoorder geweest en heb daar de vraag 
gesteld hoe de uitnodigingen verzonden waren en met welke reden. De mensen die zich op  
29 okober j.l. tijdens een eerste vergadering hadden opgegeven die zijn uitgenodigd  
om per straat werkgroepjes te vormen. Dat vond ik vreemd want het bleek gisteren een heel 
belangrijke avond te zijn. Daar werd duidelijk wat Eigen Haard van plan was met de Spoorlaan,  
Hadleystraat, Clematisstraat, Azaleastraat en de Anjerlaan, Freesialaan en Begoniastraat. 
In die blokken is er technische onderzoek gedaan. Daarna werd het stil en is er door  
eigen Haard niet naar de bewoners toe gecommuniceerd waardoor deze zenuwachtig en  
ongerust werden. Gisteravond werd dat doorbroken door te vertellen wat de plannen waren. 
Het gebeurt niet van de een op de andere dag (6-10 jaar) maar het startsein is gegeven. 
Er moet nog heel veel overleg met de gemeente, bewoners en andere instanties plaatsvinden. 
We hoorden de ongerustheid al vanavond en ik geloof dan ook wel dat de communicatie van  
Eigen Haard te wensen over heeft gelaten.? 
 
Wethouder Verlaan; “Ik kan meedelen dat wij verschillende keren Eigen Haard hebben 
aangegeven dat communicatie niet hun sterkste kant is. Publiek: “Dat hebben wij vanuit de 
huurdersvereniging ook al vaker aangekaart”. Wij wachten nog op de uitnodiging van de 
visitatiecommissie en wij willen graag aanwezig zijn bij de gesprekken met Eigen Haard want 
daar hebben we recht op.” 
Rob: “Even voor de duidelijkheid, u bent van de bewonerscommissie Eigen Haard, Stommeer?” 
Publiek: “Die bestaat niet meer! Die hebben ze opgeheven omdat de bewoners in de Stommeer 
niets willen.” Rob: “Zijn er gisteren al groepjes gevormd?” Publiek: “Nee, ze gaan het eerst in 
augustus voorleggen aan de gemeente.” 
 
Publiek: Gisteravond was er ook nog een vergadering voor 50+ (onderdeel van de 
vitaliteitsbeurs) over veiligheid binnen en buiten. Daar kwam ter sprake dat voor mindervaliden en 
invaliden stukken weg in de Spoorlaan, Anjerlaan, Freesialaan en Violenweg allemaal heel slecht 
zijn. Er werd gezegd dat de stoepen daar iets breder worden en dat daar dan mogelijk ook 
eenrichtingsverkeer gaat komen. 
____________________ 
 
Naschrift van Louis: Uit navraag blijkt dat in 2017 ook in die straten het riool aangepakt gaat 
worden. Dan gaat dus de boel op de schop. Nu volledig herstraten zou zonde zijn. Als er echt 
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sprake is van onveilige, gevaarlijke situaties, dan kunnen deze gewoon worden gemeld bij de 
Servicelijn (0297) 38 75 75. 
____________________ 
 
Verkeer Sportlaan 
Frans: “De Bloembakken zijn aan de even kant verwijderd en vanaf het Pompplein tot aan de 
Wilgenlaan worden paaltjes geplaatst ter voorkoming van parkeren. De Meerlanden plaatst op dit 
moment kruisen voor de inritten aan de even kant van de Sportlaan. Waar nu bloembakken staan 
blijven ze staan.” Publiek: “Dus eenrichtingsverkeer gaat niet door”. Frans: “Nee, maar over een 
half jaar gaan we evalueren.” Bij het pompplein over de stoeprijden is niet gewenst maar aan de 
andere kant kun je daar ook heel slecht je tegenliggers zien. 
 
Reconstructie & bewonersavond 
Er is een brief uitgestuurd naar de bewoners van de 1e JC Mensinglaan en de Gloxiniastraat i.v.m. 
een voorgenomen reconstructie van beide straten. Dit is verder nog niet duidelijk.  
 
Atletiekbaan Sportlaan 
Er gaat dit jaar nog een notitie aan de gemeenteraad aangeboden worden over de toekomst van 
de atletieksport in Aalsmeer. Hierin zullen enkele scenario’s worden beschreven waaruit de 
gemeenteraad kan kiezen. De keuze zou gevolgen kunnen hebben voor het bestaande 
atletiekcomplex aan de Sportlaan. Wethouder Verlaan: “Daarbij is de baan op en versleten”. 
  
7. Rondvraag en sluiting 
Publiek: Schiphol en isoleren, hoe zit dat nu? Heel Aalsmeer krijgt steeds meer last, ze buigen 
eerder af, gaan ze meer huizen isoleren? Wethouder Verlaan; “Door de toename van het gebruik 
van de luchthaven is het noodzaak dat er een nieuwe milieu effect rapportage (MER) komt. De 
wijze waarop dat opgesteld gaat worden wordt nu uitgezet. Dat moet volgend jaar lijden tot een 
nieuw luchthaven besluit. Als het baangebruik groter wordt, wordt de belasting van Aalsmeer door 
de Aalsmeerbaan ook groter. De sloopzone moet misschien wel aangepast worden. Er komt ook 
een nieuwe LIB 2 (Dit is het Luchthaven Indelings- Besluit. Een belangrijk document voor de 
ruimtelijke ordening rondom de luchthaven Schiphol). Wij letten zowel ambtelijk als bestuurlijk heel 
erg goed op wat de consequenties hiervan zullen zijn. Als Eigen Haard wil gaan vernieuwen, mag 
dat dan nog wel? Je mag huizen dan mischien wel vernieuwen maar ze moeten extra geïsoleerd 
worden en wie draait er dan voor die kosten op? We willen dat straks niet in de huurprijs terugzien. 
Iedereen in Aalsmeer is bekend met vliegtuiglawaai en als ik het hier vanavond zo meemaak 
mag ik het gerust pittig noemen. Ga ik 300 meter verderop dan is het zo erg dat het eigenlijk 
waanzin is dat daar nog gewoond mag worden.” 
 
Rob: Er wordt ook gewerkt aan een tweede serie geldbedragen die ter beschikking wordt gesteld 
door de overheid, Schiphol en de provincie Noord Holland. De eerste keer is er een heel project 
geweest om huizen te isoleren. Dat gaat straks opnieuw in de tweede sessie ook weer gebeuren. 
Er is voor de hele regio weer 30 miljoen beschikbaar. Wethouder Verlaan: “Aalsmeer heeft wel al 
aangegeven dat wij door de enorme toename van hinder geen genoegen nemen met 2 miljoen.” 
 
Publiek: De vorige keer hebben we het gehad over het onderzoek naar Schiphol en ultrafijnstof. 
Maar jaren geleden is er toch onderzoek gedaan naar alle kanker gevallen in Oost. Is daar ooit  
wat uitgekomen? Wethouder Verlaan: “Ik heb begrepen dat ze toen de relatie met Schiphol niet 
hebben kunnen maken. Maar er verandert wel heel veel op het gebied van onderzoek. Wat de 
consequenties zijn van ultrafijnstof moeten we zo snel mogelijk boven tafel krijgen. Maar op het 
moment dát we weten wat het is, dan is er nog zomaar geen oplossing voor.” 
 
Publiek: In het dorp zijn er problemen met allerlei supermarkten maar hebben ze al een keertje 
hier op het industrieterrein gekeken, er staat zoveel leeg?  Publiek: “Dat mag niet volgens het 
bestemmingsplan.” Wethouder Verlaan; “In de hele regio mag er op die plek geen detailhandel 
worden ingericht, behalve de grootschalige detailhandel (bouwmarkt, tuincentra). Dat is ook ter 
bescherming van de kleine winkeliers in het dorp. De huurprijs van de Gamma is vele malen  
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lager dan die van de AH in het dorp. Ze willen in Nederland graag voorkomen dat er aan de rand 
van de stad hele grote supermarkten + detailhandel ontstaan.” 
 
 
Publiek: Ik ben al 6 weken bezig om iemand te pakken krijgen via de service lijn om onze 
geluidswanden schoon te laten maken maar er gebeurt niks. De afspraak was 2x per jaar  
maar nu is er geen geld meer. Wij zitten 4 en andere bewoners 2 meter vanaf de plasticwal  
en het is helemaal groen! Wethouder Verlaan: “De gemeente heeft het onderhoud overgenomen  
van de provincie, ik neem deze vraag even mee.” 
Publiek: Dan heb ik nog een vraag. Jullie zeggen dat je op de Burgemeester Kasteleinwegen  
50 km mag en dat moet straks 30 km worden. Maar er is niemand die zich aan die 50 km houdt.  
Is die weg nu nog van de provincie of van de gemeente? 
 
Wethouder Verlaan: “Ik wil ook nog even mededelen dat we eindelijk een fatsoenlijke invulling  
van de oude muziekschool hebben gevonden. Er komen jongeren appartementen. Koop 
appartementenwaarbij de ontwikkelaar de buurt heel goed heeft meegenomen (waar bijv. wel of 
geen ramen komen). Dus antikraak is niet meer nodig op dat stukje en dat verbetert de 
leefbaarheid. 
 
Een mooi positief slotwoord van de wethouder. Iedereen wel thuis en een goede vakantie.  
 
Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp geef het door via wrstommeer@gmail.com 
Woensdag 16 september 2015, 20:00 is er weer een wijkoverleg gepland aan de Parklaan.  
 


