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Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer   V2. 14 . 12 . 16 
Van woensdag 16 november 2016. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Ilka van Houwelingen en Greet Vaneman 
 m.k.a. Rob Lutgerhorst en Rober Bijwaard 
Belangstellenden: 14 personen (excl. bestuursleden). 
Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD), Ton Smit (CDA). 
  Joop Kok (PACT) en René Martijn (AB) 
Samenlevingsopbouw: Frans Huijbregts  
Gastsprekers: De bewoners 
   
______________________________________________________________________________ 
 
1. Opening. 
 
Welkom bij ‘Kenniscafe Stommeer’! 
 
Wij hadden in tegenstelling tot de reguliere overleggen, de wens om bewoners te raadplegen over 
de volgende drie onderwerpen: 

1. Wat versta je onder kwaliteit van wonen? 
2. Hoe kunnen we een juiste balans vinden tussen de uitbreidingen van Schiphol en 

het wonen in Aalsmeer?  
3. Welke punten kun je noemen om de sociale samenhang te verbeteren?  

In de vorm van een World Café-opstelling, waarbij bewoners van tafel naar tafel rouleerden en  
met elkaar van gedachten wisselden over de 3 betreffende stellingen zijn een aantal inzichten, 
aanbevelingen en zorgen ontstaan die hieronder zijn samengevat. 
 

  
 
1 Wat versta je onder kwaliteit van wonen? 
 
Resultaat:  
Voor veel aanwezigen neemt de kwaliteit van wonen toe als bewoners beter, tijdiger en vollediger 
worden geïnformeerd, ook als deze informatie negatief zou zijn. Bij bijvoorbeeld grootscheepse 
renovaties neemt de kwaliteit bij de bewoners af vanwege de onzekerheid van de duur van het 
project, het gebrek aan informatie en onzekerheden over de resultaten. Verder neemt de kwaliteit 
toe bij een veilige omgeving met meer verbindingen in de wijk. Centraal daarin staan normen en 
waarden, respect voor elkaar en een goed contact met o.a. je directe buren.  
Aanbeveling:  
Ondermeer Eigen Haard en de servicebalie van de gemeente dienen beter te communiceren  
(zo gericht mogelijk) met haar huurders en bewoners.  
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2 Hoe kunnen we een juiste balans vinden 
tussen de uitbreidingen van Schiphol en het 
wonen in Aalsmeer?  
 
Resultaat:  
Aanwezigen waren het er unaniem over eens dat  
we veroordeeld zijn tot het wonen bij Schiphol, dit 
moeten accepteren maar daar wel kritisch naar 
mogen blijven kijken. Ze vinden dat de overlast op  
dit moment wel maximaal is en er grenzen zijn aan 
de rek. Het heeft invloed op onze gezondheid. 
Wij maar ook de regering bereikt niks. Schiphol is 
een enorme machtsfactor. 
Aanbeveling:  
De gemeente moet - gezien de noodzaak, 
problematiek en versnipperring, een wethouder  
in de arm nemen die enkel op Schiphol gericht is. 
Zodat we ook een daadwerkelijke zeggenschap 
krijgen. Dit aangezien er de komende jaren grote veranderingen op het programma staan en deze 
portefeuille geen ‘bijzaak’ in de portefeuille mag zijn. Verder is het zaak, in de Schiphol-discussie 
een onderscheid te maken tussen “de organisatie ervan” (belangengroepen, informatie-
verstrekking, zeggenschap, relatie met andere omliggende gemeentes enz.) en “concrete overlast” 
(fijnstof, geluid, aantal vliegbewegingen, draaicirkels, verkeersbewegingen door schipholparkeer-
ders enz.). En Schiphol zou actiever bewoners moeten ‘uitkopen’ als compensatie (zodat ze de 
mogelijkheid krijgen om te vertrekken). Verder graag meer gebruik van fijnstof-absorberende 
planten en bomen en bij gebouwen rekening houden met de geluidsweerkaatsing. En ook nu weer: 
een betere, meer heldere communicatie naar bewoners toe, zeker gezien de complexiteit van de 
problematiek. Landingsgelden koppelen aan…. 

 
3  Welke punten kun je noemen om de 
sociale samenhang te verbeteren?  
 
Resultaat: 
Bewoners vinden sociale media zoals 
Nextdoor een prima oplossing voor de 
informatie, om elkaar te leren kennen en ter 
preventie. Verder zijn netwerken in een wijk 
of één contactpersoon in de straat belangrijk 
en zijn straatprojecten zoals buurtbarbecues, 
samen snoeien, straatspeeldagen enz. 
noodzakelijk om elkaar (beter) te leren 
kennen. De bekendheid van de 
bijeenkomsten (zoals wijkoverleggen enz.) 
dient ook te worden verbeterd zodat er meer 
mensen op af komen. Er dient een betere 
communicatie vanuit de gemeente plaats te 
vinden over wáár activiteiten plaatsvinden, 
welke sociale plaatsen er zijn om activiteiten 
te organiseren (www.vindjeruimte.nl) enz.  
Aanbeveling: 
Samen wijkactiviteiten bedenken en 
uitvoeren met de nadruk op het verbinden 

van ouderen met jongeren. Mensen moeten elkaar ontmoeten. Beter sociale locaties en sociale 
activiteiten in kaart brengen en communiceren. En zo weinig mogelijk bezuinigen op sociale 
activiteiten zoals lees-, biljart- en dansclubjes, koffieochtenden enz.  

http://www.vindjeruimte.nl
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2. Mededelingen, in en uitgaande post.  
Recente ontwikkelingen Schiphol zie onze website: 
http://wijkoverlegaalsmeer.nl/schiphol-update-2-december-2016 
 
3. Werkgroep Seringenpark 
 
De werkgroep heeft het initiatief genomen en is met de leiding en docenten groen Wellant in 
gesprek gegaan om zo de jongeren meer bij het park te betrekken. Zodat zij bijvoorbeeld met 
praktijklessen het onderhoud van het park kunnen ondersteunen. 
Zo willen we graag de jongeren kennis laten maken met het monument, het groen en de 
architectuur zodat de docenten groen daar dan een lesprogramma van kunnen maken.   
Beide scholen zijn heel enthousiast en willen graag gaan samenwerken. 
Zo kan bijvoorbeeld de Hoveniersopleiding (MBO) de leerlingen ‘groen’ onder hun hoedde  
nemen om zo werkervaring op te kunnen doen. 
 
9 nov hebben Hansje Havinga (secr. werkgroep) en Greet Vaneman een gesprek over de 
voortgang van het initiatief gehad met Frans Huijbregts opbouwwerker bij de gemeente Aalsmeer.	
(Met de oprichting van de werkgroep heeft hij ook veel voor de werkgroep betekend o.a. in de 
uitvoering en in de contacten met de Gemeente Aalsmeer.) 
----- 
25 nov is er een positief onderhoud geweest met alle betrokken partijen over de samenwerking 
‘onderhoud Seringenpark’ met de groenscholen. Na afloop was ieder enthousiast over de 
gemaakte afspraken en over de voortgang van het initiatief. Wordt vervolgd. 
------ 
 
5. Borrel 
 
Fijn dat jullie er allemaal waren!  
Het volgend wijkoverleg is op 8 maart 2017 om 20:00. 
 
Tevens willen wij Frans Huijbregts van samenlevingsopbouw hartelijk danken voor de fijne 
samenwerking. Frans heeft 6 jaar als opbouwwerker, enthousiast de bewoners (en ons) 
geïnspireerd en gesteund met veel projecten. Wij wensen hem het allerbeste voor de toekomst.  
 
 

http://wijkoverlegaalsmeer.nl/schiphol-update-2-december-2016

