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Besluitenlijst Wijkoverleg Stommeer   V2.  30 . 09 . 19 
Maandag 23 september 2019 in het Parochiehuis. 
______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden:  Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen en Greet Vaneman 
Belangstellenden: 20 personen 
Met bericht afwezig: Brenda Eikelenboom (Eigen Haard) Jessica Kloos (Participe), 

Gerard Hoving, Marieke Bon en Adriana Peloso (buurt bewoners), 
 Marcel Bartels (Het groene Lint), Linda Binsbergen (politie). 
Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD), Sunny Lakerveld (Raadslid GroenLinks), 
 Pim van Riet (D66 fractie-assistent), Kees Kaslander (CDA fractie-

assistent) Greta Holtrop en Martijn Schok (Absoluut Aalsmeer) 
Buurtverbinder: Helma Keesom (Participe), 06 -14 62 33 01, h.keesom@participe.nu 
Gastspreker: Thomas Otsen, BOA Buitengewoon Opsporing Ambtenaar 
______________________________________________________________________________ 
 
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 Kennismaken met 

Thomas Otsen 
Wijk BOA in 
Aalsmeer en 
Kudelstaart 
 

https://www.politie.nl/themas/buitengewoon-
opsporingsambtenaar.html 
Wij hebben iedereen via mail in de gelegenheid gesteld  
om vooraf vragen voor de BOA in te sturen daar hebben we 
maar twee reacties op gekregen. 
Een BOA heeft opsporingsbevoegdheden maar minder  
dan de politie. De BOA’s letten op leefbaarheid en overlast. 
Politie gaat over de veiligheid (verwarde personen, zware 
conflicten, bekeuringen, aanhoudingen). Er is natuurlijk  
een groot grijs gebied daarom werken de BOA’s en politie 
(wijkagenten) nauw samen. 
 
Thomas is al 2 jaar actief in Aalsmeer en werkt sinds 
2 maanden als Wijk BOA. Hij merkt op dat de Stommeer  
een redelijk rustige wijk is maar er is wel meer jeugdoverlast. 
De jeugd ‘hangt’ tegenwoordig niet meer op één plek  
(het waaiert uit en ze haken aan bij andere groepen)  
Zij hebben veel verschillende vrienden, dat maakt het lastig. 
Hoe houden jullie dat onder controle? 
We hebben in kaart wie het zijn en maken afspraken en 
leggen uit dat het niet gewenst is. We proberen de jongeren 
op één plek te houden door ze een alternatief te bieden (bijv. 
een JOB) zodat wij ze makkelijker kunnen monitoren.  
Zo kan jongerenwerk op die plek weer in gesprek gaan met 
de jongeren. Het is belangrijk de buurt erbij te betrekken 
zodat er op korte termijn meer begrip ontstaat. 
 
Worden ze afgerekend op wat ze vernielen en hoeveel iets 
kost? Het is lastig om een schuldige aan te wijzen want er 
moet direct bewijs zijn. Wij moeten het waarnemen om op te 
mogen treden. Worden de ouders erbij betrokken? Bij kleine 
vergrijpen niet anders zeker wel. Wat is de motivatie van de 
kinderen? Puberbrein, meelopen, groepsdruk, thuissituatie. 
Het kan van alles zijn.  
 
Thomas en Helma van Participe zitten ook bij het  
‘overlast-overleg Jeugd en veiligheid’. Daar blijkt dat kleine 
stapjes altijd goed werken. Ga eerst eens praten met de 
buren of degene die het aangaat voordat je het hoog 
opspeelt bij de politiek. Misschien is het inschakelen van de 
organisatie ‘beter buren’ wel een optie. Niet óver mensen 
praten maar mét mensen, dat werkt! Samen kunnen we de 
buurt leefbaar houden. 
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Meldingen komen binnen via de gemeente: 
Dat kan via de servicelijn 0297-387575, mondeling aan de 
balie, mail info@aalsmeer.nl of bijv. de app ‘verbeter de 
buurt’. Dit wordt dan veelal opgepakt door de wijkagent.  
Zijn er zaken die wat meer aandacht nodig hebben dan  
gaat Thomas of een andere BOA hierop af. 
 
BOA’s werken doordeweeks tot 12 uur s ’nachts en in het 
weekend iets later. Als de dienst erom vraagt zijn de BOA’s 
24-uur inzetbaar. Ons team bestaat In Amstelveen en 
Aalsmeer uit 20 BOA’s. 
 
Er is een probleem met de parkeer capaciteit bij het 
Kloosterhof. Hierdoor wordt er onjuist geparkeerd en ontstaat 
er schade en overlast. Hoe gaan jullie hiermee om? Doe een 
melding bij de gemeente. De BOA zal contact opnemen met 
de melder om het probleem te bespreken. Zo herkent hij ook 
de probleem punten in de wijk.  
Mag een brommobiel (klein autootje) op de stoep geparkeerd 
worden? Zonder verzekeringsplaatje kunnen wij er moeilijk 
tegen optreden. 
 
Hoelang mag een caravan, aanhanger of trailer op de 
openbare weg blijven staan? 5 dagen. 
Hoe zit dat met ‘wees voertuigen?’ Doe een melding want wij 
weten en zien niet alles. We proberen dan via het kenteken 
contact op te nemen met de eigenaar. Als dat niet lukt dan 
krijgt het ‘autowrak’ een sticker. Binnen 2 weken zal deze 
dan weggesleept worden. 
Hoe zit dat met de grote vuilcontainers die al heel lang voor 
de deur staan? Daar wordt een omgevingsvergunning voor 
afgegeven, deze kan een BOA niet inzien maar ik kan wel 
iemand anders ernaar laten kijken en stappen ondernemen. 
 
Hoe zit het met de overlast van de Oost-Europese 
medemensen? Op het moment is het vrij rustig. We zien dat 
De Poolse Aalsmeerders die hier geregistreerd staan (820) 
en een gezin hebben, zich goed mengen in de Nederlandse 
samenleving. Maar hoe zit het met de niet geregistreerde 
arbeidsmigranten? Zij drinken veel en gooien rommel op 
straat, houden geen rekening met onze normen en waarden. 
Kunnen wij geen afspraken met ze maken door in het Pools 
een ‘normen en waarden’ briefje bij de Poolse supermarkt op 
te hangen? Helma: Een studente van de HvA heeft hierover 
recent onderzoek gedaan voor Participe. De intentie was om 
alle partijen weer bij elkaar te brengen en de problemen weer 
helder te krijgen. Topics: Onderwijs en taalachterstanden & 
Gezondheid en preventie. Grijs gebied: werkgevers en 
uitzendbureaus die weinig loslaten, géén goed taalaanbod en 
huisvesting. Hoog tijd om weer actie te ondernemen.  
De Poolse kerk heeft niet zoals bij ons een maatschappelijke 
taak. De Poolse priester spreekt uitsluitend Pools en zijn taak 
is religieus. Wél kunnen de scholen en de winkels iets voor 
ons betekenen. We gaan bijv. samen met een Poolse dame, 
ouderbijeenkomsten organiseren. We hebben echter ook nog 
Bulgaren, Roemenen e.a., dat maakt het complex met de 
taal. Er wordt aan gewerkt… Tip: betrek de Poolse winkeliers 
ook bij het overleg. 
 
Hebben jullie in de Stommeer net als op de Oosteinderweg 
ook last van Schiphol parkeren? Op het moment niet. 
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Vaststellen van 
de besluitenlijst 
van 27 mei 2019 

P2, punt 4 De rollator wandelclub Aalsmeer is een groot succes. 
Er kan vervoer voor u geregeld worden naar de wandel locatie. 
Voor meer informatie bel 06-10196667 of mail met: 
rollatorwandelclubaalsmeer@gmail.com 

 

Helma: 
 

Publiek: 
 

Publiek: 
 

Thomas: 
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  Nog niet 
Beantwoord: 
 

Brief gestuurd op 1 februari 2019 i.v.m. de bouwplannen  
voor Ophelialaan, westzijde:  
Tot op heden nog geen reactie gehad. 

Joke 

  Beantwoord: 1. Linnaeuslaan staan auto’s van Schiphol reizigers 
geparkeerd. In Aalsmeer is Schiphol parkeren verboden 
(alleen binnen zone 3 van het LIB). Probleem van Schiphol 
parkeren is om het te handhaven. Als het bedrijfsmatig 
gebeurd dan is het mogelijk het bedrijf aan te pakken.  
Maar hoe toon je dat aan? Dan heb je wel een telefoonnr. 
o.i.d. nodig. Wij zijn nu bezig met de gemeente om via APV 
(Algemene Plaatselijke Verordening) of landelijk hier iets op  
te verzinnen. Er is geen wet die verbiedt dat je 1 week op één 
plek op de openbare weg mag parkeren. Note: Op de 
Linnaeuslaan is er geen Schiphol parkeerplaats meer. 
 
2. Het is de bedoeling dat het derde kwartaal van dit jaar de 
Burgemeester Hoffscholtelaan doorgetrokken wordt? 
 
3.  Er ontstaan nog steeds misverstanden over wat nu door de 
gemeente Aalsmeer en wat door Amstelveen opgepakt wordt. 
Het is een ‘gevoelskwestie’. De Aalsmeerders ervaren 
onvoldoende deskundigheid en missen de herkenning. Het kan 
echter niet zo zijn dat iedere werknemer van de gemeente alle 
straatnamen of ‘pijnpunten’ (her)kent. Zeker niet als ze zelf niet 
in de betreffende gemeente wonen. 
 
4. Wat gebeurt er met het gebouw van de basisschool  
“De Hoeksteen”? Er zijn nog geen concrete plannen. Er is wel 
besloten dat er permanent mag worden gebouwd omdat onder 
de 25 woningen er geen LIB-beperking geldt. 

 

4 Informatie en 
Communicatie 

Afvalbeleid Bewoners worden via enquêtes en 3 sessies in Aalsmeer 
betrokken bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleid. 
Eind 2019 wordt alle informatie verwerkt. Voorjaar 2020 ligt er 
een concept klaar voor de gemeenteraad.  

 

  Afwaardering 
N196 

Er wordt begonnen met de rotonde bij de Triade school. 
Er is een vergunning aangevraagd om 31 bomen te kappen 
langs de N196 bij de flat aan de Geraniumstraat om zo de 
nieuwe ov-verbinding te realiseren. Worden deze gezonde 
bomen herbeplant of elders langs de route gecompenseerd? 
 
Straks is het niet meer mogelijk om het hofje langs de 
Salomon Dierkenslaan te bereiken via de oude N196.  
Dat betekent dat de flatbewoners via het hofje gaan rijden.  
Volgens de bewoners komen er dan zo’n 200 extra 
vervoersbewegingen per dag bij. De bewoners zijn bang dat 
de kinderen die nu vrij kunnen spelen straks gevaar lopen.  
Zij dragen als oplossing aan om de doodlopende weg achter 
de flat door te trekken (er is draagvlak voor vanuit de wijk).  
Het is ons momenteel onduidelijk hoe de wijk ontsloten wordt  
in de nieuwe situatie. Graag meer info of een juiste 
gebiedstekening om de onrust weg te nemen.   
Zie ook pagina 4, punt 7 

Joke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewoners 
Salomon 

Dierkenslaan 

  Wijziging  
WMO beleid 

Nieuwe kadernota WMO. De grootste veranderingen  
t.o.v. 2015 is dat de drie kadernota’s jeugd, participatie én 
WMO nu zijn samengevoegd. Een positieve ontwikkeling 
omdat de grijze gebieden beter in elkaar overvloeien.  
Hierdoor ontstaat een betere samenwerking en afstemming 
tussen de verschillende afdelingen en er is meer controle en 
inzicht (zeker ook op financieel gebied). 

Joke 

  Participatie 
Aalsmeer 

Samen maken wij Aalsmeer aantrekkelijk. Heb je ideeën?  
Wil je meedenken over plannen? Graag, kom maar op! 
Er zijn al 38 ideeën genomineerd maar je kunt nog steeds  
een account aanmaken en ideeën toevoegen. Selectie is op 
basis van het aantal ‘likes’ (draagvlak) en het financiële plaatje 
Ga naar: https://participatie.aalsmeer.nl/nl-NL/ 

Allen 

 
 

Bewoners- 
initiatief  
 

Werkgroep 
Seringenpark 
 

Wethouder Wilma Alink heeft het plan om bepaalde projecten 
of gebieden te privatiseren. Werkgroep Seringenpark heeft al 
eens het initiatief genomen om in ieder geval het onderhoud te 

 
 

 

Thomas: 
 

Publiek: 
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 privatiseren. De werkgroep is nu bezig om dat oude plan bij te 
stellen en aan te bieden aan de wethouder. Zo kan het park  
nu -maar zeker ook in de toekomst- op een goede wijze door 
deskundige mensen onderhouden worden en een prachtig 
park blijven. 

 Bewoners- 
initiatief  
 

Werkgroep 
Gevel- 
gedichten  
 

Samenwerking tussen KCA, de bewonersvereniging en het 
wijkbestuur. Zij behoorden tot één van de vijf genomineerden 
Het plan zelf werd door Eigen Haard afgekeurd omdat het 
ophangsysteem niet voldeed. Daarop heeft de werkgroep drie 
offertes opgevraagd bij verschillende Aalsmeerse bedrijven en 
een nieuw plan ingestuurd. 5 oktober gaat een delegatie van 
de werkgroep naar Amsterdam en hoopt daar natuurlijk te 
winnen zodat het plan gerealiseerd kan worden!  

 

 Bewoners- 
initiatief  
 

Het groene lint  
M. Bartels 
 

De gemeente heeft de aanvraag van het eerste deel bij de 
SLS voorgedragen voor akkoord. Dan kan daarna gestart 
worden met de werkzaamheden van het eerste deel rondom 
de Molenvliet. In het wijknieuws van Oosteinde staat een mooi 
overzicht met veel foto’s. Binnenkort zal deze op onze website 
geplaatst worden.  

Rob 

  Groenraad 
Aalsmeer. 
Initiatief van 
Jos Valentin 
 

10 oktober komen er 21 organisaties bijeen om het laatste 
zetje te geven richting het college om ook in Aalsmeer een 
‘advies raad groen’ op te stellen. Dit kan zorgen voor een 
betere basis van behoud en uitbreiding van het groen en een 
beter evenwicht tussen grijs en groen. 

 

  Bewoners-
commissie 
Stommeer 
Roy Fransen 
 

De duplex woningen in de Ophelialaan hebben een brief 
ontvangen over het onderhoud van de tuinen aan de voor en  
de achterzijde van de woningen. Willen de bewoners de tuin 
behouden dan moeten zij er ook voor gaan betalen en het zelf 
onderhouden. Anderzijds zou het een volkstuin of een grasveld 
kunnen worden dat door eigen haard onderhouden wordt. 
Er is gestemd en er zijn keuzes gemaakt maar er zijn ook nog 
meningsverschillen tussen de bewoners onderling. 
 
De woningen bij de Begoniastraat (Etos zijde) gaan eind 
oktober verduurzaamd worden. De bewoners zijn er blij mee. 
 

 

 Schiphol Rob Lutgerhorst Alle belanghebbende organisaties zitten in de ORS om tafel. 
Er wordt gepraat over de toekomst van Schiphol. Dit heeft nog 
steeds niet geleid tot een overeenstemming tussen de 
bewoners en de andere organisaties over de voorgestelde 
groei van Schiphol na 2020. De Voorzitter van de ORS,  
Hans Alders heeft hierop een brief naar de minister gestuurd  
waar de bewoners NIET achterstaan. Hij stelt dat het aantal 
vluchten opgerekt kan worden van 500.000 naar 540.000. 
Doordat er al tijden geen duidelijke ‘spelregels’ zijn kan er  
ook niet gehandhaafd worden. Daarom heeft Schiphol de 
vrijheid genomen de laatste jaren veel meer vliegtuigen dan 
nodig is over de secondaire banen te sturen. Het aantal 
vluchten over de Aalsmeerbaan is in 10 jaar tijd verdubbeld  
(2008: 60.000 naar 2018: 118.000). 26% van alle vluchten 
gaat over de Aalsmeerbaan! Op de Zwanenburgbaan was ook 
een flinke toename te zien van 60.000 naar 90.000 vluchten.  
 
Laatste ontwikkelingen: 100.000 vluchten zijn niet 
toegestaan op grond van milieuregelgeving en vergunningen. 
Korte termijn onderzoek van het RIVM wijst uit dat er wel 
degelijk aanwijsbare gezondheidsrisico’s voor kinderen 
bestaan (nu willen ze dat ook graag op lange termijn gaan 
uitzoeken, dat gaat weer heel lang duren en dat is jammer).  
Na het afscheid van Hans Alders is Pieter van Geel benoemd 
als interim-voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol.  
Misschien is een vliegveld in zee toch wel een serieuze optie! 
 

 

7 Rondvraag Salomon 
Dierkenslaan 

Inrichting plantsoen, er staan nu 4 boompjes wanneer gaat er 
iets gebeuren? Neem in ieder geval contact op met de 
gemeente. Servicelijn van Aalsmeer: 0297-387575 afdeling 
groen. Altijd vragen: met wie heb ik gesproken? Wanneer 
word ik teruggebeld? Vermeld ook altijd uw naam, adres en 
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Volgend wijkoverleg: 
Maandag 25 november 2019 is er om 20:00 Parochiehuis, Gerberastraat 8 Aalsmeer.  

telefoonnummer. Als het mis gaat bel na 10 dagen dan 
nogmaals terug. Lukt het dan nog niet probeer dan samen  
met Helma van Participe er achteraan te gaan. 

  Helma Keesom 
Participe 
 

Het krantje van Participe en heel veel andere organisaties die 
zorg en ondersteuning bieden is laatst bijgesloten in het Witte 
Weekblad. De Nieuwe Meerbode was te duur. Helaas wordt 
het witte weekblad bij de meeste Aalsmeerders niet bezorgt en 
is het krantje niet terecht gekomen daar waar het nodig is en 
dat betreurd Helma.  

 
 
 
 
 

  Tip van de 
wijkagent 

Bel of neem contact op met de wijkagent als er heftige roddels 
rondgaan zodat die roddels zo snel mogelijk uit de wereld 
geholpen kunnen worden. Of als er vaak overlast is met 
dealen o.i.d. op één bepaalde plek. De wijkagent kan dan  
eerst op onderzoek gaan en proberen de boef op heterdaad  
te betrappen. Als je voor ‘iets kleins’ 112 belt is de boef vaak 
gevlogen en verplaatst het probleem zich wellicht.  
Meld overlast altijd! Is uw klacht niet geregistreerd dan is het 
niet in beeld en bestaat het probleem niet.  
 
Wijkagent Stommeer: Linda Binsbergen 0900-8844 
Meldingen kunt u ook doen via de volgende link: 
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/05/linda-
binsbergen.html?geoquery=aalsmeer&distance=5.0&sid=f2c4f
235-ced1-4b66-aca1-bb516b36174a 
 

 

  Oproep GARBY 
Yvette Koehler 
 

In het voorjaar van 2020 betaat Garby Aalsmeer 5 jaar!  
Dat is een mooi moment om er een stichting van te maken. 
Daarom is Yvette op zoek naar een Penningmeester! 
Garby.Aalsmeer@gmail.com 

 

8  Sluiting    


