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Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer   V2. 27 . 09 . 16 
Van woensdag 15 juni 2016. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Aanwezig: 
Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen en Greet Vaneman. 
Belangstellenden: 37 personen (excl. bestuursleden). 
Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD) en Ton Harte (CDA). 
Samenlevingsopbouw: Frans Huijbregts, Louis van Nimwegen  
Gastsprekers: Yvette Koehler    Presentatie “Nextdoor” 
   Wethouder Ad Verburg  Opening Seringenpark 
    
______________________________________________________________________________ 
 
1. Opening. 
We gaan starten met een korte presentatie van Yvette Koehler over “Nextdoor1”.  
Dit doen wij ook om te kijken welke applicatie voor de buurtbewoners het meest geschikt is  
en om zo efficient en doelmatig mogelijk hiermee om te gaan zonder dat je door de bomen  
het bos niet meer ziet. 
We proberen om kwart over acht klaar te zijn om wethouder Ad Verburg te verwelkomen en te 
beginnen met de officiele opening van het Seringenpark. 
 
https://nextdoor.nl 
De meeste mensen kennen mij wel van het Garby project. Op dit moment ben ik “founding  
member” van nextdoor. Ik probeer deze App van de grond te krijgen in de Stommeer.  
Je hebt ook “Whatsapp buurtpreventie”, maar dat is puur en alleen voor buurtpreventie. 
Facebook, gaat weer verder dan je eigen buurt. Nextdoor is ook gratis en beperkt zich  
echt tot de wijk waarin je woont. We proberen zoveel mogelijk mensen lid te laten worden binnen 
de wijk. Hoe meer mensen er aan meedoen hoe meer ogen, de wijk in de gaten kunnen houden. 
De wijk Stommeer kun je zelf ook weer onderverdelen in kleinere buurtjes. 
 
Waarom Nextdoor: 
• Voor het organiseren van buurtbarbecues en voor veilige speeltuintjes. 
• Voor afremmen. Geef spelende kinderen de ruimte. 
• Voor het delen van een gezamenlijke heg en een geweldige oppas. 
• Voor buurtpreventie en minder overlast.  
• Elkaar helpen om die weggelopen kat terug te vinden. 
• Voor online gesprekken die leiden tot gewone gesprekken. 
• We geloven dat zwaaien naar een nieuwe buurman of -vrouw veel meer zegt  
  dan het woord 'Welkom' op de deurmat. 
• Wij geloven dat technologie buurten sterker kan maken.  
  Een veiligere plek waar we ons thuis voelen. 
• We geloven niet alleen in de veiligheid van een goede schutting in de tuin,  
  maar ook in de veiligheid van ieders online privacy. 
• Wij geloven dat sterke buurten niet alleen ons vastgoed in waarde doen stijgen,  
  maar ook ons dagelijks leven verbeteren. 
• We geloven dat er mooie dingen kunnen gebeuren, gewoon door te praten  
  met de buren om je heen. 
• Mensen met elkaar in contact brengen zodat we elkaar een beetje kunnen helpen. 
 
Als je ingelogd bent, kun je andere buren ook uitnodigen om lid te worden. Dat kan door Nextdoor 
een uitnodigingskaart te laten sturen via mail en via Whatsapp. 
 

                                                 
1 Nextdoor is het gratis en besloten, sociale netwerk voor jou, je buren en je buurt. Het is de makkelijkste manier om contact te leggen en met je buren van 
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Wil je niet teveel berichtjes ontvangen dan kun je delen van de wijk of andere wijken “uit” zetten. 
 
Publiek: “Maar hoe zit het met onze bejaarde medemens die niet met de nieuwe digitale media 
overweg kan?” Voor de buurtpreventie is daar wel over nagedacht. Zelf als je geen smartphone 
hebt maar een oude Nokia o.i.d. kun je wel meedoen met de buurtpreventie. 
Als iemand wel belangstelling heeft maar geen computer heeft of er niet mee om kan gaan.  
dan mogen ze contact met mij opnemen. 
Publiek: Wat kun je dan doen? Ik zoek dan een maatje die ze daarbij kan helpen of adviseren. 
 
Frans: Op het moment dat er een digitaal platvorm ontstaat om mensen “digitaal aan elkaar te 
verbinden” dan kunnen de mensen die niet digitaal georiënteerd zijn 2 dingen doen: 
1. Digitaal aanhaken. 
2. Een ander platvorm bedenken (Bijv. een telefoonkring opzetten, geef een belletje als er iets is). 
 
Het is nu eenmaal zo dat we in de toekomst steeds digitaler gaan worden.  
Mensen zullen op een bepaald moment mee moeten, hoe lastig dat ook lijkt. 
Rob: Maar we moeten bij dit soort dingen die groep mensen niet uit het oog verliezen. 
Frans: Helemaal gelijk, maar de mensen moeten in beginsel zélf de wens moeten hebben om toch 
een keer op een iPad of iets dergelijks over te gaan. 
 
Publiek: Maar als je 90 jaar bent, slecht ziet en nog zelfstandig woont is dat erg lastig. 
Yvette: Het is natuurlijk wel mogelijk om 1 keer per week met een “maatje” even op de iPad te 
kijken wat er allemaal gebeurt in de wijk. Kopje koffie,“een sociaal moment”. 
 
Yvette vervolgt: Ik heb dus eigenlijk in heel de Stommeer mensen uitgenodigd,  
in de hoop dat zij ook weer mensen uitnodigen. 
 
Er zijn enorm veel mogelijkheden binnen dit platvorm. De vraag is wil je daar gebruik van maken? 
Dat voor iedereen verschillend. Categorieën en meldingen kun je heel makkelijk aan en uit zetten. 
Wil je geen meldingen over vraag en aanbod van anderen dan kun je dat uit zetten. Vind je 
dringende waarschuwingen wel waardevol (“er loopt iemand fotos te maken van huizen in de 
buurt”) dan zet je dit aan.  
 
Heeft u iets gevonden of verloren dan kunt u een bericht plaatsen op nextdoor maar u kunt  
het ook  nog melden op de website  https://www.verlorenofgevonden.nl 
Wilt u iets lenen of delen dan kan dat via https://www.peerby.com/nl maar u kunt het ook via 
Nextdoor vragen of aanbieden. Mogelijkheden genoeg. 
 
Publiek: U heeft nog geen ervaring met misbruik? Frans: Je hoeft niet bang te zijn voor misbruik, 
omdat je alleen maar lid kan worden van nextdoor als je op een bepaald adres woont.  
Je bent buren van elkaar. Niemand van buitenaf kan lid worden van de Stommeer als hij/zij  
daar niet woont. Je moet je ook echt onder je eigen naam op Nextdoor aanmelden. 
Rob; probeer de voordelen van Nextdoor te zien.  
We hebben hier nog aanvullend een bericht op ontvangen van Rein Niesing. Preventie door 
bordjes te plaatsen in de buurt of stickers te plakken met “Deze buurt is door buurtpreventie 
beschermd”. Dit schijnt ook heel goed en preventief te werken.  
 
2. Verslag. 
Vaststellen verslag wijkoverleg Stommeer 13 april 2016. 
Publiek: Als er een norm wordt overschreden binnen dit beeldkwaliteitsplan waar moet ik dan een 
melding doen? Frank van der Neut; Het wordt door de gemeente gemeten niet door jullie.  
Maar als jullie een melding hebben over de openbare ruimte dan kan dat gewoon bij de gemeente. 
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3. Mededelingen, in en uitgaande post.  
 
- Rattenovelast Azaleastraat. 
Oorzaak: kapotte rioleringen op eigen percelen. Afdeling handhaving van de gemeente heeft  
een plan van aanpak opgesteld. De “vriendelijk verzoek-fase” is deze week gestart met het zenden 
van een brief aan betrokken bewoners. 
 
- Dijkverzwaring Stommeerkade. 
Wij hebben ons als bewoners van de Stommeerkade verenigd omdat er heel veel onduidelijkheden 
waren over de dijk verbetering aan de Stommeerkade. 
Niet alle bewoners hadden dezelfde informatie ontvangen. Tijdens een keukentafel gesprek  
vindt de ene bewoner ook andere dingen belangrijk of stelt géén of juist de verkeerde vragen. 
Het is natuurlijk nodig om de dijk te verstevigen maar het blijft moeilijk te verkroppen dat de 
Stommeerkade straks een lege dijk zal worden in plaats van het “lommerrijke laantje" met veel 
bomen en groen. Op verzoek van de bewoners is er daarom op 11 mei 2016 een gespreksavond 
geweest op het gemeentehuis. Hierbij was Marcel Clewitz van de gemeente en Coen Mathot van 
Hoogheemraadschap van Rijnland aanwezig. 
Daar zijn een aantal toezeggingen gedaan door het Hoog heemraadschap waar de bewoners heel 
blij mee zijn. Er is een aantal kosten die gemaakt moeten worden (zoals het verplaatsen van 
waterputten of leidingen) die nu mee gaan in het werk. In eerste instantie moesten de bewoners 
zelf die kosten betalen. We gaan er daarom ook vanuit dat de samenwerking tussen de bewoners 
en het Hoogheemraadschap vanaf nu vlotjes zal verlopen. 
 
- Startnotitie Polderzoom fase 1.  
Hier worden circa 130 woningen gerealiseerd. In sept 2015 konden mensen hun zienswijze 
indienen. Tijdens de infoavond bleek dat er sprake was van bouw op verontreinigde grond. 
Er is een saneringsplan ter goedkeuring voorgelegd bij de provincie Noord-Holland. 
De omwonenden en eigenaren zullen worden geïnformeerd over de aanpak en de planning  
van het saneren van de verontreinigde grond.    
 
- Staatverlichting Ketelhuis, Kas, Tuin en Schoorsteen.  
In het kader van vervanging worden nog dit jaar in genoemde straten de bestaande verlichting 
vervangen door armaturen met LED-verlichting. 
dit is ook kostenreducerend. 
 
- Start bouw van 8 nieuwe woningen Sprtlaan/Venkelhof 
Bouw van deze woningen begint eind deze maand. 3e kwartaal 2016 volgt het bouwrijp maken.  
De In- en uitrit aan de Burg. Kasteleinweg wordt voorbereid. 
 
- Ondersteunen van bewonersinitiatieven. 
De gemeente heeft beperkt financiële middelen beschikbaar voor projecten van bewoners ter 
bevordering van de sociale samenhang. Ook voorstellen om de leefbaarheid van onze wijk te 
bevorderen, mail ons, wrstommeer@gmail.com of bel Frans Huijbregts 06 55343141. 
 
- Rondje Stommeer 
Maandagmiddag 20 juni 2016 (tussen 4 en 6) bezoekt het college van Burgemeester en 
wethouders de Stommeer. We gaan op de fiets en bezoeken een aantal plekken in onze wijk.  
Deze ronde doet het college in alle wijken. (De ronde is door het slechte weer verplaatst naar 
29 augustus).  
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- Participatie bijeenkomst over de centrum visie in Aalsmeer 
Deze vindt plaats op 4 juli om half 8 in de raadskelder. Zienswijze kunnen tot 12 augustus 
ingediend worden. Dit heeft waarschijnlijk ook met de komst van de Lidl te maken. 
 
In en uitgaand Post: 
- Geplaatste Plantenbakken op de weg (om snelrijders af te remmen)  
moeten de bewoners zelf worden onderhouden. 
- Max Roemer; Onderwerp Grasveldje in de wijk ‘de Wissel’  
Bij de behandeling hiervan is een en ander niet goed gegaan. Max Roemer is aanvullende 
informatie gevraagd. TIP: Meldingen over de openbare ruimte in eerste instantie melden  
via de Servicelijn van Aalsmeer telefoon: 0297-38 75 75. 
- Rein Niesing; Inrichten buurtapp, minder hard rijden in de buurt. 
- Erwin Smith; Melding dat er regelmatig gedeald wordt op de parkeerplaats bij de atletiekbaan 
achter de Sportlaan, hierbij rijden mensen op hoge snelheid af en aan. 
Er is al melding gedaan bij de politie en de gemeente. Ook het groen op die plaats wordt niet goed 
onderhouden waardoor de dealers uit het zicht ontrokken worden en ongestoord hun ding kunnen 
doen. Publiek: Er zijn ook een hoop mensen die daar het groen niet kort willen omdat dat juist een 
afscherming is voor hun prive terrein.  
- Mevr. Gerritsen Marcus; Melding hoe staat het met de plannen van Eigen Haard wat betreft de 
woningen in het Seringenpark. Rob; Wij hebben een bericht ontvangen van Eigen Haard waarin zij 
aangeven wel een brief verstuurd te hebben naar de bewoners. Waarschijnlijk is deze over het 
hoofd gezien. Mevr. Gerritsen Marcus: Vanmorgen ben ik gebeld door Eigen Haard, zij vertelde 
dat er een brief was verstuurd maar niemand heeft deze ontvangen. Zij beloofde hem deze week 
alsnog te verzenden. De sloop gaat niet door, omdat het beschermd dorpsgezicht is.  
- Mevr. Nancy Helling uit de Clematisstraat. Er is hier gevaar voor de gezondheid door toename 
van ongedierte. Het kan te maken hebben de relining van het riool wat laatst heeft plaats 
gevonden. 
- ORS, Er zijn 4 kiesverenigingen opgericht. 1 kiesman uit deze vereniging (Ronald Huigens) trekt 
zich om gezondheidsredenen terug. Hier staat een vacature open. 
 
Hartelijk dank, de wethouder staat klaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
4. Officiële opening van het Seringenpark 
De renovatiewerkzaamheden van het parkdeel zijn afgerond en hier willen wij graag samen met de 
gemeente bij stilstaan.  
 
Ad Verburg: Dank voor de uitnodiging, een heugelijk moment. Ik heb een boekje bij me wat ik ooit 
van de werkgroep gekregen heb. Een boekje van 65 jaar geleden ter gelegenheid van de opening 
van het Seingenpark door toenmalig burgemeester de dhr Dirk Henri Peereboom (Dirk) Voller. 
Want het Seringenpark bestaat dit jaar 65 jaar! Ik heb het boekje goed bekeken en dan zie je hoe 
de bloemensector de afgelopen 65 jaar veranderd is. In 1950 stond de productie van rozen en 
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anjers op 1 en 2 (126 hectare productie). Maar de Sering (trekheesters) was toen ook groots met 
108 hectare productie! De rozen zijn al bijna verdwenen. In het voorwoord van de Burgemeester 
van Aalsmeer stond; “snijbloemen, potplanten en watersport”. Dat is nu nog steeds hetzelfde. Het 
bloemendorp met een wereldnaam! In 65 jaar hebben we dat nog niet verloren! Er staat ook 
beschreven; “De grote bloemenfabriek Aalsmeer, levert zijn geurig en kleurig product dagelijks uit 
de veiling en pas na de verspreiding daarvan over het land, beginnen de bloemen hun eigenlijke 
sfeer te krijgen”.  
Er staat op een gegeven moment over de seringen; “Wanneer de kaalgesneden struiken hun taak 
hebben verricht, vangt voor hen een nieuw tijdperk van arbeid aan. Kort, te kort was hun glorietijd 
en weinigen genoten daarvan”. Dat is eigenlijk een beetje de oorsprong geweest van het 
seringenpark. De bewoners konden nu ook de bloeiende seringen zien, voordat ze geëxporteerd 
werden. Tot slot nog even over de tuinarchitect Broerse. Het is mijn oude leraar die mij het 
tuinbouwvak heeft geleerd dus vandaar dat ik wel iets heb met deze man. 
 
Er is in de tussentijd heel veel gebeurd. 5 jaar geleden is de werkgroep seringenpark opgezet door 
Magda van der Schilden, Sjaak Koningen, Greet Vaneman, Martin Smit en Hansje Havinga. 
Jullie hebben het opgepakt want het ging niet goed met het park, het was compleet verwaarloosd. 
 
Het was al een gemeentelijk monument en daar wil ik een paar dingen uit citeren. 
Er staat o.a. in dat het sterk verwaarloosd is maar dat de tuinhistorische waarde erg belangrijk  
is; “Het park is van belang vanwege het innovatieve karakter, het park door de beplanting 
met seringen en tevens het laten fungeren daarvan is het visitekaartje van het dorp 
Aalsmeer. Zijn gaafheid en redelijk architectonische staat geeft de meerwaarde voor  
onze gemeente”. In 1991 is de architect nog in Aalsmeer geweest. Toen was de kop in de 
Aalsmeerderkrant “Elke stam vormt zijn eigen beeldhouwerk”. Dus wat dat betreft denk ik dat de 
sering voor Aalsmeer voor onschatbare waarde is. Als gemeente zijn wij ongelooflijk blij met de 
seringen werkgroep. Het is echt een aanzet geweest ook richting de gemeenteraad om geld 
beschikbaar te stellen. De fusie tussen Aalsmeer en de ambtelijke organisatie in Amstelveen pakte 
voor dit project goed uit, want in Amstelveen weten ze wel wat groen is! Ze hebben daar enorme 
parken, allemaal goed onderhouden. Die expertise hebben we met elkaar gebruikt. We zijn aan  
de gang gegaan en vanavond zien we het resultaat. Met z’n allen, de werkgroep, de ambtelijke 
organisatie, alle enthousiaste mensen die meegewerkt hebben maar ook de gemeenteraad  
hebben het toch voor elkaar gekregen om dit gemeentelijk monument weer net zo mooi te krijgen 
als dat het was. 
 
Ik wil graag de mensen van de werkgroep even naar voren halen en in het zonnetje zetten.  
Een daverend applaus en hartelijk dank voor u komst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van links naar rechts: 
Frank van der Neut 
Louis van Nimwegen 
Ad Verburg (op de rug) 
Sjaak Koningen,  
Greet Vaneman,  
Martin Smit, 
Magda van der Schilden 
en Hansje Havinga. 
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Greet Vaneman vertelt nog heel kort hoe de werkgroep is ontstaan.   
Er zijn ook twee stille werkers, die achter de schermen altijd heel hard hebben meegewerkt.  
Ron Smit, de broer van Martin helpt altijd met alle klussen mee en Marjan van Houwelingen,  
zij haalt structureel stapels zweffvuil uit het park. Namens de werkgroep allebei heel hartelijk dank. 
 
De werkgroep zelf is vanaf het begin altijd heel erg betrokken geweest. We bleken ook heel goed 
bij elkaar te passen. Onze kernkwaliteiten vullen elkaar aan. Ook hartelijk dank voor het 
wijkbestuur Stommeer, Rob, Ilka en Robér. Zij gaven ons altijd support en steun als we dat nodig 
hadden. We zijn een werkgroep zonder budget en soms moest er bijgesprongen worden.  
Ook de historische tuin en met name Dick Maarsen heeft een grote bijdrage geleverd met zijn 
expertise over de seringenteelt en het behoud van de seringensoorten. Namens de werkgroep 
bedanken we ook de gemeente. Het leveren van de faciliteiten en financiën is natuurlijk heel erg 
belangrijk en we voelen ons daar heel erg serieus in genomen. Daarnaast heeft Frans heeft  
ons enorm geïnspireerd om deze stap te nemen. U zult straks in de presentatie die Rob heeft 
gemaakt met de fotos van Sjaak, zien wat er allemaal gebeurd is de laatste jaren.  
We kijken daar ook met trots en genoegen naar.  
 
De taart wordt aangesneden en geserveerd 
 
Martin Smit (samen met Magda de rechterhand van de uitvoerder)  
geeft een toelichting bij de prachtige powerpoint presentatie van de  
werkzaamheden. 
 
De presentatie is samen met het verslag 
terug te zien op onze website.  
http://wijkoverlegaalsmeer.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin zet Greet in het zonnetje en noemt haar de grote motivator van de werkgroep. 
Ook al hadden we wel eens geen zin. Dan belde Greet en zij “kom op, schouders eronder  
we redden het wel met elkaar”. Hansje was altijd stil op de achtergrond, maar deuren werden  
door haar geopend, contacten gelegd en daarom willen wij als werkgroep Greet en Hansje  
in het zonnetje zetten. 
 
Gezamelijk bezoeken wij het park. Wethouder Ad Verburg opend het park symbolisch door  
een mooie sering te planten. 
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5. Borrel 
 
6. Sluiting 
 
Inmiddels is het zo dat het wijkoverleg van 5 oktober niet doorgaat. Het volgend wijkoverleg is op 
16 november a.s. om 20:00. 
 
Tot dan! 
 
 

Gauke Adamse, landschapsarchitect,  
werkzaam voor Aalsmeer en Amstelveen 
vertelt over de historie en renovatie  
van het Seringenpark. 
 
 
 
 
 


