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Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer   V2.  09.12.14 
Van woensdag 19 november 2014. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden:   Rob Lutgerhorst, Greet Vaneman, Ilka van Houwelingen,  
  Rober Bijwaard en Leo Baarse 
Belangstellenden:  17 personen (excl. bestuursleden) 
Raadsleden:  Marjanne Vleghaar (VVD) 
Samenlevingsopbouw:   Frans Huijbregts 
Gastsprekers:  Pim van der Meer en Wim van de Merbel 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Opening, vaststellen van de agenda. 
Iedereen wordt van harte welkom geheten door voorzitter Rob Lutgerhorst.  
De voorzitter geeft aan dat het een zeer interessante bijeenkomst gaat worden. 
Er zijn deze avond twee sprekers. 1. De heer Pim van der Meer van Stichting Oud Aalsmeer. 
Hij gaat ons iets vertellen over de geschiedenis en het ontstaan van de Wijk Stommeer.  
2. De coördinator van de Gezamenlijke Ouderenbonden Aalsmeer, de heer Wim van Merbel  
vertelt over de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA). Wat is een VOA en wie kan er beroep doen  
op een VOA? Ook hier de mogelijkheid voor het stellen van vragen en discussie. 
 
Stichting Oud Aalsmeer 
De heer van der Meer vertelt iets over zichzelf en over zijn interesse voor de locale geschiedenis. 
Hij is ooit begonnen met het uitzoeken van Aalsmeerse stambomen, er bleek echter zoveel 
archiefmateriaal te zijn dat hij zich is gaan verdiepen in de historie. Aan de hand van een aantal 
dia’s laat Pim van der Meer het ontstaan van de Stommeer zien. 
 
De Stommeer was er eerder dan Aalsmeer. De Stommeer is een oud natuurlijk meer met een 
rivier vanaf de Drecht. In het archief hebben wij gevonden dat er in 1344 met “Stommeer-tienden” 
belasting werd betaald, dus toen bestond de naam Stommeer al.  
 
Aalsmeer 
De eerste wegen die werden aangelegd waren de Zijdstraat en de Lijnbaan. Er was een 
Westeinderdijk, waarvan de contouren nog steeds zichtbaar zijn. (De lange sloot tussen de 
eilandjes van de Westeinder en de kleine poel in.) De Westeinder leek toen een beetje op een 
moerasgebied zoals de huidige bovenlanden. Eerst werden er sloten gegraven en dijken gelegd 
om de Westeinder heen. Vervolgens gingen zij in de 17e -18e eeuw Slagturven of turftrekken.  
Dit is een techniek om veengrond ten behoeve van de turfwinning van onder de waterspiegel te 
delven met behulp van een baggerbeugel. De turf werd verkocht als brandstof. In de 19e eeuw 
was de Westeinder helemaal afgegraven en kon hij ingepolderd worden. 
 

De Stommeerpolder 
In 1620 was dit nog eigendom van Leiden. Het viel onder 
1 van de 25 z.g.n. Vroonwateren. De rechtmeesters van 
Leiden hebben het te koop aangeboden op een veiling. 
  
De Stommeer (68 hectare) werd kort na 1600 door de 
stad Leiden aan drie Leidse kerken ten geschenke 
gegeven. Die kerken verkochten die rechten in 1623 weer 
aan en consortium van Amsterdamse zakenlieden, die er 
een goede geldbelegging in zagen. De oorspronkelijke 
octroyant voor de droogmaking van de Stommeer was 
Jan van  Baerle. Na diens dood werden David van 
Baerle, Salomon Dierquens, Charles Gabry, Charles  
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en Anthoni Godin en Nicolaes Walens, allen door huwelijksbanden aan de overledene en aan 
elkaar verbonden eigenaars van de droogmaking. (citaat uit: Aalsmeer, gewonnen op het veen, 
bedreigd door het water van Drs. Jan H. Vinkenoog). 
 
Zij hadden lering getrokken uit de drooglegging van de Lisserpolder en gebruikten de bestaande 
wegen om de dijken te maken. Zij moesten binnen 25 jaar het meer droogleggen anders zou in 
1650 het octrooi verlopen.  
 
In 1649 zijn zij begonnen met ontginnen nadat zij eerst een rondje hadden gevaren met de 
beroemde Jan Adriaanszoon Leeghwater om te kijken waar zij problemen konden verwachten. 
De mensen die daar woonden wisten echter van niks. Alle eigenaren werden uitgekocht en 
moesten weg, huizen werden gesloopt. In een half jaar werden alle dijken aangelegd en werd de 
Stommeer drooggemalen door 2 vijzelmolens. (Een vijzelmolen kan grote hoogteverschillen goed 
overbruggen (4 meter). De Stommeermolen aan de Molenvliet staat er nog maar de tweede molen 
is na het droogmaken weer verkocht en verplaatst naar De Wilde Venen. 
Het land werd daarna ingedeeld in 21 kavels. 
 
En toen ging de lamp van de beamer stuk! Excuses voor het ongemak. 
Pim van der Meer belooft een volgend wijkoverleg zijn presentatie af te maken. 
Wim van de Merbel coördinator van de Gezamenlijke Ouderenbonden Aalsmeer neemt de 
presentatie over met een lezing over de Vrijwillige  Ouderen Adviseurs. 
 
2. Wat zijn Vrijwillige Ouderen Adviseurs oftewel VOA’s? 
Vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking die mensen proberen te helpen en mensen met een 
hulpvraag adviseren. Om VOA te worden moet je een cursus van 3 maanden doorlopen. Op dit 
moment zijn er 10 VOA’s in Aalsmeer. 
 
Waarom zijn er VOA’s nodig?  
Door de grote verandering in de wetgeving zijn er grote twijfels of het allemaal wel op z’n pootjes 
terecht gaat komen. Deze veranderingen raken mensen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, 
mobiliteit en inkomen. Het raakt vooral de groep ouderen die de meeste zorg nodig hebben. 
Mensen van boven de 85 missen veel omdat zij niet meer zo goed met hun tijd mee kunnen 
komen. Zij hebben vaak geen computer en kunnen publicaties over dit onderwerp niet lezen of zij 
begrijpen het niet. Als je kinderen hebt is er altijd wel een kind dat zich over jou ontfermt maar 
sommige mensen zijn op zichzelf aangewezen en komen in de problemen. 
Ouderenorganisaties kunnen dan passende ondersteuning bieden met getrainde vrijwilligers. 
 
Wie kan een beroep doen op de hulp van een VOA? 
• Alle ouderen uit Aalsmeer, Kudelstaart en Bovenkerk. 
• Familie, vrienden, buren of mantelzorgers van ouderen met vragen of problemen. 
 - Lidmaatschap Ouderenorganisatie niet verplicht.  
 - Alle adviezen zijn gratis. 
 
Voor welke vragen kunt u een VOA benaderen? 
Vragen en adviezen over: • Zorgverlening. 
  • Verkrijgen van hulpmiddelen. 
  • Wonen en woningaanpassingen. 
  • Financiële regelingen en andere tegemoetkomingen. 
  • Administratieve zaken en/of belastingen. 
  • Mobiliteit (vervoer). 
  • Sociale relaties (eenzaamheid). 
  • Activiteiten en cursussen. 
  • Vrijwilligershulp. 
  • En vele andere zaken (vragen staat vrij!) 
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Wat doet een VOA? 
• Biedt een luisterend oor, zonder tijdslimiet. 
• Probeert, samen met de hulpvrager het probleem helder in beeld te krijgen. 
• Verzamelt, samen met de hulpvrager, zoveel mogelijk informatie over het probleem. 
• Helpt bij het invullen van formulieren. 
• Adviseert welke personen of organisaties benaderd kunnen worden. 
• Bemiddelt in het contact met personen of organisaties. 
• Biedt ondersteuning bij gesprekken met Gemeente (keukentafelgesprek of het  
  vooronderzoek bij het Sociaal Team) of andere organisaties. 
• Biedt ondersteuning bij het zoeken naar vrijwilligers of mantelzorgers. 
 
Hoe zijn de VOA’s georganiseerd 
• Wij houden contact met de samenwerkende Ouderenorganisaties van Aalsmeer/Kudelstaart. 
• Er is één groep van 10 VOA’s in Aalsmeer. 
• Zij wisselen maandelijks ervaring uit en bespreken lopende zaken. 
• Er is een privacy reglement. 
• Zij zijn neutraal en onafhankelijk. 
• Moeten regelmatige bijgeschoold worden. 
• Zij kunnen beroep doen op een Beroeps Ouderen Adviseur van Vita. 
 Mensen met beginnende dementie, verwaarlozing, somberheid en dergelijke 
 dragen wij over aan Vita. 
 
Groot probleem: Hoe bereiken wij de mensen die problemen hebben maar  
daar niet mee naar buiten komen? De zogenaamde zorgmijders.  
 
Wij proberen met hulp van o.a. de “Zorg voor elkaar” website, Mantelzorg en meer, Rode kruis, 
Humanitas, Zonnebloem, het sociaal loket, praktijkondersteuners van huisartsen maar ook het via 
het wijkoverleg de zorgmijders te kunnen bereiken. 
 
Welk doel heeft de VOA? 
• Herstellen of aanbrengen van balans in de levensgebieden: lichaam en geest, sociale relaties, 
materiële zekerheid, waarden en inspiratie arbeid en presteren 
• Bevorderen van de zelfredzaamheid van de hulpvrager. 
 
Zijn er nog dingen die wij willen realiseren? 
Er wordt heel veel verwacht van de vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente. Het is heel 
belangrijk dat de organisaties die zich daarvoor inspannen goed samenwerken. “Samen staan  
we sterk!” 
 
Hoe kom je met een VOA in contact? 
• Via uw eigen ouderenorganisatie. 
• Via de Coördinator:  Wim van de Merbel 
  Telefoon: 0297 - 321143 
  E-mail: wimvandemerbel1@kpnplanet.nl     
• Rechtstreeks, adressen staan in de VOA-folder. 
  
Publiek: 10 VOA’s is dat wel voldoende voor Aalsmeer? Zoals het er nu naar uitziet wel. Mensen 
weten ons alleen nog niet te vinden. Publiek: Ik kom zelf voor mijn werk veel bij ouderen maar die 
stellen soms vragen waar ik ook géén antwoord op weet. Kan ik ze naar u doorverwijzen? Ja dat 
kan maar het ligt ook aan de hulpvraag. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen de weg weten 
naar de VOA’s. Publiek: Dus het telefoonnummer moet bij iedere oudere op het nachtkastje 
liggen? 
 
De gemeente ziet vooralsnog het belang van de VOA en faciliteert de VOA’s door bijvoorbeeld. 
drukwerk te verzorgen, vergaderruimte ter beschikking te stellen en coördinatie. De vraag zal 
waarschijnlijk toenemen als straks de nieuwe wet in werking treedt en mensen in de knel komen. 
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Greet: is preventief bezoeken misschien een oplossing? Wim: dat kan niet omwille van privacy- 
redenen. Wij kunnen wel lijsten opvragen maar die krijgen wij toch niet. Frans: eigenlijk had Vita dit 
op moeten zetten. Zij bepalen of de professional hulp nodig heeft van een vrijwilliger. Ilka: maar 
met VOA’s houd je het wel laagdrempelig. Frans: Ja, het zou fijn zijn als Vita dit initiatief omarmt 
en zij “hulptroepen” in kunnen roepen als dat nodig is.  
 
Rober: maar wie krijgt de schuld als er iets mis gaat? U stuurt een mevrouw door naar een 
Beroeps Ouderen Adviseur van Vita maar onderweg breekt zij haar heup?  Wim: wij kunnen niet 
meer doen dan de hulpvraag goed in de gaten houden zodat wij geen dingen doen of adviezen 
geven waar wij niet voor opgeleid zijn. 
 
De voorzitter biedt beide sprekers een flesje wijn aan en dankt hen voor de presentaties. 
 
 
3    9:10  Koffie pauze 
 
4 Mededelingen en in- en uitgaande post. 
U bent volgend jaar ook weer van harte welkom op ons wijkoverleg, deze staan gepland op: 
 •  Woensdag 18 februari  
 •  Woensdag 22 april  
 •  Woensdag 17 juni  
 •  Woensdag 16 september 
 •  Woensdag 18 november  
 

• Eigen haard heeft een brief gestuurd om mee te doen aan het “Woon-wensen-onderzoek” 
Hoe denkt u over de kwaliteit van uw woning? Op 29 oktober j.l. was er een info-avond bij 
Heliomare. Dit onderzoek kan best grote gevolgen hebben voor de bewoners want het gaat 
van renovatie tot sloop. Grote zorg van de mensen bleek de betaalbaarheid van de huren 
na renovatie. Tijdens de vergadering zijn er per wijk speciale werkgroepen samengesteld. 
Naast de bewonerscommissie Stommeer zal ook het bestuur van wijkoverleg Stommeer 
door Eigen Haard er bij betrokken worden. Al met al zijn de mensen tevreden naar huis 
gegaan. 

• Uitnodiging van de gemeente om mee te denken over de veiligheid in Aalsmeer. 
9 december 20:00 tot 22:00. Mocht u suggesties hebben dan horen wij dat graag. 
Publiek: Is het bekend dat er een particulier security bedrijf door de wijk rijdt en langs de 
deuren gaat? Marjanne geeft aan dat de gemeente hier vergunning voor heeft verleend. 
Ouderen zijn hier weer de dupe van omdat zij moeilijk nee kunnen zeggen. 

• Persbericht “Feestelijke opening insectenverblijf Seringenpark op 31 oktober 2014”. 
• Plaatsing bladercorven: plaats daarvan is aangepast aan de bladroute van de 

Meerlanden. 
• Aan de lineuslaan worden knotwilgen geplant ter compensatie van de verdwenen 

treurwilgen bij de molen. 
• Speelruimteplan: Er is een start gemaakt met de aanleg van de natuurlijke speelterreinen 

n.a.v. de 3 door de gemeente georganiseerde inloop-participatie-avonden, waar de 
bewoners nog input voor hebben geleverd. Daarvan vindt nu de uitrol plaats.  
25 speelplaatsen worden opgeheven omdat er niet meer voldoende kinderen wonen. 
Publiek: waarom weten wij dat niet, krijgen de omwonenden over zo’n speelplaats geen  
brief thuis? Frans: Er is veel aandacht voor geweest in de krant en er is een heel 
inspraaktraject aan vooraf gegaan. We kunnen er dus zelf wat aan doen maar op het 
moment dat er gelegenheid is, komen de mensen niet (niet gelezen, geen tijd, geen zin). 
Bij de Fresialaan en de Violenweg verdwijnen ook speelplaatsen. Er loopt in deze buurt een 
bewonersinitiatief. Samen proberen we daar in plaats van gras of steen iets leuks van te 
maken. Publiek: Maar dan gaan de kinderen allemaal achter de computer omdat ze niet 
meer in de buurt buiten kunnen spelen? Rob: Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen 
naar ons overleg komen en onze verslagen lezen, zo kunnen wij u op de hoogte houden 
van lopende zaken. 
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Omgevingsraad Schiphol (ORS) 
Leo Baarse licht de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de overlast van Schiphol toe:  
“Wie gaat straks onze belangen behartigen?” 
 
Momenteel doen de CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) en BAS (Bewoners 
Aanspreek Schiphol) dat. Door het slecht functioneren van de CROS wordt deze organisatie  
opgeheven en per 1 januari 2015 vervangen door de ORS (OmgevingsRaad Schiphol). 
Voorheen werd de bewonersvertegenwoordiger geselecteerd door de gemeente en was deze bij 
de meeste bewoners niet bekend. Nu mogen de bewoners zelf hun vertegenwoordiger kiezen. 
 
De bewoners zijn ingedeeld in 5 baanclusters gelijk aan de 5 start- en landingsbanen. Per baan is  
er een zwaarder belast gebied, het zogenaamde binnengebied en het minder belaste 
buitengebied. Dit is gedaan om de bewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de ORS. 
 
Per baan komt er een clustervertegenwoordiger voor het binnen en voor het buitengebied. 
Dus in totaal 10 clustervertegenwoordigers namens de bewoners in de Regioraad van de ORS. 
In de Regioraad zitten naast de 10 bewoners, vertegenwoordigers uit de Schipholsector zoals 
luchthaven Schiphol, KLM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), en de Bestuurlijke Regie 
Schiphol (BRS). Een samenwerkingsverband waarin 3 provincies en 43 gemeenten zijn 
vertegenwoordigd. 
 
Naast de Regioraad is er de belangrijke Adviesraad van de ORS. In deze Adviesraad worden  
de adviezen vastgesteld die naar politiek Den Haag gaan voor besluitvorming en wetgeving. 
Uit de 10 clustervertegenwoordigers (namens de bewoners) worden er 3 gekozen die deelnemen  
in de Adviesraad van de ORS. Daarnaast zitten vertegenwoordigers van de eerder genoemde 
Schipholsector, de BRS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu ook in de Adviesraad.  
 
Het kiezen van de bewonersvertegenwoordigers werd gedaan via stichtingen of verenigingen  
van de gedupeerde bewoners. Omdat wij meer dan 440 ondersteuners (binnen en buitengebied) 
bereid hebben gevonden, kon de wijk Stommeer 4 verenigingen oprichten. 
 
De wijk Hornmeer is er niet in geslaagd voldoende ondersteuners te verzamelen en hebben hun 
ondersteuners overgedragen aan de Stommeer en zijn zo een samenwerking aangegaan.  
 
Deze kiesmannen waren gerechtigd de 2 clustervertegenwoordigers te kiezen voor het cluster 
Aalsmeerbaan. Maandag 17 November jl. waren er verkiezingen voor het cluster Aalsmeerbaan 
kunnen kiezen. 
 
In het cluster Aalsmeerbaan waren de kiesman/vrouw voor de Stommeer: Rob Lutgerhorst en de 
mede Stommeerbewoners Gerrit Jan van der Lagemaat, Ronald Huijgens en Leo Baarse. Voor 
wijkoverleg Oost: Ulla Ulrich, Sem van Hest en Timo Kreike. Voor de vereniging GEUS Vereniging 
voor normen en waarden in de luchtvaart in Aalsmeer was Nico ‘t Hart de kiesman. Verder nog 
kiesmannen uit Uithoorn, de Kwakel, Stichtse Vecht en Nieuwkoop Langeraar en omgeving. 
 
Voor het binnengebied is Rob Lutgerhorst uit Aalsmeer gekozen als cluster vertegenwoordiger  
en voor het buitengebied is Klaas Bijlsma uit Uithoorn gekozen als cluster vertegenwoordiger.  
Als invallers (mochten de clustervertegenwoordigers verhinderd zijn) zijn Arthur Broekema uit 
Aalsmeer voor het binnengebied en voor het buitengebied Win Brouwer uit Uithoorn verkozen. 
 
Arthur en Win zijn beiden bewoners van het zwaarder belaste binnengebied (58 dBa). Uitermate 
betrokken bij de Schiphol problematiek en zeer gemotiveerd om de nodige kennis te verzamelen.  
Kortom, goede invallers voor Rob en Klaas. 
 
De voortgang en ontwikkelingen van het ORS kunnen jullie binnenkort volgen via de website van 
het gezamelijk wijkoverleg http://www.wijkoverlegaalsmeer.nl Via deze weg kunnen wij informatie, 



 6 

vragen en ideeën delen met onze clustervertegenwoordigers en hopen wij onze achterban goed te 
kunnen vertegenwoordigen binnen de ORS. 
  
Rest mij alle ondersteuners hartelijk te bedanken. 
 
Frans: Ze hebben zo’n bizar lastig systeem bedacht, de mensen die zich hiervoor hebben ingezet 
hebben dat voor jullie -de bewoners- gedaan, dus respect voor deze mensen. 
 
Publiek: Blijft BAS bestaan? Ja zeker! Blijven klagen is heel erg belangrijk, laat merken dat je het 
er niet mee eens bent dat er zoveel vliegtuigen over Aalsmeer vliegen. Rob: Aalsmeerders klagen 
niet snel maar er is al 50% meer geklaagd door Aalsmeerders dan het voorgaande jaar!. 
Hansje: Bestaat de tafel van Alders nog? Leo: ja, maar deze gaat straks op in de ORS.  
Schiphol, LVNL, zij blijven allemaal als spelers zichtbaar maar wij hebben nu onze eigen gekozen 
vertegenwoordigers. 
 
Stichting Leefomgeving Schiphol  
De voor de sloopzone/groenzone gereserveerde middelen blijven daarvoor gereserveerd en 
kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Over de aanpassing van de plannen wordt 
nu nagedacht i.v.m. het niet kunnen uitvoeren van het huidige plan. Klankbordgroepleden zullen 
binnenkort per e-mail worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken. 
Publiek: maar door daar een park voor veel geld aan te leggen wordt de geluidshinder toch niet 
minder? Leo: Nee maar we denken vooruit het kan ook gebruikt worden voor iets 
maatschappelijks. 
Frans: Er kan ook een speelterein komen. Leo: wij wijzen u op de mogelijkheid om iets te 
bedenken wat de leefomgeving rondom Schiphol leuker maakt. Het geld ligt al klaar! 
De gemeente coördineert dit. Stuur een goed onderbouwt plan naar de gemeente en een kopie 
naar het wijkbestuur. 
 
5. Verslag wijkoverleg vergadering 21 mei 2014  
Het verslag van 3 augustus 2014 is vastgesteld, er waren geen opmerkingen.  
 
6. Werkgroepen 
 
Seringenpark en omgeving 
Greet Vaneman vertelt in het kort aan de nieuwkomers dat zij al heel veel hebben bereikt  
met de groep sinds de oprichting in 2011. Gemeentelijk monument, een vissteiger, bankjes 
teruggeplaatst, bordjes geplaatst en onderhoud. Dankzij goed overleg kunnen die dingen  
tot stand komen. Van de omgewaaide wilg is een stuk behouden gebleven en het voorstel  
om daar een insectenverblijf van te maken is laatst uitgevoerd. Citaat persbericht: “Onder een 
prachtig najaarszonnetje lag het Seringenpark er vrijdag 31 oktober stralend bij. Dat kwam goed 
uit, want een feestelijk gezelschap heeft die dag het “Insectenverblijf Seringenpark” officieel in  
gebruik genomen. De groep bestond uit leden van de Werkgroep Seringenpark, buurtbewoners, 
schoolkinderen, ambtenaren en wethouder Gertjan van der Hoeven.”  
Het Seringenpark gaat in 2015 gerenoveerd worden. In overleg met de Historische tuin gaat het 
park op de schop.  
 
Werkgroep waterhuishouding  
Ilka geeft aan dat er is besloten om het waterhuishoudings e-mail adres te beëindigen. 
Hij voldeed niet aan de verwachtingen. Wij mogen voortaan de watervragen direct bij de 
verantwoordelijken neerleggen. Naar aanleiding van het vorige overleg zijn er wat vragen 
besproken. De beantwoording op de vraag over "Water op het achterpad" is doorgezet  
naar meneer Overwater. Misschien helpen wij hem daar verder mee. 
 
Na de zware regenval van deze zomer was er veel wateroverlast in de Stommeer.  
Om deze vraag goed te beantwoorden zijn de details belangrijk. Was er wateroverlast in de 
kruipruimte, kwam er water uit de gootsteen of bleef er lange tijd water op straat staan? 
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Bij dat laatste zit er waarschijnlijk iets verstopt en kan de gemeente gebeld worden.  
Servicelijn, telefoonnummer (0297) 38 75 75 
http://www.aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Verkeer-vervoer-en-
wegen/Verkeersveiligheid/Onderhoud-wegen-trottoirs-en-fietspaden.htm 
 
Citaat uit e-mail gemeente: “De eerste reactie van mensen is vaak dat er grotere buizen of grotere 
pompen aangelegd moeten worden, maar tegen een regenbui valt niet op de pompen en grote 
buizen zijn op den duur niet meer te betalen. Er wordt daarom steeds meer gekeken naar ‘berging 
op straat’. Feitelijk wordt de straat hiermee ingericht om tijdens stortbuien tijdelijk water te kunnen 
bergen, zonder dat het de huizen binnenstroomt. Het zou dan echter wel kunnen betekenen dat er 
korte tijd water op straat blijft staan.” In het kort: “Bij plassen op straat kunnen bewoners de 
gemeente bellen. Bij een verstopping in de huisaansluiting moeten mensen een loodgieter laten 
komen. Als het probleem op gemeente terrein ligt, moeten ze de gemeente bellen. 
Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor grondwaterbeheersing op eigen terrein. Dit betekent dat ze 
ook zelf verantwoordelijk zijn voor water in de kruipruimte.” 
 
Ilka heeft een idee van Kees Boer (om het teveel aan regenwater op een andere manier af te 
voeren) uitgewerkt. De gemeente heeft dit doorgespeeld naar Waterschap Rijnland. Zij vinden het 
leuk als mensen met ideeën en oplossingen komen en moedigen dit aan. Het was jammer dat 
Kees Boer er vandaag niet bij kon zijn om dit met hem te delen.  
 
Herinrichting N196 
Een nieuwsbrief zal eind november/december uitkomen. Zaken waar op dit moment aandacht aan 
wordt besteed is het gebruik van de busbaan per uur (4x heen en 4x terug = weinig).  
Dit roept discussie op bij de provincie. Ook vindt er overleg plaats over de aanleg van een 
busstation over de Ringvaartbrug in de Haarlemmermeer. 
Publiek: De waterwolftunnel wordt regelmatig afgesloten voor het verkeer. Weggebruikers zoeken 
dan een alternatieve route door het dorp. Hoe gaan ze dat straks oplossen? Publiek: Ik maak  
mij grote zorgen over de drukte op de Stommeerweg, het is daar zeker, zoals laatst met de 
wegwerkzaamheden levensgevaarlijk! Laat staan als straks de N196 is afgewaardeerd. 
 
Geluidsschermen  
De bewonersbijeenkomst heeft plaats gevonden. Verschillende varianten zijn gepresenteerd 
alsmede de uitslag van de bewonersenquête. Diverse opties staan nog open en discussie heeft 
onder meer te maken met de oorspronkelijke doelstelling om de gemeente aaneen te smeden. 
 
Ontwikkelingen Zuiderkerk  
Er heeft eind september een goed bezochte informatie bijeenkomst plaats gevonden met 
vermelding van de scope wijziging (woningen voor mensen die zorg nodig hebben) en aanpassing 
van een aantal uitgangspunten. Het plan wordt nu verder uitgewerkt en het bestemmingsplan moet 
worden herzien. Rober: ik maak mij er zorgen over dat er 2 verdiepingen zijn waarboven een dak 
van 65 graden is gepland.  
Dat zijn dus eigenlijk 3 verdiepingen en dat past helemaal niet in het straatbeeld.  
 
Wijkschouw 2.0  
Mogelijk zal deze met ingang van 2015 in een andere opzet gaan plaatsvinden. Wethouder Tom 
Verlaan zou graag met het voltallige college de wijk in gaan. Frans: het belangrijkste is om tijdens 
een schouw met elkaar in gesprek te komen, de knelpunten te inventariseren en naar elkaar te 
luisteren: 
- Is een aanpassing in de wijk echt noodzakelijk (is het écht zo erg?) 
- Heb je medestanders (wil iedereen dat of alleen jij?) 
 
Het publiek is het er niet helemaal mee eens en er ontstaat een discussie. De voorzitter geeft aan 
dat wij omwille van de tijd deze op een ander moment gaan voortzetten. “Hoe efficiënt kan een 
schouw zijn en zijn er mensen met andere ideeën?” 
 



 8 

8. Rondvraag en sluiting 
 
Greet geeft aan dat eigen haard voor iedere wijk een potje heeft gereserveerd van € 750,- voor 
een buurtinitiatief wat de sociale samenhang in de buurt versterkt (verfraaiing van de buurt). 
Zonde om het te laten liggen. Mochten er mensen zijn met ideeën, kom voor het einde van het jaar 
met een goed onderbouwd plan. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng. Woensdag 18 februari 2015, 20:00 is er 
weer een wijkoverleg gepland aan de Parklaan. Tot ziens in het nieuwe jaar!  
 
 


