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1. Opening, vaststellen van de agenda.
De voorzitter Rob Lutgerhorst heet iedereen van harte welkom. We hebben een hele aardige
agenda met een aantal inhoudelijke onderwerpen. Rob heet voorzitter Jan Zekveld van
buurtvereniging “de Pomp” van harte welkom en feliciteert hem met het 70 jarig bestaan.
Wij hopen elkaar in de toekomst te kunnen ondersteunen. Er is een bericht van verhindering
binnengekregen van Hansje Havinga. Jammer genoeg zijn er niet zo veel mensen vanavond
maar dat kan te maken hebben met de kwartfinale in de Champions League, "Real Madrid Atlético Madrid".
2. Brandweer Aalsmeer. “Nut en noodzaak van brandmelders in huis.”
Rob Pommerel van brandweer Aalsmeer vertelt aan de hand van een presentatie
en praktijkvoorbeelden over de “nut en noodzaak van brandmelders in huis”.
De Kazerne van Aalsmeer is in 2008 geregionaliseerd. Aalsmeer moet mensen leveren aan
Amsterdam, regio Amsterdam/Amstelland (Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder Amstel,
Uithoorn en Aalsmeer). De Haarlemmermeer zat er ook bij maar is naar Kennemerland gegaan.
Greet, Bent u beroepskracht? Nee! Wij zijn allemaal vrijwilligers. We hebben 1 clustermanager,
en sinds kort een clusterondersteuner -een dame- op de kazerne. De rest moet allemaal van huis
af komen.
De minder validen onder ons zijn de meest kwetsbare mensen. Wij proberen de gemeente te
activeren om te focussen op die groep. Wij willen wel de handvaten geven maar zij moeten de
motor opstarten (Een veiligheidsbeleid opstellen). Sommige mensen kunnen eigenlijk niet meer
zelfstandig wonen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een brandmelder is dan onmisbaar voor
een snelle ontdekking van een brand.
De gevaren van rook
90% van de doden vallen in woningen, brand is aangstaanjagend maar de rook is veel erger.
Deze kunnen wij niet verdragen omdat er zoveel giftige bestandelen in zitten.
In Nederland staat een huis -met alle moderne materialen en inrichting- zo in brand. Als de brand
zich echt ontwikkeld staat hij binnen 3 minuten geheel in brand. Vroeger was de bekleding in huis
van banken/gordijnen etc anders. Ikea levert in NL bijvoorbeeld geen brandvertragende
meubelen maar In Engeland wel. Daar zouden we in NL ook iets mee moeten doen.
Wij hebben dit bij het landelijk platform neergelegd om te kijken of daar nog wat te winnen is.
Rook is een mengsel van onverbrande gassen, verbrandingsproducten en roetdeeltjes.
- Rook verstikt en bevat koolmonoxide (sluipmordenaar)
- Rook is zeer brandbaar en kan zelfs explosief zijn.
- Als je slaapt is je reuk “uitgeschakeld”. Je merkt de brand te laat op.
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We leren de jongens de rook te lezen. De kleuren van de rook vertellen mij de fase van de
brand. Hij krijgt allerlei rare kleurtjes. Je wordt geleerd achter de deur te zitten maar als je hem
open doet komt er zuurstof bij en knalt de deur er uit. Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om
uw huis te ontvluchten? 3 minuten! 30 jaar geleden was het 17 minuten.
Vandaar dat wij zeggen plaats een rookmelder. Bij de oude Rook melders gaat de batterij een
jaar mee. Plak een sticker met datum op het batterijtje. Een jaar is zo om en hij gaat altijd piepen
als het niet uitkomt. Meestal s’nachts. Omdat de temperatuur dan in huis zakt, neemt ook het
vermogen van het batterijtje af. Meneer Pommerel laat een nieuwe brandmelder zien waarbij de
batterij ± 10 jaar meegaat (bijv. De First-alert-rookmelder-sa700lle). Het beste is om deze in de
gang aan het plafond te plaatsen, maar niet in de buurt van een badkamer of keuken.
Bedenk dat als de rookmelder vaak afgaat er waarschijnlijk ook écht iets aan de hand is en laat
een instalateur de kachel o.i.d. goed nakijken. Waakvlam geel of blauw? Geel of knalgeel?
Knalgeel is gevaarlijk, de rookmelder kan afgaan. Vergeet ook niet af en toe met de stofzuiger
langs de rookmelder te gaan (hij trekt stof aan).
Koolmonoxide (CO) is een sluipmoordenaar
CO is een gas wat je niet ruikt, hoort of ziet. Normaal gesproken zit er 21% zuurtsof in de lucht,
door CO wordt het percentage zuurstof naar beneden gebracht. Je krijgt hoofdpijn, wordt duizelig,
slaperig en denkt ik doe mijn ogen maar dicht. Als het zuurstofgehalte echter zakt tot 16% dan
word je niet meer wakker. Als je kijkt naar de kolenkachel of oliekachel van vroeger dan was het
al snel duidelijk. Na veel stoken werden de ramen nat van het condens, dat betekende in die tijd
dat de lucht binnen niet gezond was was.
Een Koolmonoxide melder is daarom erg belangrijk. Meneer Pommerel geeft een paar praktijk
voorbeelden. Waar gaan we hem plaatsen? Ik adviseer een draagbaar “stand-alone” model (bijv.
de Koolmonoxidemelder FireAngel CO-9X). Deze kun je op je nachtkastje of op de tafel plaatsen
(op ± 1,5 meter vanaf de grond). Koolmonoxide is namelijk een reukloos gas dat iets lichter is dan
lucht, daardoor blijft hij in eerste instantie laag hangen.
Publiek: in een moderne eensgezinswoning staat de verwarmingsketel op zolder. Is dat dan de
enige bron waar CO zou kunnen ontstaan? Nee! …Een open geiser, gas verwarming.
Er lopen ook installateurs rond die hun vak niet zo nauw nemen en vreemde aansluitingen
maken.
Publiek: maar stel alles is goed, er is een afvoer door het dak naar buiten, dan blijft de CO toch
op zolder hangen? Nee, uiteindelijk zakt deze toch naar beneden. Maar ik heb er dan meer aan
om de CO melder boven op zolder te plaatsen (bij de ketel) want dan word ik eerder
gewaarschuwd? Ik zou hem dan i.d.d. in de buurt van de ketel plaatsen.
Waar plaatsen we de rookmelder
Woning gelijkvloers: centrale hal, niet bij een badkamer en de keuken en niet in de hoeken.
Etage woning: kelder, hal, overloop en de zolder.
(Bij een koude kelder of zolder (-5 graden) heeft het weinig zin om een rookmelder te plaatsen
dan doet hij het niet goed).
Alle woningen van na (Bouwbesluit) 2003, zijn allemaal voorzien van rookmelders die gekoppeld
zijn aan het lichtnet. (Incl. een extra batterij, bij stroomuitval).
Heel belangrijk, check (1x per maand) of hij het nog doet door op de testknop te drukken.
Het filmpje wat de heer Pommerel ons wil laten zien start helaas niet op maar is te zien op
https://www.youtube.com/watch?v=aDNPhq5ggoE
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Rob: Je ziet wel eens de gele borden langs de weg staan met UGS1. De Haarlemmermeer
waaronder ook Schiphol valt niet meer onder onze verantwoordelijkheid (Peloton 200) hoe gaat
dat dan nu in zijn werking? Schiphol viel eerst onder Amsterdam, maar er is op een gegeven
moment strijd geweest tussen Amsterdam en de Haarlemmermeer. Toen is Schiphol aan
Kennemerland toegewezen. Peloton 100: waaronder o.a. Heemskerk, IJmuiden, Velsen en de
Haarlemmermeer vallen, gaan daar nu naar toe. Wij zitten om de hoek maar mogen in eerste
instantie niet naar het rampgebied. Pas in een tweede fase worden we opgeroepen. Men wil dat
strikt gescheiden houden.
Als wij een hoogwerker nodig hebben, komt deze in eerste instantie uit Amstelveen, lukt dat niet
dan uit de Haarlemmermeer en als laatste pas uit Mijdrecht. Wij hebben bijvoorbeeld zelf ook
geen duikers. Deze komen eerst uit Amstelveen en anders uit Nieuw-Vennep. Publiek: Dat is gek
want wij hebben zoveel water.
Publiek: Waar koop je die melders? Bij iedere bouwmarkt, maar er zijn zoveel verschillende
soorten. Deze gebruikt Amsterdam ook. Burgemeester van der Laan van Amsterdam heeft
gesteld (brandveilig leven) dat hij in 2025 alle woningen in Amsterdam gecontroleerd wil hebben.
Dat is een hele uitdaging, want niet iedereen wenst gestoord te worden voor zoiets.
Publiek: Blijven jullie nog wel hier op de Zwarteweg? Vooralsnog wel, We zullen daar wel ooit
weggaan maar wanneer, dat is nog niet duidelijk.
Publiek: Hoe zit dat dan met die diensten, jullie werken allemaal op vrijwillige basis, moet je dan
altijd een paar uur paraat zijn? Er is een piket rooster, zodat er altijd minimaal 6 man thuis zit en
beschikbaar is. Dat ben je aan huis gekluisterd. Moet je even weg, dan moet je je ook echt in het
systeem afmelden en een vervanger regelen voor die periode. Publiek: Hoe vaak moet je paraat
zijn? Je hebt 1 week piket, dan 2 á 3 weken vrij en dan weer een week piket. Publiek: Hoeveel
mensen zijn er dan totaal? 38 totaal, maar we kunnen eigenlijk nog wel wat mensen gebruiken.
3. Koffiepauze
4. Zorgcentrum t’ Kloosterhof. “ t’ Kloosterhof als wijksteunpunt.”
Ingrid Vonk is hoofd Zorg en Welzijn bij zorgcentrum t’ Kloosterhof en vertelt ons aan de hand
van wat punten over de veranderingen in de zorg en hoe zij daar graag op in willen spelen.
De regering wil graag bezuinigen op allerlei zorgkosten waaronder ook de ouderenzorg.
Dat betekent dat het “bejaardenhuis” van voorheen moet verdwijnen en de mensen langer
zelfstandig moeten wonen. Daarnaast mogen wij alleen nog maar mensen opnemen die
intensieve zware zorg nodig hebben (ZZP 4, 5 en 6). Wij hadden altijd de zorg voor de typische
“bejaarden huis bewoner”. Een rollator, hulp nodig bij steunkousen of een oogdruppeltje maar ook
opgenomen vanwege de sociale contacten. Dat is voorbij. We hebben er nog wel een aantal
maar wij mogen ze niet meer vervangen door mensen die lichte zorgzwaarte nodig hebben.
Wij zijn als t’ Kloosterhof altijd heel erg intern gericht geweest. Focus op de zorg voor onze eigen
bewoners. Nu moeten mensen langer thuis blijven maar die groep moet natuurlijk wel ondersteund worden. Dus alles wat zij vroeger in een verzorgingshuis kregen moet nu ook thuis
kunnen.
Het beleid van de regering is er echter zo snel doorheen gedrukt dat we niet genoeg tijd hebben
gehad om te kijken hoe we dit op kunnen lossen. Daarom gaan we nu ook naar buiten treden.
Wát hebben de ouderen - die nu langer thuis moeten wonen- in onze wijk nodig en hoe kunnen
wij dat voor ze verzorgen. Dat is voor ons een enorme omschakeling.
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Een uitgangsstelling, afgekort UGS, is een plaats waar hulpdiensten door de alarmcentrale naartoe worden gestuurd, voordat men een rampterrein opgaat. Als er sprake is
van een inzet van een brandweercompagnie die buiten de eigen regio ingezet wordt (interregionale bijstand) verzamelt de compagnie meestal op een parkeerplaats langs een
snelweg aan de rand van de eigen regio. Dit wordt dan de eerste uitgangsstelling. Men rijdt in konvooi naar de tweede uitgangsstelling in de buurt van het inzetgebied.
[1]
Op de luchthaven Schiphol zijn bijvoorbeeld drie uitgangsstellingen , UGS-A (Schiphol Centrum), UGS-B (Schiphol Oost) en UGS-C (Polderbaan). Afhankelijk van de locatie van
het incident wordt bij een van de drie UGS'en verzameld. Onder aansturing van de commandant van de uitgangsstelling worden de hulpvoertuigen opgesteld en betreden indien
nodig vervolgens het rampterrein. Het kan goed zijn dat er aangereden wordt via 2 uitgangsstellingen.
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Wat hebben ze nodig:
- Aanpassingen in hun woning
- Zorg
- Kunnen ze zelf nog de maaltijd verzorgen
- Hebben ze behoefte aan activiteiten
Wat onze grote angst is en wat we ook al zien is dat er veel meer vereenzaming ontstaat.
Zeker bij mensen die weinig mantelzorg of (betrokken) familieleden hebben. Daarom heeft de
regering en de gemeente Aalsmeer ons gevraagd of wij voor de mensen die in onze buurt wonen
een wijksteunpunt willen zijn. Een steun in alles waar deze mensen steun bij nodig hebben.
We zijn dat langzaam aan aan het opzetten.
Wat kunnen wij bieden:
- Binnen eten (ook voor de sociale contacten)
- Warme maaltijden aan huis leveren
Publiek: Is dat dan niet hetzelfde als tafeltje dekje? Nee, dat is een gesubsidieerd project wat
wordt geleverd vanuit Zorgcentrum Aalsmeer. De prijs van tafeltje dekje gaat tegenwoordig ook
naar inkomen. Pubiek: Wat kost zo’n maaltijd bij u? € 7,50 binnen of buiten, dat maakt niet uit.
Mensen kunnen kiezen of ze dat elke dag willen of alleen in het weekend of anders.
Je ziet ook wel steeds meer projecten opstarten waarbij er koelverse maaltijden gebracht worden.
Wij lopen er dan toch wel tegen aan dat ouderen dit motorisch niet meer zelf kunnen bereiden
wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Publiek: wat doen jullie nu met de kamers die leeg staan? We kunnen inderdaad de kamers die
vrij komen niet direct vullen met mensen die zware zorg nodig hebben want daar zijn we niet op
ingericht. We krijgen namelijk nog steeds hetzelfde budget! Vroeger hadden we zorgzwaarte 1, 2,
3 én 4 in huis maar nu alleen nog maar 4, 5 en 6. Hierdoor ontstaat er in veel huizen in
Nederland leegstand en moeten sluiten. Ze kunnen het niet meer financieren.
Wij kunnen straks met de appartementen die over zijn verschillende dingen doen:
Tijdelijke opvang (ook voor de lagere zorgzwaarte).
- Kortdurende opname: (herstellen na een operatie -op indicatie-).
- Kamer huren: “Hotelzorg” voor een dagprijs (€ 30,- per dag).
We wonen in een participatiesamenleving, waarin we elkaar in de buurt moeten helpen.
Soms is dat heel lastig en raken de buurtjes of mantelzorgers ook overbelast. Driekwart van de
huisartsen geeft nu al aan dat ze allemaal mensen tegenkomen waarbij het niet goed gaat.
Te weing zorg, te weinig aandacht, te weinig mantelzorg waardoor ouderen in een isolement
terecht komen, veel vallen of er gevaarlijke situaties ontstaan.
Rob: Er komt steeds meer nadruk te liggen op die vrijwillige hulp en dat kan in begin ook best
goed gaan maar het is een lange termijn kwestie. Kinderen doen vaak al heel veel voor hun
ouders. Een ziekenhuis bezoek, samen boodschappen doen, een wasje. Het grote probleem voor
de mantelzorger is vaak, als de mensen voor wie ze zorgen gaan dementeren. Zij zijn ongerust
op het moment dat zij er niet zijn. Gaat “pa” niet lopen ‘s nachts, gaat ma niet 5x eten of bij de
buren aankloppen. Gaat ze niet het gas aansteken, laten we dat dan maar afsluiten.
Als ze dan uiteindelijk opgenomen worden zie je dat zo’n mantelzorger helemaal uitgeblust is.
Rob: Maar de drempel ligt dus wel heel hoog voordat er iemand bij jullie opgenomen mag
worden? Ja, het is zware zorg, dus zware dementie. Rober: Maar dan is het haast een gesloten
instelling? Ja, grotendeels wel. Deze groep neemt steeds meer toe met daarnaast een groep
die lichamelijk zwaar ziek zijn (onplanbare zorg).
Publiek: Maar daar is het verzorgingstehuis toch niet op gebouwd? Ja dat klopt, 8 jaar geleden
hebben wij op de begane grond een gesloten afdeling laten maken voor 10 kamers, mét een tuin.
We zijn nu bezig om de hele tweede etage te verbouwen met een grote huiskamer maar waar
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ze ook een soort route kunnen lopen. Dan lijkt het toch bijna op ons tweede thuis?
Dat is meer gehandicaptenzorg. Dat wordt wel heel duidelijk van elkaar gescheiden.
Publiek: betekent dat nu ook voor t’ Kloosterhof dat je een hele omslag krijgt in het personeel?
Ja, dat is al een aantal jaar bezig. We zagen dat de zorg wel complexer werd waardoor de
mensen hoger opgeleid moesten worden. We krijgen een budget en zijn eigenlijk de hele maand
aan het kijken, wat heb ik in huis, wat heb ik aan personeel lopen en hoeveel zorg “produceer” ik.
Iedere maand moet je daar een verklaring voor afleggen. Daarom moeten wij nu ook proberen
extra inkomsten te genereren door veel externe activiteiten te verzorgen.
Publiek: De maaltijden verzorgen jullie zelf? In Badhoevedorp wordt het grootste gedeelte
voorbereid en dan komt de kok naar ons toe en maakt het daar af. De aardappels worden nog
gesteamd, toetjes en soep wordt gemaakt. Maar de mensen zelf vinden het vaak veel leuker dat
ze zelf nog een beetje mee kunnen rommelen. Aardappels schillen, dat er gekookt wordt in die
ruimte. Op een gegeven moment zag je dat kleinschalig wonen heel populair werd. 7 á 8
bewoners op een groep met 1 verzorgende die eigenlijk alles doet. (Verzorgt, kookt, vouwt de
was, net als in een huishouden.) Daar zijn ze van teruggekomen want dat is zo ontzettend zwaar.
Of er moeten veel vrijwilligers meehelpen.
Publiek: Hoe doen jullie dat s’nachts met personeel? Wij hebben 1 verzorgende in huis en 1 met
“bereikbaarheidsdienst” (op 10 minuten afstand) die wakker gebeld kan worden als het nodig is.
Publiek: en hoeveel bewoners hebben jullie nu? Wij hebben 52 bewoners. Als wij straks de
tweede etage in gebruik nemen mogen wij uitbreiden naar 2 verzorgenden wat heel fijn is.
Greet: Is het mogelijk om daar als organisatie zelf aan te sleutelen? Nee, Het is grotendeels zo
door de inspectie bedacht. Ieder half jaar moet je een verklaring geven waarin staat waarom je
zoveel personeel hebt ingezet en de inspectie kan daar dan weer hun oordeel over geven.
De zorgkantoren (verzekeraars) hebben de grootste macht. Elke oktober van het jaar is het maar
afwachten wat je krijgt en hoe ze het voor jou bedacht hebben. Daar hebben we niks over te
zeggen.
Greet: Maar je bent toch gewoon verzekerd? Iedereen is automatisch voor de AWBZ verzekerd
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Op het moment dat je bij ons binnenkomt word je
doorgeschakeld naar het CAK (www.hetcak.nl). Deze bepaalt hoeveel je betaalt per maand
(inkomensafhankelijk) en dat budget krijgen wij. Let wel, wij krijgen niet méér budget voor iemand
die rijker is. Die persoon betaalt dan een hogere eigen bijdrage.
Frans: Komt er steeds meer dementie voor? Ja, de Alzheimer stichting heeft daar onderzoek
naar gedaan. De mens wordt ouder, hoe komt het nu dat dementie zo explosief stijgt?
Ze denken dat het te maken heeft met milieu, leefwijze, sociale status. Frans: In Japan zie je
nauwelijks dementie. Ze zeggen dat het te maken heeft met zonlicht, voedsel, cultuur, spanning
stress. Het is heel complex. Frans: je krijgt dus meer dementen (zware zorg) en minder geld,
dus een dubbele explosie.
Rober: Dementeren we ook steeds jonger? Wij hebben zelf bijna geen jongdementerenden in
huis. De jongste is 63. Ze past ook niet goed in de groep omdat bij ons de gemiddelde leeftijd op
dit moment 90.7 is! Op jonge leeftijd heb je meer prikkels nodig en daar zijn speciale huizen voor.
We zijn wel met een project bezig waarbij we betere zorg kunnen bieden aan een wat jongere
groep.
Rob: de zorgondersteuning thuis moet beter geregeld worden, hoe brengen we dat in de praktijk,
buren enthousiasmeren, hoe ga je samenwerken? Het doel is om de mensen te verbinden met
elkaar. Laatst hebben we een thema avond gehouden. Mijn colllega -onze wijkzorgcoördinatorRuth met haar team heeft per brievenbus in de buurt flyers uitgedeeld. Voor een laag bedrag
hadden we een lekkere maaltijd. Om half 4 waren zij klaar met flyeren en om half 5 waren er al
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heel veel opgaves. Zo zie je dat daar toch heel veel behoefte aan is. Mensen kwamen in een
groepje, maar ook alleen. Zij komen dan toch met elkaar in gesprek en ze gaan een beetje
beter op elkaar letten. Greet: Zijn er voorwaarden voor deelname (moet je oud zijn)? We houden
rekening met 55+ maar dat is geen regel. Maar is het niet leuker om jong en oud te mengen?
Ja dat wel, maar onze zaal is daar nog te klein voor. We hadden nu al 74 eters.
Frans: Je moet ook rekening houden met de mede ondernemers in de wijk. Je bent feitelijk
gewoon omzet aan het maken met een maaltijd voor € 7,50. In eerste instantie is het ook
bedoeld om de ouderen in verbinding te brengen met ons en met elkaar en dat 6x een middag
per jaar. We hebben een enquette gehouden in de buurt en de mensen eten toch nog het liefst
smiddags warm.
De wijkzorg is gestart in de buurt. Wij krijgen er straks ook een autootje erbij.
Uitbreiding aanbod van diensten:
- Wijkzorg
(verzorging, verpleging, begeleiding)
- Kortdurende opnames
(herstel of hotelfunctie)
- Maaltijdvoorziening
- Themamaaltijden
(6x per jaar)
- Activiteitenaanbod
(bingo, klaverjasclub, optreden van een koor), €5,- per maand.
- Services
(kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste) tegen lager tarief.
- Ontwikkeling wijkservicepas
- Alarmering
(huur van een apparaatje met noodknop)
Rob: Regelen jullie dat zelf of in samenwerking met de gemeente? Dit is samen met de
gemeente bedacht aan de hand van dingen die wij tegenkomen in de wijk, of vragen van mensen
en familie. (Mijn moeder heeft dit nodig, kunnen jullie daarvoor zorgen?) Wij verzorgen ook
alarmering. Je kunt een apparaatje met noodknop bij ons huren. Zorgcentrum Aalsmeer en Vita
doet dit ook.
Rudolf: Jullie overlappen elkaar volkomen met alles. Ik ben zelf coördinator bij Vita en wij lopen
er tegenaan dat er 3 organisaties zijn in 1 wijk die allemaal hetzelfde aanbieden.
Rob: Wie heeft de regie rol, dat is toch wel belangrijk?
Ja, we hebben daar op dit moment gesprekken over, we zouden het fijn vinden als Vita bij ons
binnen komt zitten. Er is genoeg ruimte en vandaar uit kunnen we de krachten samen bundelen.
Rudolf: Wij hebben bijvoorbeeld een kaartclub, maar de kaartclub moet sinds kort huur
betalen (€ 35,- per middag!) dus wordt er niet meer gekaart want dat kunnen ze niet opbrengen.
Dat geldt ook voor bloemschikken. Kunnen ze dat dan niet bij jullie in huis komen doen?
Frans: De gemeente heeft op dit moment “maatschappelijk vastgoed” waaronder ook dit gebouw
aan de Parklaan. Zij hebben gesubsidieerde ruimtes die iedereen in feite mag huren zonder aan
te tonen dat het maatschappelijk is. Het mag dus ook commercieel zijn (bijv. tupperwareparty).
Idereen moet per dagdeel €150,- betalen. Kun je dat niet, dan kun je via subsidie € 125,terugkrijgen. De huurprijs staat vast. De subsidie krijg je op basis van je maatschappelijke functie.
Rudolf: Vita huurt de ruimte in de Meander, ze hebben jarenlang allerlei activiteiten
georganiseerd binnen dat gebouw voor clubjes e.d. als ze hun eigen spullen maar meebrachten.
In opdracht van de gemneente moesten de clubs vorig jaar ineens € 35,- per middag gaan
betalen. Dat was te veel en de clubjes stopten. Heliomare zij toen, kom maar naar ons, bij ons
kost het niks.
Mevrouw Vonk vervolgt: Wij gingen het inderdaad ook bijna als een soort concurentieslag zien.
Waarom doen we het niet met elkaar, voor de Aalsmeerse oudere bewoner dan zouden we toch
veel verder komen. Dan kom je toch weer uit op geld! Rob: ik denk dat het komt door een
gebrekaan visie “waar willen we gezamenlijk heen”.
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Het punt is dat het overgenomen is door mensen die niet zo veel visie hadden en alleen maar
oog hadden voor geld, wat ook hun taak was.
De omslag is te snel gegaan. “Wat hebben we nodig en waar krijgen we iedere dag mee te
maken”. We hebben niet de tijd en gelegenheid gekregen om met partijen rond de tafel te gaan.
Rober: Er zijn dus nu 3 of 4 instanties per gemeente die eigenlijk één gemeenschappelijk belang
hebben maar allemaal voor eigen parochie bezig zijn omdat ze het financieel anders niet rond
krijgen. De zorgkantoren kijken naar de kwaliteit die je levert. Wat heb je aan gediplomeerden en
mensen in huis, wat is de uitkomst van de tevredenheids enquêtes? Er zijn allerlei metingen die
je het hele jaar door moet doen op allerlei vlakken, die aangeven waar je als verzorgingshuis
staat en dát bepaald je budget. Als er een negatieve spiraal is in een huis (verzorgenden lopen
weg). Dan worden de bewoners daar de dupe van. Het gaat niet goed met ze. Dan komt de
inspectie langs, het budget wordt geknepen en je kunt vervolgens geen nieuw personeel meer
aannemen. Uiteindelijk leidt daar de bewoner onder.
Voor meer informatie en zorgbemiddeling kunt u ook bij ons terecht.
Zorgcentrum t‘ Kloosterhof, Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer, Tel 0297 - 32 69 70
Zorgbemiddeling/ Servicecentrum, Tel. 085 - 27 36 399
Frans: Jullie hebben dus een specifieke doelgroep waarbij het lastig is om aan de wijk te
verbinden, maar is het mogelijk om de scholen die in de buurt liggen te betrekken bij de
bewoners? (Lunchen tussen de middag). De Jozefschool is daar mee bezig maar doet ook
al heel veel samen: Palmpasen, de hogere groepen wandelen met de bewoners. Ook de
kinderopvang werkt samen.
Greet: Ik heb nog over een heel leuk initiatief gehoord in de Stommeer. Mensen worden
uitgenodigd om bij iemand te komen eten. Het hoeven geen bekenden te zijn van elkaar
maar het wordt als heel positief ervaren.
Via Vita is er een kok (vroeger professioneel) die wil nu met mensen uit de wijk bij ons gaan
koken. Mensen kunnen niet meer alles maar vinden het leuk om nog boontjes te doppen en
een beetje te rommelen. Dat willen we ook met bakken doen. Koekjes bakken of een appeltaart.
Greet: Jullie gaan straks de wijk in en komen met mensen in contact, misschien kun je wel
twee groepen samen brengen die af en toe eens voor elkaar koken en gezellig samen zijn.
Leuk! Je ziet dat veel mensen gericht zijn op die maaltijd, dat ze het toch vervelend vinden
om alleen te eten of te koken.
De Voorzitter bedankt beide sprekers en biedt ze een flesje wijn aan namens het bestuur.
5. Garby Aalsmeer
De voorzitter wil Yvette Koehler van Garby Aalsmeer graag nog
de gelegenheid geven om iets meer te vertellen over haar project
“een afvalvrij Aalsmeer”. Ik woon nu 2,5 jaar in Aalsmeer en
hebik ook een hondje, dus ik loop heel erg veel op straat. En
eigenlijk verbaasde ik mij iedere keer weer over de hoeveelheid
afval die ik steeds langs de weg of in parken en sloten zag liggen.
Op een gegeven ogenblik ging ik er op letten en zag ik dat mensen
het gewoon weggooiden of loslieten. Ik vraag mij dan af “in welke
generatie is dat misgegaan”. Ik ben nog opgevoed met het motto;
“wat je meeneemt, neem je ook weer mee terug”. Ik heb daarom dat poppetje laten
ontwerpen, zodat ik zelf niet op de voorgrond hoef te treden en het is een vrolijk en vriendelijk
poppetje die mensen kan aansporen om rommel in de prullenbak te gooien. Dat is Garby,
“GarbageFree” oftewel afvalvrij.
Vooral schoolgaande jeugd maakt er een rommel van. Tussen de scholen en het busstation is
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het heel erg. Tegenwoordig wat minder omdat ik daar zelf met een oppak-knijper en een
vuillniszak loop maar ik kan het niet alleen! Ik wil daarom eigenlijk mensen enthousiasmeren
om zelf ook iedere dag één “zwerfie” (zwerfvuil) op te pakken en het in de prullenbak te gooien.
Dat zou toch al ontzettend helpen.
Op school ben je natuurlijk al snel niet stoer als je niet doet wat de rest van de groep doet.
Ik zelf denk dat een opschoonactie rond school, stoerder is dan het mileu om zeep helpen.
“De plasticsoep” is een gebied in het Noorden van de stille oceaan waar door de zeestroming
al het plastic van de wereld zich in kleine deeltjes verzamelen als een drijvende vuilnisbelt.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Plasticsoep) Een gebied 34x zo groot als Nederland.
Als die kleine deeltjes komen gewoon weer in de voedselketen terecht en dus ook bij ons.
28 maart j.l. was er een landelijke
opschoondag van “Nederland schoon”.
Deze datum heb ik aangehouden als
aftrap om het Heegstrapark op te schonen.
Ik wil niet met een vinger wijzen
maar de Oosteuropeanen onder ons
drinken daar bier en laten hun blikjes
gewoon vallen. Ik had een artikeltje in
de krant gezet en daar zijn gelukkig ook
echt mensen op af gekomen om mij te
helpen en dat vond ik echt heel erg gaaf.
Vooral ook kinderen en wethouder
Tom Verlaan. Je ziet hiernaast wat we
daar hebben weggehaald. Daar waar zij nu staan is inmiddels een mooie prullenbak verschenen
zodat ik niet meer het gevonden afval bij de Sphinx in de afvalbak hoef te gooien.
Ik krijg nu af en toe wel meldingen van mensen; “Joh er liggen weer heel veel blikjes!” Op de
dagen dat het mij lukt, kom ik graag langs maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik dat alleen
ga opruimen. Het zou fijn zijn als de mensen ook zelf het initiatief nemen om dat te doen.
Greet: Je geeft een ontzettend goed voorbeeld, maar als mensen jou vragen te komen want
er liggen blikjes, zou je je eigenlijk aan een ander of een organisatie aan je moeten verbinden.
Dat doe ik nu ook. Mensen kunnen mij via Twitter, Facebook of e-mail benaderen over
waar opschoning gewenst is, maar dan wordt echter wel de hulp verwacht van degene
die het meld. Dan kan ik kijken of er meer mensen bereid zijn om te komen helpen.
Het rondje wat ik s’morgens standaard met mijn hondje loop is schoon. Rober: en tussendoor
halen die kids ook nog 1 of twee zakken weg. Op het betonnen randje en bij het geluidsscherm.
In de zomer leggen ze daar ook nog matrassen. Nu lagen daar ook coniferen die daar een soort
van illegaal gedumpt waren en het leek wel op een “hutje” waar niemand ze kon zien.
Nu heb ik eigenlijk alleen nog de vraag of er iemand ideeen heeft, hoe ik dit verder naar buiten
kan brengen? Rob; Ik zag Tom Verlaan op de foto, hoe kijkt hij aan tegen dit project? Wil hij dat
ook onder de aandacht brengen bij de gemeente? Of wil je ook bij andere wijkoverleggen deze
actie voorleggen? Ik kan mij voorstellen dat de gemeente zegt dit vinden wij zo’n goed initiatief,
we gaan proberen of er ook buurtbewoners in andere wijken bereid zijn om dit op te pakken.
Ik heb nu i.d.d. contact opgenomen met “boby’s buurt” in Oost en frans helpt mij ook.
Publiek: het zou leuk zijn als de Rex corner die vuilnisbak op tijd binnen haalt. Rober: het is
hetzelfde met herrie in het Heegstrapark. Je kunt wel gaan klagen maar loop er gewoon even
naar toe en vraag of het wat rustiger kan. Ik heb nog van een Poolse dame hulp gekregen met de
vertaling, ze was heel welwillend en door een regel in het pools onder mijn poster te plaatsen
bereiken we die mensen ook.
Greet: is er al een “uitvoerplan”? Ja dit, en ik wil doorgaan en meer mensen enthousiasmeren
om zo nu en dan te helpen met een opschoonactie. Maar vooral dat mensen zich ervan bewust
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worden, dat ze niet achteloos alles uit hun handen laten vallen. Want voorkomen is nog steeds
beter dan genezen!
Twitter: @GarbyAalsmeer
E-mail: Garby.Aalsmeer@gmail.com
Frans: Wat vinden jullie van dit initiatief? Publiek: Mooi! Heel goed! Rudolf: Er is een meneer hier
in de Stommeer, meneer van der Linden, hij doet dit al jaren. Hij loopt iedere maandagochtend
bij de gymzaal in de Thijselaan, want dat is s’avonds een hangplek voor jongeren en polen.
Op maandag ligt alles vol met afval, terwijl er twee grote prullenbakken staan die niet gebruikt
worden. En daarna loopt hij naar het Wallant College. Er is een grote groep jongeren die met de
bus naar school komen en onderweg alles op de grond gooien waar de school geen vat op krijgt.
En wat denken jullie van zo’n postertje omdat her en der te plaatsen? Publiek: prima!
Bijvoorbeeld bij de poolse supermarkt, kerk, op prullenbakken. Bij de cafetaria.
Rudolf: Op de Clusiusstraat / Zwarteweg hebben we twee glas-containers staan en een plastic
container. Ik heb al 50 keer gebeld met de gemeente, want daar wordt al twee jaar lang grof vuil
neergegooid en ik weet ook door wie. Waarschijnlijk een groep mensen die hier een beetje
illegaal wonen en zelf geen container hebben maar wél afval. Wat het meest vervelend is, is dat
er zakken met afval in de groene container worden gestopt. Laatst heb ik dat met iemand er uit
staan halen en bellen we de gemeente. Zij bellen de Meerlanden, die komen het ophalen. Maar
daar blijft het bij. Misschien staat die bak daar niet goed, zoek het eens uit. Want het is iedere
week hetzelfde liedje. Frans: maar dit is te groot voor Garby.
Frans: De meerlanden moet aan de bel trekken bij de gemeente want zij halen troep op waar
ze niet voor betaald worden. Garby: Ik heb iemand van de gemeente gesproken. Die zegt dat
alles wat je ziet moet je aan de gemeente melden want zij zijn de opdrachtgever van de
Meerlanden.
Rob: De gemeente heeft een nieuwe opzet voor het afhandelen van klachten en meldingen
openbare ruimte. Per 1 april loopt dit via gemeentelijke toezichthouders naar de Meerlanden.
Toezichthouders zien dan toe op afhandeling.
Jan van Tongeren:
Groen
Rien Boerman:
Reiniging, recreatie en spelen & civieltechniek
Cor Molleman:
Water
Je belt nog steeds met de servicelijn 0297 - 38 75 75 of dient het in via internet zoals “verbeter
de buurt”. De gemeentelijke toezichthouders proberende de klacht dan binnen 1 a 2 dagen
af te handelen. Zij zorgen ervoor dat de klacht via de software “in process” in behandeling
wordt genomen. Het streven is dat de klacht dan in de eerst volgende ronde van de Meerlanden
meegenomen wordt. Vroeger liep dat proces niet goed, maar nu zijn er nieuwe afspraken
gemaakt met de Meerlanden. Het spreekt voor zich dat de eerst volgende ronde om een
straatlamp te vervangen langer duurt, dan het ophalen van afval.
Ontzettend bedankt Yvette voor deze presentatie. Gelet op de tijd behandelen we het verslag in
ons volgende wijkoverleg van 24 Juni. Yvette: Ik heb het verslag ook aan mijn vader gegeven
want hij is Schipper op de westeinder rondvaart. Hij is geen oorspronkelijke Aalsmeerder en hij
was er ontzettend blij mee. Ilka: Nou daar doen we het voor. Dank je wel. Rob: Er zijn nog een
aantal mededelingen te doen die wel van belang zijn.
6. Overzicht gemeentelijke activiteiten / mededelingen
Herinrichting N196
Vertraging als gevolg van politieke inzichten.
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Aanleg Nieuwe Aalsmeerderlaan
Het voorbelasten van de weg vanaf de Aalsmeerderweg de Stommeerpolder in, is begonnen.
Situatie speelveld Freesialaan
Er wordt overlast ervaren van jeugd die gebruik maakt van de speelveldjes tussen de
woningen aan de Freesialaan. Frans voert gesprekken met bewoner(s), wijkagent, Eigen Haard
en gemeentelijk beleidsmedewerkster. Er staan nu enkele vragen uit die binnenkort beantwoord
moeten worden. Vragen zijn gericht op zaken in de openbare ruimte die overlast evt. zouden
kunnen voorkomen / verminderen. Frans: In de loop van 2016 gaat het speelveld weg. We gaan
ook met de concierges van de scholen praten. Zij hebben namelijk een ontmoedigingsbeleid voor
roken. De kinderen gaan van de schoolpleinen af en gaan rond de school roken wat problemen
oplevert in de buurt.
Yvette: Ik kreeg de vraag van een bewoonster hoe het zit met het speelplaatsje aan de
Geraniumstraat, gaat daar nog wat mee gebeuren of blijft het zo armoedig?
Frans: Die bewoner moet je naar mij sturen.
- Zij moet haar probleem niet tegen jou vertellen zodat jij daar iets mee moet doen.
- Die mevrouw wil dat er iets moet gebeuren dus zij moet daar zelf mee aan de slag.
Ontwikkeling(en) Zuiderkerk
Het plan zoals eerder aan de orde gekomen is nagenoeg rond. Er is nog een enkele
financiële ''hobbel'' te nemen, waarna een principebesluit door het college van B&W genomen
kan worden. Over dat besluit wordt het wijkoverleg geïnformeerd en vervolgens worden
bewoners/omwonenden uitgenodigd te participeren.
Rober: Ook hier worden alleen bewoners met zware zorg verwacht. Publiek: mensen kunnen
daar zelfstandig wonen. Rober: Het is ons als bewoners verteld dat het meer als laatste woning
wordt gezien. Publiek: een hospies? Publiek: zorg 3 en hoger? Rober: Het staat nog ergens in
de papieren maar wij zouden als eerste ingelicht worden over de stand van zaken. Dus wij
wachten vol spanning af.
Hondenbeleid
In december was er een tekort aan afvalbakken. De meerlanden had daarna geen tijd om ze te
plaatsen, maar we nu zijn we bijna op schema.
Werkgroep waterhuishouding
Voor 2015 staan in de Stommeer reliningswerkzaamheden in de planning (kaartje).
Er wordt dan een soort verwarmde kous in de leiding geschoten die weer afkoelt (een soort stend
in een bloedvat). Hierdoor is er weer doorstroming mogelijk. Dit is deels preventief en deels
herstellend. Het gaat om de zuidkant van de Burgemeester Casteleijnweg. Hadleystraat etc.
Het werk wordt opgedeeld in twee fases (aangegeven met de kleuren), maar het werk is
nog in voorbereiding er kan dus nog geen planning worden gegeven.
Verkeer op de Sportlaan
Samen met bewoners is een oplossing bereikt. Ze gaan beleining aanbrengen, zodat het smaller
lijkt. Bloembakken worden aan de evenzijde verwijderd en vanaf het pomplein tot aan Wilgenlaan
worden paaltjes geplaatst ter voorkoming van parkeren.
Stand van zaken Seringenpark
Greet: De beschoeïngen zijn gereed. De schotten die de grond in gaan zijn 3 meter lang. 2 meter
vuren hout en 1 meter hardhout. Die mannen staan de hele dag in het water. Het is erg mooi
geworden. Wij hebben nu contact met Amstelveen, Jan van Tongeren en iemand van de
Meerlanden. Het is de bedoeling dat de renovatie voortgezet wordt. De bovenste laag gaat eraf,
er wordt dreinage aangelegd. Dus het park gaat wel op de schop. Op groot aandringen van ons
zijn de rozen weer eens op tijd gesnoeid. Een bewoonster van onze wijk -Marjan- gaat iedere
maandagmorgen het park rond en ruimt alle viezigheid op. Wat ook wel bijzonder is, is dat er 3
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borden van de ANWB zijn geplaatst over de historie van het park. 2 aan de ingang en 1 aan de
Molenvliet kant maar die is ineens weg? Het hek is weggehaald en het bord is verdwenen. Dat
vinden wij zonde. In maart is er met het geld van Eigen Haard een bankje geplaatst bij de molen.
Waar wij erg blij Mee zijn. Frans: het insectenhotel blijft ook netjes. Vanuit de werkgroep gaat
Martien planten en bloemen zaaien die beestjes aantrekken om het hotel te vullen. Ter
vervanging van de treurwilgen zijn ook de knotwilgen geplaatst.
OmgevingsRaadSchiphol
Rob: Ik mag jullie vertegenwoordiger in het Schiphol overleg zijn namens de bewoners. We zijn
gisteren bij een vergadering geweest van leefomgeving Schiphol. Daar heb ik ook aandacht
gevraagd voor de problematiek van hinderervaring door toenemend gebruik van de Aalsmeerbaan.
70% toename in vliegbewegingen over de Aalsmeerbaan tot 2020 dus dat is aanzienlijk. Daar zou
ook een relatie kunnen liggen met de vergoedingen die mensen zouden kunnen claimen in
verband met die toename van de overlast.
We zijn nu ook bezig met de tweede tranche. Er wordt 2 maal 30 miljoen euro beschikbaar gesteld
voor plannen die via de gemeente lopen maar ook indivuduele regelingen. Ik heb gepleit voor een
optimale informatie zodat mensen zich daar in kunnen verdiepen en zich in kunnen schrijven als
het zover is. Ga er maar vanuit dat het pas in het najaar naar buiten komt.
De criteria moeten worden vastgesteld Er moet een inventarisatie komen van wie er aanspraak op
wil maken. Dus dat duurt wel even.
Vorig jaar is er een rapport gekomen “nader onderzoek overlast Zuidoosthoek” waaronder
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn vallen. De bewonersvertegenwoordiging vindt dit rapport
onaanvaardbaar. Hierin staat dat er door de sector (Schiphol en KLM) eigenlijk onvoldoende
meegedacht wordt aan een oplossing voor het probleem: “De spanning tussen het economisch
belang van Schiphol en de leefbaarheid en hinderbeleving van omwonenden”.
Nu eindelijk na meer dan een jaar worden de bewonersvertegenwoordigers geïnformeerd, hoe
men over dat rapport (nader onderzoek overlast Zuidoosthoek) denkt. Wij hopen ook snel
antwoord te krijgen op onze vragen en opmerkingen op dat rapport.
De gemeenten hebben begin mei ook overleg gehad met de ORS over de ruimtelijke
ontwikkelingen. In de LIB-zone mag er niet gebouwd worden en dat valt voor Aalsmeer bijzonder
Negatief uit. Tom Verlaan (wethouder Schipholzaken van de gemeente Aalsmeer) wil graag met
de betrokkenen om de tafel om te kijken of er een mogelijke afstemming tussen de bewoners en
de gemeente kan plaatsvinden. We hebben allemaal andere prioriteiten. De belangen van de
bewoners zijn natuurlijk anders. De gemeente legt zijn prioriteiten meer bij ruimtelijke ordening.
De fijnstofaffaire ligt op dit moment bij het RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu). Zij mogen “literatuur onderzoek” doen. Binnenkort moet het RIVM rapport uitbrengen.
Het is spannend wat ze daar vervolgens mee gaan doen. Ik zie altijd een vergelijk met wat er nu
gebeurt in Groningen en bij ons met Schiphol.
7. Rondvraag en sluiting
Rudolf: De parkeergelegenheid voor Schiphol achter het terrein van het proefstation bestaat niet
meer maar ze hebben het aan de kant van de Mendelstraat wel heel erg slordig achtergelaten.
De gemeente zou die huurder van het terrein eens aan moeten schrijven om het op te ruimen.
Ook zijn de inritten van de 30 km straten in Aalsmeer allemaal aan het verzakken, daar moet
ook eens naar gekeken worden. Frans: graag ook de Servicelijn even bellen.
Bedankt dat u bij deze zeer gevarieerde bijeenkomst was. Mocht u nog ideeën hebben of iets
meer willen weten over een bepaald onderwerp geef het door via wrstommeer@gmail.com
Woensdag 24 juni 2015, 20:00 is er weer een wijkoverleg gepland aan de Parklaan.
Wel thuis en tot ziens.
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