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Besluitenlijst Wijkoverleg Stommeer   V2.  26 . 11 . 17 
Dinsdag 21 november 2017 in het Parochiehuis. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen 
Belangstellenden: 7 personen 
Met bericht afwezig: Greet Vaneman, Helma Keesom, J.K. Stam, Jan Kwak,  

Hansje Havinga, Vincent de Booij, Henk Kuiper, Ton Harte (CDA) 
 Henk Kuiper. 
Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD)  
Buurtverbinder: -  
Gastsprekers: Pippie Kerkhoven   beter buren (buurtbemiddeling) 
______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Hieronder een opsomming van de besproken zaken. Zijn er onderwerpen die je mist of die  
niet juist zijn weergegeven dan verneem ik dat graag per omgaande.  
 

NR AGENDAPUNT ONDERDEEL BESLUIT | AKTIE DOOR 
1 Opening    Allen 
2 Beter buren  Mevrouw Pippie Kerkhoven, medewerker van Beter Buren 

komt vertellen over wat buurtbemiddeling kan betekenen.  
Beter Buren is een onafhankelijke organisatie die bewoners 
helpt burenconflicten op te lossen. De stichting is in 2004 
opgezet en verzorgt buurtbemiddeling in 8 gemeenten.  
Zij ontvangen jaarlijks zo’n 1800 aanmeldingen. 
70% van de conflicten wordt opgelost. 
Beter buren faciliteert het gesprek, helpt kostenloos, 
belangenloos, neutraal, vertrouwelijk en er is géén registratie 
of dossieropbouw. De oplossing moet vanuit de mensen zelf 
komen. Hulp is het meeste effectief bij vroegtijdige aanpak 
en is laagdrempelig. 
https://www.beterburen.nl/home 
info@beterburen.nl 
 

Ilka 
Facebook 

 
Rob  

Nextdoor 
 

Overleg 
met Helma 

   Azaleastraat, samenstelling van de buurt verandert. 
 

beter buren 

   Hugo de Vriesstraat: bewoners hebben een avond 
georganiseeerd (21 nov) om verbinding tot stand te brengen. 
 

Greet 
Helma 

3 Mededelingen 
van het bestuur 
en vaststellen 
agenda 
 

Vergaderdata 
 
 
OV 
 
 
 
 

Wijkoverleg  2018 op maandag 12 maart,  4 juni,  
17 september, 26 november in het Paraochiehuis Aalsmeer. 
 
Vraag aan iedereen: Waarom is het belangrijk dat er door de 
wijken een bus rijdt van Kudelstaart naar Aalsmeer Centrum? 
- Kennis opzoeken in het zorgcentrum (sociaal issolement) 
- Kinderen naar school 
- Winkelgebied/gezelligheid 
- Gezondheidscentrum 
- Gemeentehuis 
 

Ilka  
Website 

 
Allen 

4 Vaststellen 
verslag 

Van dinsdag  
26 sept 2017 

Actiepunten: 
- Herinrichting Burgemeester Kasteleinweg (Thijs Kreukels) 
  Waterwolf tunnel dicht, verkeer in Aalsmeer staat vast 
- Voetbalkooi: er wordt een structuurplan opgesteld 
- Zuiderkerk: brandbrief omwonenden over het tekort aan 
  parkeerplaatsen  
- Electrische oplaadpalen (Thijs Kreukels) 
- Tweede zitbank plaatsen in de Gerberastraat ter  
  hoogte van 't Kloosterhof in Aalsmeer 
 
 

 
Rob 

 
 

Rob 
 

Rob en 
Helma 

 

https://www.beterburen.nl/home
mailto:info@beterburen.nl
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5 Stand van zaken 
Schiphol  

SLS 7 november is de aanvraag van bewonersinitiatief  
“Het groene lint Aalsmeer” naar de (SLS) verstuurd. 

Rob 

  Schiphol  
na 2020   

Nieuwe regering: Cora van Nieuwenhuizen is de nieuwe 
minister van Infrastructuur en Waterstaat. Afwachten. 
Iedereen wacht op het MER rapport (Milieu Effect Raportage 
Schiphol). De bewoners worden niet gehoord. 
De binnengebieden krijgen het zwaar. 
De weerslimieten zijn door de LVNL aangepast waardoor 
de Aalsmeerbaan nog vaker ingezet gaat worden. 
Slaapverstoring. Mist (onduidelijkheden) wordt bewust 
gecreëerd door de sector. Meer informatie: 
ORS   www.omgevingsraadschiphol.nl 
           www.bewonersomgevingschiphol.nl 
BWA   www.aalsmeerbaan.nl 
BAS    www.bezoekbas.nl 
 

Leo 

  (ORS)  
 

Opstart verkiezingen bewonersvertegenwoordiging in 2018 
Tijdens het gezamenlijk wijkoverleg. 

Rob 
Helma 

6 Informatie en 
communicatie 

Werkgroep 
Seringenpark 

Toekenning buurtinitiatief tekst 5e bank in het Seringenpark 
“Kies voor plezier en verdraagzaamheid” 
 

Greet 

  De gemeente 
 

De Zuiderkerk: aangepaste Nota van Uitgangspunten 
voorgelegd aan de raad? 
Burgemeester Kasteleinweg: het aanbestedings-
proces start binnenkort. 
Op diverse plaatsen in Aalsmeer vindt onderhoud aan het 
asfalt plaats. 
 
29 november a.s. van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Informatiebijeenkomst ‘Een gezond ouder lijf’  
Een gezellige en informatieve middag met o.a. 
fysiotherapeuten, huisarts en een activiteitencoach. 
WijkOntmoetingsCentrum Hofplein - Kloosterhof Aalsmeer, 
Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Helma 

  De politie Dave Witteveen is de nieuwe wijkagent voor de Hornmeer. 
Signalering algemeen: de wijkregisseur heeft meerdere 
taken en is niet voldoenende zichtbaar in de wijk. 

Louis 

  Eigen haard Grote belangstelling WOONdag op zaterdag 4 november 
j.l. Er zijn betrokken huurders door Eigen Haard en de  
HAK benaderd om knelpunten in de wijk te inventariseren. 
Het gaat hierbij om buitenruimte, tolerantie, onderhoud / 
isolatie / vocht en handen uit de mouwen. Op 9 december 
is er een bijeenkomst waarin hierover verder wordt 
gesproken over hoe gaan we verder? 
Er is een Enquête gehouden i.v.m. bijstelling ‘zwartboek 
wateroverlast van de Huurdersvereniging Aalsmeer en 
Kudelstaart (HAK)’. 

Rob 

  Waterschap 
Rijnland 

Dijkverbreding Stommeerkade is in volle gang. 
 

Ilka 

7 Rondvraag  Ik mis de bomen in Aalsmeer. Woongenot verdwijnt.  
   Wat kun je als bewoner doen aan een zwaar verwaarloosd 

pand waar Polen in wonen en overlast veroorzaken? 
 

   Opengebroken voetpad op de Ophelialaan 83.  
Wie is er verantwoordelijk als daar iets gebeurt? 
Bel of mail met de Service lijn: (0297) 38 75 75 

Gerard 
Hoving 

   Er hangt meerdere ochtenden per week een uienlucht in de 
cyclamenstraat, door wie wordt dat veroorzaakt? 

Helma 

   Bij Rex Corner parkeren de auto’s op de verkeersdrempel, 
daar wordt niet op gehandhaafd. 

 

   Veel (Pools) afval bij vissteiger Molenvliet. Afval wordt 
naast de prullenbak gegooid. 

Greet 
Helma 

8  Sluiting  Incl. 1 drankje  
 
Volgend wijkoverleg: 
Maandag 12 maart 2018 is er om 20:00 Parochiehuis, Gerberastraat 8 Aalsmeer.  

https://www.omgevingsraadschiphol.nl
https://www.bewonersomgevingschiphol.nl
http://www.aalsmeerbaan.nl
http://www.bezoekbas.nl

