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Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer   V3. 16.10.15 
Van woensdag 16 september 2015. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen en Rober Bijwaard  
 m.k.a. Greet Vaneman 
Belangstellenden: 26 personen (excl. bestuursleden) 
Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD), Sunny Lakerveld (PACT) 
 Joop Kok (PACT), Mark Lanser (SP Aalsmeer i.o.), Dirk Stoker (AB)  
Samenlevingsopbouw: Frans Huijbregts  
Gastsprekers: Omgevingsraad Schiphol: Rob Lutgerhorst 
 Behoud Woongenot Aalsmeer: Gerrit Jan van de Lagemaat 
 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Opening, vaststellen van de agenda. 
De voorzitter Rob Lutgerhorst heet iedereen welkom.  
Wij vroegen ons af waarom er nu de ene keer meer en de andere keer minder opkomst is. 
Uit telling onder de aanwezigen blijkt dat er via alle media wel iemand gehoor heeft gegeven aan 
onze oproep (Nieuwe Meerbode, Twitter, Facebook, e-mailing, aalsmeer.nl). Een goede reden 
om hiermee door te gaan. 
Er is geen in- en uitgaande post 
 
2. “Keep it clean day”  
Frans Huijbregts vertelt dat er ieder jaar een “Keep it clean day” wordt georganiseerd.  
Een landelijke inititatief van een organistatie die 1x per jaar alle dorpen en steden wil opschonen.  
In 2014 is het gestopt. Het intitiatief staat ter overname maar wij proberen het toch wel voort te 
zetten. Een opschoondag organiseren vanuit de bewoners om samen de wijk schoon te maken. 

• In samenwerking met de gemeente en Meerlanden 
• Ondersteund door het Welzijnswerk (Frans Huijbregts) 
• Verbindend en motiverend 

Vanmorgen was er in Kudelstaart een groep van 50 kinderen met velgekleurde hesjes en 
prikkertjes van de meerlanden de wijk in gegaan. Zij hebben in 1 uur tijd meer dan 150 kilo troep 
opgeruimd en vonden het erg leuk! Volgende week gaat de school “Samen een” in het dorp  
aan de slag. We moeten ons wel realiseren dat lesgeven de basisfunctie van een basisschool is 
en troep van anderen opruimen niet. Als er een mooi project omheen zit zoals “afval” komt het  
de school ook goed uit.  
 
Vindt u dit een leuk initiatief? Informeer dan ook eens bij de school van uw kind of kleinkind  
of daar animo voor is. Ik ondersteun u, binnen een uurtje is het geregeld.  
 
3. Verslag 
Geen tekstuele op- en aanmerkingen op het conceptverslag van woensdag 24 juni 2015. 
 
4. Actuele ontwikkelingen rond Schiphol   
Rob Lutgerhorst: Sinds begin januari ben ik clustervertegenwoordiger van de Omgevingsraad 
Schiphol (ORS) voor het Aalsmeer -zwaar belaste- binnengebied. Om de juiste informatie te 
kunnen geven moeten we toch een klein stukje terug in de tijd. Aan de hand van onderstaand 
spoorboekje wil ik u graag informeren. 
 

• Het oude en nieuwe overlegstelsel 
• Aldersakkoord: onderhandelingsakkoord 4e baanregel 
• Wet- en regelgeving in de Luchtvaart 
• Toekomstvisie Schiphol 
• Actuele onderwerpen 
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Zie de bijlage “Presentatie_Stand van Zaken ORS_Stommeer.pdf” voor meer informatie 
waaronder het volgende filmpje. 
 
https://www.youtube.com/watch?t=8&v=NfpZp5wWVm0 
 
Publiek: Hebben de bewoners daarmee ingestemd? Er is grote commotie over ontstaan want het 
eerste Alders akkoord stamt uit 2008 en daar is voor de bewoners een heel vervelende beslissing 
in genomen. Vroeger hadden wij het systeem van handhavingspunten. Een duidelijk systeem. 
Als het volume aan vliegbewegingen vol was (het emmertje was vol) dan moest Schiphol andere 
maatregelen nemen. Sinds 2013 is het nieuwe normen en handhavingsstelsel gekomen.  
De handhavingspunten zijn vervangen door een heel ingewikkeld nieuw systeem. Dat heeft  
weer geleid naar het experiment waarover het filmpje ging. Binnenkort wordt de luchtvaartwet 
aangepast zodat het nieuwe normen en handhavingsstelsel wordt verankerd in de wet.   
 
Tot 2020 mogen er maximaal 510.000 vliegbewegingen plaats vinden op Schiphol. Op dit 
moment zitten we op 440.000. Nu zegt LVNL dat alle primaire banen vol zitten, dus alles wat  
nog over is (510.000 – 440.000 = 70.000) zal straks over de Aalsmeerbaan, de Zwanenburgbaan 
en Buitenveldertbaan moeten vliegen. Dat is voor ons (de bewoners uit de Zuidoosthoek) een 
groot probleem. Toenemende overlast binnen het huidige stelsel. 
 
Ook lezen we in de kranten dat er op dit moment een behoorlijke strijd gaande is tussen  
KLM Airfrance en de prijsvechters zoals Ryanair en Easy Yet. Ryanair is zelf zo groot geworden 
dat hij de KLM kan opkopen.  
 
Een van de afspraken die in 2008 is gemaakt is dat er zo’n 70.000 vluchten (Europees vakantie-
verkeer) moeten worden uitgeplaatst naar Lelystad en Eindhoven. Bij Lelystad is dat een 
probleem en het risico bestaat dat die vluchten nu toch weer terug naar Schiphol komen, omdat 
we niet aan het maximaal aantal vliegbewegingen komen.  
 
In 2014 hebben veel gemeentes aan de bel getrokken omdat de overlast te groot werd. 
Er is een werkgroep tot stand gekomen. Zij hebben een rapport samengesteld waarin 
maatregelen werden voorgesteld. De LVNL heeft deze allemaal afgeblazen omdat deze  
vanuit hun positie niet uitvoerbaar waren. Wij zijn bang dat dit rapport in de onderste la verdwijnt. 
 
Publiek: Wat is dan het alternatief? Aan de ene kant veel extra overlast en aan de andere kant is 
Schiphol voor Aalsmeer van economisch belang. Daar moet een evenwicht in gevonden worden. 
Hoe kunnen we de mensen die zoveel overlast ondervinden van Schiphol gaan compenseren? 
 
In het Amsterdamse bos is ultrafijnstof gemeten door meetapparatuur van TNO en de universiteit 
van Utrecht. De resultaten waren schrikbarend. De staatssecretaris heeft daarop actie 
ondernomen en het RIVM opdracht gegeven om literatuuronderzoek te doen over de effecten  
van ultrafijnstof op gezondheid van de omwonenden. Het rapport van het RIVM ligt nu bij de 
commissie van advies. Wij zijn bang dat de resultaten en de gevolgen voor de gezondheid niet zo 
serieus genomen worden. Alle studies over gezondheid waarvan de gevolgen groot zijn, zijn  
altijd schimmig verlopen, dus we moeten er bovenop blijven zitten. 
 
Rober: Maar het is geen garantie dat je er iets van krijgt wat dodenlijk is. Het kan er wel mede  
de oorzaak van zijn. Roken is ook geen aantoonbare reden om longproblemen te krijgen. 
 
 
3. Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan 
 
Rob draagt het stokje over aan de heer Gerrit Jan van de Lagemaat om wat meer over de  
vereniging BWA te vertellen. Zie ook de bijlage “Presentatie Vereniging Behoud  
Woongenot Aalsmeerbaan.pdf” voor meer informatie.  
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De heer Gerrit Jan van de Lagemaat geeft aan dat hij heel veel over het Aldersakkoord kan 
vertellen maar dat hij het vanavond vooral wil hebben over het “strikt preferentieel vliegen” en  
wat dat voor ons betekent. 
 

! ‘Strikt preferentieel vliegen’, zo veel mogelijk gebruik maken van de  
 banen die het minste overlast veroorzaken (Primair: Kaagbaan en Polderbaan) 

 
In de praktijk blijkt echter dat de groei van Schiphol via de scondaire banen wordt afgewikkleld  
en niet via de primaire banen zoals “strikt preferentieel vliegen” suggereert. 

• Bijna 40% van de totale groei gaat naar de Aalsmeerbaan.  
• Iets meer dan 50% van de totale groei in starts gaat naar de Aalsmeerbaan. 

(NB Vergeleken met actueel 2010 -Alders testjaar- zelfs 56%) 
 
Maar hoe is dit verkocht aan de politiek? 
Ik heb met een aantal mensen uit de politiek gesproken over wat er in de praktijk gebeurt 
en sommigen waren verbaasd. Men weet soms niet eens van het bestaan van de juiste gegevens. 
Ze zijn slechter geïnformeerd dat wij hoopten. 
 
De overheid lijkt de Aalsmeerbaanproblematiek onder het tapijt te willen vegen. Recent zijn er 
allerlei kritische vragen gesteld. De staatssecretaris insinueert dan dat “strikt preferentieel vliegen” 
(ten opzichte van het oude stelsel) dé oplossing is om Aalsmeer te beschermen tegen overlast. 
Maar dat klopt helemaal niet. 
 
Ik schat dat op basis van het oude stelsel (handhavingspunten) zo’n 80.000 vluchten over de 
Aalsmeerbaan zouden mogen komen. Op basis van het huidige aldersakkkoord tot 2020 zo’n 
100.000. Dat zijn 20.000 vluchten meer! Het nieuwe Alders akkoord is dus géén verbetering voor 
Aalsmeer. Dit is mede de reden dat wij de vereniging BWA hebben opgericht. 
 
Missie: 

• Het behouden van het woongenot van de bewoners in de omgeving  
van de Aalsmeerbaan. 
 

Ambitie: 
• Voorkomen van een onevenredige en extreme concentratie van herrie,  

luchtvervuiling, ultrafijnstof en gevaar in de omgeving van de Aalsmeerbaan.  
 

Doelstellingen:  
      •     Primair Begrens gebruik Aalsmeerbaan  (Eerlijke verdeling van de groei) 

• Subsidiair   Beperk vermijdbare hinder 
• Tertiair  Uitkoop/nadeelcompensatie 

 
Doelgroepen: 

• Besluitvormers (Tweede Kamer) 
• Partijen die (in)direct besluitvorming kunnen beïnvloeden 

Media, Commissie MER, Nationale Ombudsman? Vereniging Eigen Huis? 
 

Activiteiten: 
• Zienswijze* Wet Luchtvaart naar ‘Schipholwoordvoerders’ van Tweede Kamer Fracties 
• Zienswijze* op ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ milieueffectrapportage naar Platform 

Participatie en Commissie m.e.r. 
• Gedetailleerde Lden contouren opgevraagd en geanalyseerd 
• ‘Ansichtkaarten’ naar Tweede Kamer en media: 
• Gelijkwaardigheidscriteria  
• Strikt preferentieel vliegen 
• Onafhankelijk onderzoek promoten 
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Wij zien mogelijkheden om met de vereniging iets te bereiken en op deze manier kunnen  
we het onszelf niet kwalijk nemen dat we het niet geprobeerd hebben. 
 
Steun de Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan 
U kunt ons steunen en lid worden van onze vereniging (Lidmaatschap €10,- per jaar per 
huishouden). Kijk voor meer informatie op onze website -die wij zo actueel mogelijk proberen  
te houden-  www.aalsmeerbaan.nl  of mail ons:  info@aalsmeerbaan.nl 

 
Zijn er nog vragen over de presentaties, want het gaat de komende maanden wel  
belangrijk worden. Publiek: ligt het hele isolatie gebeuren nu stil?  Gerrit Jan: GIS 3 
(Geluidsisolatieprogramma Schiphol) is afgerond. Rob: Via Stichting Leefomgeving Schiphol  
bestaat de mogelijkheid dat er een vervolg op komt. 
 
Publiek: Komt die parallele kaagbaan er nog? “Ik heb gehoord dat de grond nog steeds 
gereserveerd is maar dat de politiek fel tegen is omdat ze van mening zijn dat er nog meer 
overlast komt. Hoe de provincie hierin staat weet ik niet.” 
Je hoort ook dat er een gefaseerde overgang zal plaatsvinden naar Lelystad en Eindhoven  
die in 2043!! af moet zijn. Dat maken een aantal mensen onder ons niet eens meer mee. 
 
Er worden intekenlijsten achter gelaten voor de mensen die graag lid willen worden. 
 
4. Korte Pauze  
 
5. Overzicht gemeentelijke activiteiten / mededelingen 
 
Herinrichting provinciale weg N196 (Bijeenkomst van 26 augustus 2015) 
Rob: Na lange tijd van stilte is er een nieuw plan ontwikkeld met veel rotondes waarbij de bussen 
die gebruik maken van de HOV- busbaan dwars over de rotondes gaan rijden en dat schijnt nogal 
uniek te zijn in Nederland. 
 

 
 
Publiek: Zit er nu wel of geen knip in? Verschillende meningen worden geventileerd. 
Publiek: Komt er geen verkeer over de Spoorlaan? Rob: “Volgens wethouder Job kluis komt  
daar een ontsluiting voor het bouwverkeer en de tijdelijkheid daarvan werd niet aangegeven.” 
Publiek: Hij was nog veel duidelijker, als je daar géén onsluiting maakt worden andere wijken  
te zwaar belast. Het is een afweging. 
 
Rober: 1 oktober is de overdracht van de provincie naar de gemeente en wordt de N196 
gemeentelijk eigendom en is de gemeente verantwoordelijk voor de N196. Dán gaan alle 
processen in gang gezet worden.  
 
Frans: Ik moest dit even officieel van meneer Boer vragen: “Geef de bewoners van de Spoorlaan 
zwart op wit dat de tijdelijke ontsluiting voor bouwverkeer geen definitieve weg wordt.” 
Rob: Er zijn nog heel veel onduidelijkheden en een aantal knopen die doorgehakt moeten worden. 
Op enig moment zal er toch een definitief besluit genomen moeten worden. 
 
Marjan: Het komt pas volgend jaar weer in de gemeenteraad. De bewoners van beide kanten van 
de N169 krijgen nog een eigen besloten bijeenkomst over de geluidschermen. 
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Informatieavond Polderzooom fase 1 (Bijeenkomst van 2 september 2015). 
Na afwaardering van de N196, is het weer mogelijk om de twee helften van Aalsmeer samen  
te voegen. De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen en 
Ilka heeft als bewoner een zienswijze ingediend op de startnotitie. 
 
Ilka: “Meerdere bewoners van de Stommeerkade waren het met 1 ding uit de startnotitie niet eens. 
Wij hebben ooit kunnen lezen in het AVVP (Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan “leefbaar en  
bereikbaar” 2009) dat de Stommeerkade verkeersluw gemaakt zou worden. Daar waren wij  
toen erg blij mee: 
- Het zou een erfstoegangsweg worden (30 km). 
- Langs de Stommeerkade zou een vrijliggend fietspad komen. (Regionale hoofdfietsroute) 
- Vanaf de Burgemeester Kasteleinweg niet bereikbaar -afgesloten voor auto’s- 
- Alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer.  
 
Nu schetste het onze verbazing dat wij tijdens de bijeenkomst te horen kregen dat de 
Stommeerkade waarschijnlijk toch open blijft voor verkeer vanaf de N196. 
Door de Stommeerkade open te houden zitten de huidige én nieuwe bewoners ingesloten  
tussen twee drukke wegen. Dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid in dit gebied.  
De Stommeerkade is nu al een weg op een kwalitatief slechte dijk waar veel vrachtwagens over 
rijden die daar niet mogen komen. Het is een sluiproute. De auto’s rijden er veel te hard.   
Daarbij komt dat de weg hoger ligt dan de veelal onder aan de dijk gesitueerde huizen en  
dat geeft veel geluidsoverlast. Dat alles samen + de vliegtuigen is gewoon te veel.” 
 
De doelstelling van het plan, het ontwikkelen van meer sociale woningbouw en de uitstraling  
daar mag iedereen van alles van vinden maar in beginsel ziet het er wel aardig uit.  
Voor meer informatie zie ook  http://www.aalsmeer.nl/web/artikel/Deelplan-Polderzoom.htm 
 
Publiek: Krijgen ze daar dan wel een bouwvergunning voor, zo onder de vliegtuigen? 
Rob: Polderzoom fase 2 valt precies in de LIB zone. Het is wel spannend of de gemeente  
daar mag bouwen.  
____________________ 
 
Naschrift: In fase 1 wordt de nadruk gelegd op woningen in het sociale segment.  
Men verwacht er zo’n 130 woningen te kunnen realiseren. 
In fase 2 (het oostelijk deel van de Nieuwe Aalsmeerderlaan) is het ruimtelijk gezien alleen 
mogelijk vrijstaande woningen of korte blokjes te realiseren. Dit deel leent zich er dan ook  
bij uitstek voor om individueel vormgegeven woningen te realiseren.  
Parkmeer wordt bedrijventerrein met 4 kavels voor huizen.  
____________________ 
 
6. Werkgroepen 
 
Stand van zaken Seringenpark 
Hansje Havinga van de werkgroep vertelt dat het park er prachtig uitziet. Ze bedankt alle bewoners 
dat ze niet in het gras hebben gelopen toen het net ingezaaid was. We zijn alleen een beetje 
teleurgesteld omdat het talud maar 2x per jaar gemaaid wordt (de dijk bij de Molenvliet, 
Geijlwijckerweg). Dat is te weinig want dan staat het riet te hoog en dat geeft een onveilig gevoel. 
 
Een aantal seringenvakken gaan volgend jaar op de schop. Er komen ook meer rozen ter 
bescherming van de seringen. Maar dat vergt ook weer meer onderhoud. In de zomer zijn er 30 
seringen geplant en die zijn alle 30 dood gegaan door de warmte, zo zonde. 
 
De vissteiger is weer gesloopt. Planken eraf geschroefd en palen met een zaag (bijna) 
doorgezaagd, heel gevaarlijk. Wie doet nu zoiets? Samen met Rijnland wordt er nu gekeken  
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of de vissteiger meer “vandaal-proof” gemaakt kan worden. 
 
Er zijn heel veel fotos gemaakt van de renovatie van het park en die zijn tot het einde van jaar  
in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad in het Centrum te bezichtigen. Fotograaf Sjaak  
Koningen wil namens de werkgroep ‘Behoud Seringenpark en omgeving’ de inwoners  
laten zien hoe de werkzaamheden zijn verlopen.  
 
Het ANWB bordje is teruggevonden in de sloot maar hij was helemaal zwart. 
Eigenlijk willen we graag dat het nieuwe bordje betaald wordt uit de pot “vandalisme”. 
 
Waterbeheer 
Geen mededelingen. 
 
Situatie speelveld Freesialaan 
Frans: “Er is een aantal keer een werkgroepje bij elkaar gekomen maar er bleek uiteindelijk  
maar 1 bewoner echt overlast te ervaren van het veldje. Er blijft toezicht maar het wordt niet 
grootschalig aangepakt.” 
 
Ontwikkeling Zuiderkerk 
Op basis van de ontvangen reacties vind de definitieve vaststelling door het college van B&W  
van het Programma van Eisen plaats. 
 
Preventie in de zorg 
Een preventieproject in de zorg wordt voorbereid, waarin participatie van de burgers van groot 
belang is. Wijkgerichte aanpak en burgerinitiatieven staan daarbij hoog in het vaandel. 
 
Frans: Maatwerk is onbetaalbaar. Over 5 of 10 jaar moeten we meer voor elkaar doen en  
zorgen dat we zelf gezonder worden zodat we minder vaak een beroep hoeven te doen op de 
zorg. Samen problemen oppakken. Rob: Hoe geef je daar handen en voeten aan?  
Frans: Ook al ben je niet bereid, je moet toch echt meer voor elkaar doen! Leer elkaar kennen, 
zorg ervoor dat je begrip krijgt voor elkaar. Een grote uitdaging voor de komende jaren. 
Zorg voor elkaar. 
 
Afhandeling klachten en meldingen  
Frans: Er is een APP beschikbaar naast “verbeter de buurt”. BuitenBeter is makkelijker in  
het gebruik. Je maakt een foto, kiest wat er aan de hand is en je drukt op verzenden.  
Het komt bij de gemeente binnen en je krijgt een cc in je eigen mailbox. De APP is gratis. 
 
Situatie rond tijdelijk voetbalveldje aan de Stommeerkade 
Vanaf het voetbalveldje bij de wissel worden de ramen van de schuur van mevrouw Kooij  
regelmatig ingegooid. Soms door een voetbal maar ook door vandalisme (flesjes bier, stenen e.a.) 
Een vervelende situatie. Het is geen vast groepje dus we kunnen er ook niet op handhaven. 
Publiek: En een hekwerk plaatsen? Het is een tijdelijke situatie, een hekwerk zou kunnen 
betekenen dat het veldje daar voor langere tijd blijft en het kost erg veel geld. 
Publiek: Waarom plaatsen ze geen camera’s? Om privacy redenen mag de gemeente dat niet. 
Publiek: Als mevrouw kooij dat zelf doet op eigen terrein? Mag ook niet en de beelden zijn  
niet rechtsgeldig. 
 
Speelvoorziening Geraniumstraat 
Volgens het speelruimteplan wordt dit verwijderd. Een bewoner wenst dit te behouden maar er is 
te weinig draagvlak voor. Met hulp van Frans probeert de bewoner meer draagvlak te krijgen bij 
mede flatbewoners. 
 
Verkeer Sportlaan 
Evaluatie vind eind van het jaar plaats. 
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Atletiekcomplex Sportlaan 
Verplaatsing of de accommodatie vervangen? In het najaar meer duidelijkheid. 
Publiek: Gaat het dan naar een ander gedeelte van Aalsmeer?  Bij het Proefstation,  
het Zwembad of Kudelstaart? Wat gaan ze dan met die grond doen?  De tennisvereniging  
wil al jaren uitbreiden.  
  
7. Rondvraag en sluiting 
Paul heeft geruchten vernomen dat de huisjes in het Serigenpark aan de rechterzijde (gezien  
vanaf de Parklaan) afgebroken zouden gaan worden.  
Rob: “Ik ben bij twee bewonersbijeenkomsten geweest van Eigen Haard. Er zijn allerlei 
onderzoeken geweest en het resultaat is daar ook van bekend maar sloop weet ik niet.” 
Publiek: wij hebben daar als gemeenteraad “beschermd dorpsgezicht” op gezet.  
Dan mag het niet meer afgebroken worden. Ze mogen wel hetzelfde terugbouwen of de pui  
een meter naar voren zetten. Frans: Dit moet Eigen Haard zelf aan de bewoners vertellen.  
Het is een huurkwestie. 
Hansje: Het zou ook zo kunnen zijn dat dit alleen geldt voor alle uitbouwtjes etc. 
 
Publiek: Wij (de bewoners van de Spoorlaan) hebben van eigen haard te horen gekregen  
dat wij nog minstens 5 jaar in onze huizen mogen wonen. We zijn heel actief geweest 
en de meeste mensen zijn nu tevreden. Alle 17 bewoners zijn tegen afbraak. Ik heb mij laten  
vertellen dat als alle bewoners tegen zijn, het niet afgebroken mag worden.  
 
Frans: Dus Eigen Haard, denk eraan, de fout die jullie bij de Spoorlaan hebben gemaakt  
maak die niet ook bij de bewoners van het Seringenpark.  
Publiek: Wij hebben wel een brief gekregen maar de mensen raken dan toch in paniek en  
worden boos. De kosten zijn in kaart gebracht en ze gaan ons vertellen hoe ze dat verder gaan 
aanpakken.  
 
Publiek: Over de Freesialaan (2 onder een kap woningen) horen wij maar niks. Ik werd gevraagd 
door de oudere bewoners of ik bij het overleg wat meer te weten kon komen. Daar heerst ook 
onrust. 
 
Tip voor Eigen Haard: Neem een goede communicatie adviseur in dienst. In deze wijk maar 
ook de Hornmeer staan vele oudere woningen. Jullie zullen hier vaker tegenaan lopen. 
Wees de onrust voor. 
 
Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp geef het door via wrstommeer@gmail.com 
Op onze website zijn de presentaties als bijlage toegevoegd zodat u ze nog eens rustig na kunt 
lezen. http://wijkoverlegaalsmeer.nl/stommeer/overlegdata-verslagen/ 
 
Woensdag 18 november 2015, 20:00 is er weer een wijkoverleg gepland aan de Parklaan.  
Dank u wel en tot ziens. 
 
____________________ 
 
Aan de bewoners van de wijk Stommeer. 
Het Eigen Haardfonds beloond ieder jaar een initiatief van de bewoners in een van de wijken in 
Aalsmeer. Doel van het fonds is een verfraaiing of iets doelmatigs te schenken dat het woongenot 
vergroot in de wijk. Zo heeft het Eigen Haardfonds op initiatief van het wijkbestuur Stommeer vorig 
jaar een zitbankje geplaatst op het speelveldje bij de Linnaeuslaan. Met als doel een rustplaats en 
een gelegenheid elkaar te ontmoeten. Hier wordt nu veelvuldig gebruik van gemaakt met een mooi 
uitzicht op de molen. Het wijkbestuur nodigt hierbij de bewoners van de Stommeer uit om hun 
betrokkenheid bij de omgeving te tonen en met een passend initiatief te komen! Reacties graag 
naar Wijkoverleg Stommeer, Postbus 184, 1430 AD Aalsmeer of mail wrstommeer@gmail.com 
Maar u mag ook telefonisch overleggen met Rob Lutgerhorst 0297-342224. 


