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Besluitenli jst Wijkoverleg Stommeer   V2.  06 . 10 . 18 
Maandag 17 september 2018 in het Parochiehuis. 
______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Greet Vaneman en Ilka van Houwelingen 
Belangstellenden: 22 personen 
Met bericht afwezig: Corry Brouwer (Mantelzorgmakelaar Aalsmeer),  

Ton Harte en Kees Kaslander (CDA fractie Gemeenteraad), 
Linda Binsbergen (Wijkregiseur Politie Amstelland),  

 Jessica Helsloot en Joannie van Zijverden (Participe Amstelland), 
Leo Baarse (Bewonersvertegenwoordiger ORS) 

Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD), Sunny Lakerveld (Groen links) 
Buurtverbinder: Helma Keesom (Participe), 06 -14 62 33 01, h.keesom@participe.nu 
Gastsprekers: Thomas Visser, Coördinator ESA 
 Ria Koehler, Locatiemanager bij ‘Ons Tweede Thuis’ 

Marcel Bartels, Bewonersinitiatief ‘Het groene lint’ 
______________________________________________________________________________ 
 
Overleg: 
Hieronder een opsomming van de besproken zaken. Zijn er onderwerpen die je mist of die  
niet juist zijn weergegeven dan horen wij dat graag. wrstommeer@gmail.com 
 
NR AGENDAPUNT ONDERDEEL BESLUIT | AKTIE DOOR 
1 Opening    Allen 
2 Heropening van  

de oude veiling 
Presentatie:  
Thomas Visser, 
Coördinator  
Exploitatie 
Sportaccommo- 
daties (ESA)  
en Ria Koehler, 
locatiemanager 
van Ons Tweede 
Thuis. 
 

De Oude Veiling opende op 15 september na een grondige 
verbouwing haar deuren. Half oktober zal het pas echt klaar 
zijn. De opening werd erg goed bezocht.  
Na aankoop van het pand door de gemeente Aalsmeer is er 
gezocht naar een nieuwe invulling op cultureel-, sociaal- en 
maatschappelijk vlak. Daar is een aantal partners bij gezocht 
zoals Ons Tweede Thuis, Cultuurpunt Aalsmeer,  
de Bibliotheek en het restaurant. Het is de bedoeling dat het 
aanbod laagdrempelig is zodat het voor alle bewoners 
toegankelijk blijft. In de ‘huiskamer van Aalsmeer’ kun je 
verblijven zonder dat je aan een activiteit deelneemt. Het is 
voor jong en oud vrij toegankelijk. ‘Gewoon DOEN’ is een 
onderdeel van Ons Tweede Thuis en valt onder werk 
gerelateerde dagbesteding. Cliënten kunnen werkervaring 
opdoen in Transport (verhuizing), de houtwerkplaats, de 
bakkerij, dienstverlening en externe werkplekken zodat ze zo 
zelfstandig mogelijk kunnen werken. Dienstverlening en de 
Bakkerij zijn in de oude veiling gevestigd. Cliënten maken 
daar ‘op bestelling’ taarten, cakes en koekjes of helpen mee 
in het restaurant en in de andere vertrekken. Het bedrijf loopt 
goed. Alles onder één dak én er is altijd begeleiding 
aanwezig waardoor het heel toegankelijk is. Dagelijks werken 
er zo’n 14 Cliënten mee aan het project ‘Gewoon DOEN’. 
Partner ‘Cultuurpunt Aalsmeer’ richt zich voornamelijk op 
jongeren. Zij geven bijv. Dans-workshops. 
Op de zolder van de bibliotheek is een expositieruimte.  
Door de bibliotheek bij de oude veiling te betrekken is er nu 
één centrale ingang voor alle partners. Er zijn commerciële 
en sociale tarieven.  
 
Vraag van Thomas aan de bewoners; “Wat zouden jullie nog 
graag in de oude veiling zien, wat missen jullie nog?”  
Ideeën doorsturen aan t.visser@esa-aalsmeer.nl 
 
DE OUDE VEILING 
Marktstraat 19, 1431 BD Aalsmeer, 06-40765662 
info@deoudeveiling.nl 
restaurant@deoudeveiling.nl 
https://www.deoudeveiling.nl/agenda/ 
GewoonDOEN.Bakkerij@onstweedethuis.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allen 
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 Gevel gedichten 
in de Stommeer?  

 Janna van Zon is al eerder in Aalsmeer Oost betrokken 
geweest bij het idee om dichterlijke teksten / spreuken op 
gebouwen en muren te plaatsen. Lijkt het de bewoners van 
de Stommeer ook leuk om bepaalde gevels hiervan te 
voorzien? Wij kunnen (samen met u) proberen dit als initiatief 
in te dienen bij het Eigen Haard Fonds. Zijn daar ideeën over, 
is er draagvlak voor? Het publiek is positief. 
 

Greet 
KCA 
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Mededelingen 
van het bestuur 
en vaststellen 
agenda 
 

 - Schiphol lang parkeren, is dit definitief? Als dat zo is,  
  waarom maken we er niet een parkachtige situatie van? 
  Het is nu vreselijk om Aalsmeer binnen te rijden. 
- Correctie op het telefoonnummer van Helma. 06-14623301 
- Mensen hebben er moeite mee dat ze niet meer kunnen 
  pinnen in de Ophelialaan.  
 

 
 
 
 

Louis 
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Stichting 
Leefomgeving 
Schiphol. 
Bewonersinitiatief 
“Het groene Lint” 
 
 

Marcel Bartels 
Sietske Bon 
Klaas Joren 
Rob Lutgerhorst 

Het lijkt gek dat een groot deel van de SLS gelden 
geïnvesteerd wordt buiten de geluidszone, terwijl de mensen 
die het meeste last ondervinden van geluid, stank en 
emotionele overlast er bekaaid afkomen. Geef de mensen 
groen. Een groene wandel (fiets) route in Aalsmeer. Er is een 
plan gemaakt voor herinrichting van de strook langs de 
Molentocht / Linnaeuslaan. Er zijn plannen om de bossages 
bij de Linnaeuslaan bijvoorbeeld luchtiger te maken en te 
voorzien van een looppad.   
 
Jan Hofstra (molenaar Stommeermolen aan de Molentocht) 
is erg ongelukkig over de plannen. Hij vreest voor overlast 
door honden en zwerfafval (ook voor de dieren die daar zich 
nestelen). Jan vindt dat de ongerepte omgeving verpest 
wordt door plannen van de gemeente. Hij zou graag zien dat 
iedereen eraf blijft en hoopt dat de molen zichtbaar blijft voor 
de omgeving. Vrij van bomen en andere nieuwigheden.  
 
De molen is een schitterend en erkend historisch punt dat 
iedereen graag wil behouden. Je ontkomt echter niet aan 
veranderingen. Het Greenpark heeft het historische beeld  
al aangetast. Er worden daar na aanleg van de Noordvork 
meer dan 15.000 vervoerbewegingen per dag verwacht. Het 
groene lint probeert met hulp van een landschapsarchitect 
(Gauke Adamse) het beeld juist zo veel mogelijk te bewaren. 
Eind 2019 zou de de werkgroep willen beginnen met de 
uitvoering van fase 1.  
 
Onderhoud is voor iedereen heel erg belangrijk, daar zijn nog 
géén gesprekken over met de gemeente. In 2020 stopt het 
contract met de Meerlanden. Daarom is het zaak de 
ontwikkelingen goed in de gaten te houden en te proberen 
om onderhoud van dit plan te waarborgen. Betrek de 
bewoners erbij. 
 
In oktober wordt er een infoavond georganiseerd. 
Kom ook en praat mee.  
 
De hoge dijk wordt hersteld en opnieuw ingericht. Hij wordt 
breder. De bewoners willen niet dat gemotoriseerde 
voertuigen gebruik gaan maken van het pad. 
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Schiphol Rob Lutgerhorst 
 
 
 
 
 
 
 
BAS 
 
 

Tijdelijke ontheffing nachtverbod Aalsmeerbaan, door groot 
onderhoud van de hoofdtoren (270 nachten). We zijn alert 
want “er is niks zo permanent als iets tijdelijks.” 
De gemeente Aalsmeer bepleit bij de minister van I&W om 
de vrijstelling in te trekken en roept de LVNL op om de 
minister te adviseren gebruik te blijven maken van het 
bestaande protocol. Het vertrouwen is ernstig geschaad. 
 
Bellen kan niet meer maar blijf a.u.b. uw klachten invoeren in 
het systeem van BAS via:  http://www.bezoekbas.nl 
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ORS 
 
 
 
 
 
 
LBBL 
 
 
 
 
Tip van 
Sietske Bon 
 

De bewonersvertegenwoordigers worden het niet snel eens. 
Iedere baan heeft zo zijn eigen problemen. Lost het probleem 
bij de ene op dan krijgt de ander de overlast. “Het waterbed 
effect”. Zij zullen nooit een eenheid vormen en daar maakt 
Schiphol dankbaar gebruik van. 
https://www.omgevingsraadschiphol.nl 
 
De bewoners hebben zich georganiseerd in het LBBL 
(Landelijk bewonersberaad Luchtvaart). Zij organiseren  
regelmatig bijeenkomsten waar u ook inhoudelijk kunt 
meepraten. http://stopluchtvaartgroei.nl 
 
Een interessant maar technisch boek van prof. Guus 
Berkhout: “Schiphol, een visie op de toekomst.'  Zie ook: 
https://amstelveensnieuwsblad.nl/lokaal/guus-berkhout-doet-
boekje-open-over-geluidbeleid-schiphol-472138 
 

 
 
 
 

Helma Keesom 
(Participe),  
 
 

Buurtverbinder   Bereikbaar onder 06 -14 62 33 01, h.keesom@participe.nu 
- Er is een leuk buurtinitiatief in de Begoniastraat geweest. 
- Bijeenkomst jeugd en veiligheid:  
  Jongerenoverlast in de Gerberastraat. Maatregelen zijn 
  getroffen om dit gedrag te ontmoedigen. 
  Er zijn rubberstroken in de voetbalkooi aangebracht 
  aan de Violenweg. Het geluid resoneert niet meer de 
  bewoners zijn tevreden. 
- Zitbankje bij het kloosterhof is geplaatst. 
- Het 2e Infopunt Aalsmeer (voor hulp en advies) is geopend  
  in de oude veiling. Elke donderdag van 15:30 tot 17:30 uur. 
https://www.aalsmeervoorelkaar.nl/infopunten 
 
Meld overlast: 0900-8844 

  

     
6 Informatie en 

communicatie 
Werkgroep 
Seringenpark 

Is er draagvlak om in het Seringenpark verlichting  
(met zonnepanelen) te plaatsen? Wordt het hierdoor 
toegankelijker/veiliger of trekt het juist de verkeerde 
mensen aan, creëert het juist schijnveiligheid? De 
meningen zijn verdeeld. 
 
Er zijn bankjes in het park vernield, de teksten zijn in brand 
gestoken en er overnachten Polen in het park die veel 
afval/kleding achterlaten. 
 
De werkgroep noemt zich nu ‘Raad van toezicht’ en hebben 
nog twee keer per jaar een overleg met ‘beleid groen’. 
 

Greet 

  De Politie 
 

Wij hebben mee gedaan aan de gebiedscan ‘veiligheid’. 
Signalen uit de wijk hebben wij doorgegeven. Daar hebben 
wij helaas nog géén terugkoppeling op ontvangen. 
 

Greet 
 

  Eigen Haard ‘OM keer Stommeer’. Een project van Eigen Haard en de 
Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart (HAK). In overleg 
met de gemeente Aalsmeer en de bewoners de leefbaarheid 
van huurders verbeteren.  
 

 
 

  Wateroverlast Er is veel wateroverlast. Met name in de 1e J.C. 
Mensinglaan. 
 
Er wordt in november een bijeenkomst georganiseerd door 
Aalsmeer in zicht: “Van teveel water naar meer groen”.  
Wat kun je aan wateroverlast in en om je huis doen. Zie ook : 
https://www.aalsmeervoorelkaar.nl/aalsmeer-inzicht 
 
De waterstand in Aalsmeer wordt bewust hoog gehouden  
om Schiphol droog te houden. Jaren geleden konden de 
duikers in Aalsmeer de capaciteit van het water al niet aan. 
Het waterschap heeft Aalsmeer daarvoor gewaarschuwd.  
Er is tot op heden nog niks aan gedaan. 
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Volgend wijkoverleg: 
Maandag 26 november 2018 is er om 20:00 Parochiehuis, Gerberastraat 8 Aalsmeer.  

  Zuiderkerk 
plan 

05 juli 2018 vaststelling door de gemeenteraad Aalsmeer van 
de 1e herziening Stommeer – Zuiderkerk’. 
25 augustus 2018 is de 1e herziening Stommeer – Zuiderkerk 
onherroepelijk geworden (bezwaarprocedure Raad van 
State). 
Verwachting begin 2019 het bouwplan/omgevingsvergunning 
naar de gemeente (inclusief uitvoering geven aan de 
nieuwste bouwregelgeving o.a. gasloos bouwen). 
Na stap 3 heeft de gemeente Aalsmeer 8 weken en mogelijk 
6 weken verlenging nodig voor de akkoordverklaring hierop. 
Verwachting is dat de feitelijke bouw nog net voor de 
bouwvakvakantie 2019 zal starten. 
Bouwperiode zal 12 tot 14 maanden vergen. 
De opening is gepland in het najaar van 2020. 
 
Verder van belang: 
De Zuiderkerk mag niet worden gesloopt.  
Renovatie is in ieder geval nodig voor de kap van de kerk. 
Zorgcentrum Aalsmeer is nog steeds betrokken bij het project 
zorgwoningen. Bijna de helft van de 55 zorgwoningen zijn 
sociale huurwoningen. In de kerk zelf komen 4 duurdere 
zorgappartementen. 
Parkeervoorzieningen in de nieuwe situatie is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Aalsmeer. 
Tupla b.v. de uitvoerder, zal naar verwachting het 2e kwartaal 
2019 een informatieavond voor omwonenden organiseren. 
 

Rob 

7 Rondvraag  Afwaardering van de N169. De grond is vervuild. 
Op meerdere plaatsen in Aalsmeer is de grond vervuild, 
hoe gaan we daarmee om? 
Een onderdeel van de aanbesteding is het verwijderen van 
de (te) vervuilde grond.  
 

 

  Klaas Joren 
 

Afvalwater van Schiphol werd geloosd in de Ringvaart. 
Hierdoor werd er op veel plaatsen (ook de Westeinder) 
vervuiling geconstateerd. Na onderzoek blijkt dat de 
toegestane waardes niet worden overschreden. 
 

 

  Jos Valentin Is in de aanbesteding van de N196 ook de inrichting voor 
groen geregeld? Is ons niet bekend . 
 

Louis 

  Duurzaam 
wonen 

Uitspraak van het gerechtshof Arnhem Leeuwarden; de 
waarde van Zonnepanelen mogen meegerekend worden bij 
het bepalen van de WOZ waarde. Wat je aan de ene kant 
verdient, verdwijnt door een hogere WOZ waarde.  
Hoe gaat Aalsmeer hiermee om?> 
 

Louis 

8  Sluiting  Incl. 1 drankje  


