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Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer   V2.  25 . 03 . 16 
Van woensdag 8 maart 2017. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen en Greet Vaneman. 
Belangstellenden: 10 personen (excl. bestuursleden). 
Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD) en Rene Martijn (AB). 
Buurtverbinder: Helma Keesom  
Gastsprekers: Jessica Helsloot  Financieel café 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Opening: 
 
2. Het ‘Financieel Café’ door Jessica Helsloot. 
Een initiatief van Humanitas, Dock en Vita Amstelland. Omdat het al moeilijk genoeg is om  
hulp te vragen als er geld problemen zijn. Het Financieel café ondersteunt bij het zetten van 
stappen in de juiste richting. Het is daarom laagdrempelig, voor jong & oud én gratis.  
Zij helpen u graag met o.a.; 

• Budgettips en adviezen  
• Het ordenen van uw administratie  
• Het lezen van brieven en geven van uitleg over de inhoud  
• Ondersteuning bij het invullen van formulieren zoals kwijtschelding, bijzondere bijstand, 

WMO aanvragen (waar heb ik recht op?) 
• Een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven  
• Het vinden van digitale informatie zoals pensioenoverzichten, UWV specificaties/toeslagen 
• Informatie en advies over inkomensvoorzieningen zoals zorg- en huurtoeslag, 

kindgebonden budget en het ouderen declaratiefonds  
• Informatie en advies bij schulden  
• Doorverwijzen naar de juiste instanties (schuldhulpverlening, Humanitas etc.) 
• Als u er zelf niet uitkomt, bellen we samen naar een instantie voor meer informatie. 
• Een huisbezoek behoort tot de mogelijkheden. 

U kunt elke 2e woensdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur terecht bij het Financieel 
café in de Oude veiling te Aalsmeer (Marktstraat 19). 
 
3. Vaststellen verslag 16 november 2016 
 
Helma Keesom stelt zich voor als opbouwwerker nieuwe stijl; ‘de buurtverbinder’. 
Zij houdt als opvolger van Frans Huijbregts de wijken van Aalsmeer goed in de gaten, probeert 
bewoners aan elkaar te koppelen en heeft als belangrijk doel de sociale samenhang te versterken. 
Op dit moment is zij druk met het maken van een wijkanalyse waarin zij lief, leed én zorgen 
benoemt. Een buurtinitiatief of problemen in de wijk? Wat kunnen wij zelf of met elkaar oplossen 
en waar hebben wij hulp bij nodig, dan komt Helma in beeld. Helma werkt nauw samen met 
Wethouder Robbert-Jan van Duijn en Louis van Nimwegen van de gemeente Aalsmeer. 
 
Helma Keesom is bereikbaar op 06 1462 3301 en via mail h.keesom@participe.nu 
 
Helma attendeert ons op een nieuw initiatief in kinderopvang ‘de Stek’ (Hornmeer).  
Met de komst van de nieuwe grote school in de Hornmeer ‘Triade’, willen zij meer aan ouder-
betrokkenheid en wijkgerichtheid gaan doen en zijn zij een ontmoetingsgroep gestart voor ouders. 
Ook hier bent u iedere 2e woensdag(ochtend) van de maand welkom. 
 
Boomfeestdag woensdag 22 maart (in het kader van het 60 jarig jubileum. Thema; ‘bomen 
verbinden’). Er worden door de leerlingen van groep 6 van basisschool de Hoeksteen 5 bomen 
geplant langs de vijver in het Seringenpark. Start 9.00 uur, door wethouder Ad Verburg. 

mailto:h.keesom@participe.nu
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De voorzitter geeft aan dat er voornemens zijn om de wijkoverleggen Hornmeer, Stommeer en de 
Dorper samen te voegen tot één groot wijkoverleg. We gaan binnenkort het gesprek aan om de 
voor- en nadelen te onderzoeken. 
 
4. Verkeersproblemen in de wijk Stommeer 
Bekende verkeersproblemen in onze wijk; 

• Gevaarlijke situatie(s) op de wegen in de omgeving van het busstation Ophelialaan. 
• Molenvlietweg; Schiphol lang parkeren baart grote zorgen, dag en nacht 

verkeersbewegingen. (16 maart a.s. 20:00 info-avond in ‘de Beach’ -voor genodigden-) 
• Sportlaan, wanneer evaluatie van de nieuwe situatie? 
• 'Waterwolftunnel dicht, Stommeer loopt vast!' Het is voor de automobilist niet duidelijk waar 

zij naar toe moeten als zij de weg af moeten bij afslag Greenpark. Dit moet eigenlijk al bij 
de veiling aangegeven worden (matrixborden?). De route is om via Oost naar het bos te 
rijden, dat is nu niet duidelijk. Daardoor grote problemen met de doorstroming van het 
verkeer op de Stommeerkade en Ophelialaan richting Hoofddorp. 

• Algemeen: Te hard rijden in de wijk (Burgemeester Kastelein weg etc.), handhaving?  
Deze verkeersproblemen worden doorgegeven aan het team ‘verkeer’ van de gemeente. 
 
5. Ideeën benutting gelden Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS)  
Vanaf 1 januari is het tweede blok van 30 miljoen ingegaan. Op 8 februari was er een informatie- 
avond om ideeën te inventariseren. Er is al € 760.000,- toegekend aan de oude veiling. 
 
Marcel Bartels geeft naar aanleiding van zijn open brief in de Nieuwe Meerbode een toelichting op 
zijn idee om de leefbaarheid te verhogen en de gelden van SLS in te zetten om een ruime groen-
strook te realiseren in de meest getroffen gebieden in de Stommeer en Oosteinderpoel polder. 
Meneer Bartels hoopt op een samenwerking om de mogelijkheid te bestuderen, een ‘groene 
doorsteek’ te maken van het Hornmeerpark via de Zwarte Weg, de Molen (het Pelgrimspad) naar 
het Seringenpark, via de zevensprong (Parkmeer) en de sloopzone naar de Bovenlanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compensatiegelden van schiphol zijn bestemd voor de óverlast die wordt veroorzaakt door 
Schiphol, dus niet voor projecten ver buiten de LIB-ZONES, binnenshuis zoals de oude 
veiling of de kantine van een voetbalvereniging, zo meent hij. 
 
In Wageningen is vorig jaar een jonge man afgestudeerd op ‘overlastbestrijding’ van alle soorten 
verkeer, waaronder vliegverkeer. Hieruit bleek dat: 
- Bomen en planten geluid het beste absorberen, zeker als dat van boven komt. 
- Co2 productie/uitlaatgassen door bomen en planten worden omgezet naar zuurstof. 
- Bomen en planten gek zijn op het fijnstof en ultrafijnstof (roet/koolstof) als dat eenmaal in de 
grond komt. 
Bomen & planten zijn dus de ideale compensatie! 
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Ook de provincie Noord-Holland geeft grote subsidies (4,8 miljoen) voor de aanleg van groen als 
tuinbouw/kassenbouw gebied compensatie. 
 
De heer Bartels heeft veel hartverwarmende brieven en e-mails ontvangen van Aalsmeerders die 
het hier helemaal mee eens waren. Er is dus wel degelijk een breed maatschappelijk draagvlak. 
Kunnen we daarom een werkgroep oprichten en een businessplan maken om dit initiatief onder 
de aandacht te brengen van de SLS en de gemeente? We zoeken nog 2 sterke schouders die 
elkaar kunnen motiveren, zodat we met een pasklaar stuk komen en zoveel mogelijk druk op de 
ketel kunnen zetten. 
 
Meneer Bartels is positief en denkt in mogelijkheden. Hij heeft al eerder ervaren dat een 
gezamelijk probleem zeer verbindend werkt en wil graag meewerken en zich beschikbaar stellen 
om contacten te leggen maar kan om een aantal redenen niet het voortouw nemen.  
Het wijkoverleg ondersteunt dit initiatief van harte en meldt dit via een brief bij de gemeente. 
 
Hoe gaan we de mensen die dit initiatief ondersteunen benaderen om aan deze  
werkgroep deel te nemen en hier tijd in willen investeren? (Helma?) In GreenPark mag je 
niet zomaar bouwen, in de sloopzone al helemaal niet, dus wat staat ons in de weg? 
____________________ 
 
Naschrift: Naar aanleiding van de Open Brief aan Wethouder Van Duin en de Stichting SLS heeft 
meneer Bartels te horen gekregen dat de geopperde ideeën zullen worden meegenomen in verder 
overleg over de SLS-compensatiegelden. Tevens werd hem geadviseerd voor nadere, wederzijdse 
toelichting een afspraak te maken met Annemarieke Volkstedt en Maarten Kruger van de 
gemeente. Deze afspraak is inmiddels vastgesteld op donderdag 30 maart om 11.00 uur in het 
gemeentehuis van Aalsmeer.  
____________________ 
 
In het Kloosterhof is in de nieuwe serre, wijkontmoetingscentrum ‘Het Hofplein’ geopend  
Astrid Vonk van hoofd zorg en Welzijn zou ook graag de SLS gelden benutten voor uitbreiding van 
de ‘woonzorgzone’. 
 
6. Informatie vanuit de gemeente. 
- Persbericht ‘NL doet’ op 10 en 11 maart, diverse activiteiten. 
- Participatieavond 20 maart ‘Herontwikkeling VVA terrein’ omzetten naar een groen recreatie 
gebied. Schoolkinderen hebben vorig jaar al een hele mooie maquette gemaakt.  
Er zijn al veel leuke ideeën uit gekomen waar er een aantal ook van uitgevoerd gaan worden. 
- Afvalplan 2017-2021. Heeft als uitgangspunt het voldoen aan de landelijke doelstelling van  
75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar. De gemeente bereidt een wijziging 
voor om de inzameling aan te passen aan de milieueisen en de verbeterde mogelijkheden om 
afval te scheiden. Ook het tarief zal dan aangepast worden. De kosten hiervoor worden 
waarschijnlijk het eerste half jaar van invoering niet doorberekend aan inwoners. Uitvoering van 
het nieuwe systeem zal waarschijnlijk in 2018 plaats gaan vinden. 
- Geplande werkzaamheden Stommeer (schattingen):   
 - Vernieuwen trotoir Kastanjelaan 
 - Reconstructie F.A. Wentstraat eind dit jaar of later  
 - Vernieuwen trotoirdeel Jac P Thijsselaan 
 - Vernieuwen rotonde Dreef/zwarteweg eind dit jaar 
- Ontwikkelingen Zuiderkerk: Projectontwikkelaar is bezig met een aangepast ontwerpvoorstel.  
Op korte termijn zal hierover een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor omwonenden. 
- Project Tuinen van Aalsmeer. Woningbouw Korianderhof en Venkelhof (deelgebied Spoorlaan) 
vordert gestaag. De woningen in het Venkelhof zijn eind december 2016 opgeleverd. De laatste 
woningen van het Korianderhof worden maart - april 2017 opgeleverd. Op de kop van de 
Spoorlaan komt het Laurierhof, een appartementengebouw. De projectontwikkelaar is hiervoor 
bezig met het uitwerken van een ontwerp. 
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- Polderzoom, fase 1. Saneren van de bodem, aanleg van wegennet en opleveren bouwkavels is 
momenteel in uitvoering. De uitvoering is bijna afgerond. Verwachting was dat maart 2017 gestart 
zou worden met de bouw van de eerste woningen. De start bouw is enkele weken vertraagd. 
Het bestemmingsplan Polderzoom is 27 oktober 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en is 
inmiddels in werking getreden. 
- Uit proportie gegroeide coniveren in de vierkante plantenbakken op de hoek van de  
P.F. von Sieboldlaan en de Mendelstraat geven overlast. Het bestuur heeft dit opnieuw gemeld 
en wacht reactie van de gemeente af. 
 
Werkgroep Seringenpark 
We willen de jongeren graag bij het groen betrekken. Na een lang traject heeft de werkgroep een 
samenwerking gevonden met ‘de Groenstrook’ VMBO en Wellant MBO. De Docenten waren direct 
heel enthousiast want van hogerhand liggen er plannen om VMBO makkelijker door te laten 
stromen naar MBO en dat sluit mooi aan op dit project. Zij gaan samen een pilot uitvoeren rond de 
school met ondersteuning van de gemeente. De werkgroep ondersteunt door informatie te geven  
(powerpoint van A tot Z) en bijv. een rondleiding te geven door het park. De MBO studenten gaan 
de VMBO leerlingen dan ook begeleiden bij hun uitvoerende werkzaamheden. 
Van het MBO (studie hovenier) kunnen de studenten bijv. betrokken worden bij het ontwerp voor 
het Hornmeer park of de vormgeving van de rotondes die straks gerealiseerd worden op de 
Burgemeester Kasteleinweg. Er is een verbinding gekomen tussen de studenten en het 
Seringenpark en de culturele waarden daarvan maar ook tussen het onderwijs en de gemeente. 
Daar is de werkgroep erg blij mee. 
 
Egen haard 
Is op zoek naar een andere invulling van de bewonerscommissies. Per 1 maart 2017 worden de 
huidige commissies ‘De Dorper’, ‘Stommeer’ en ‘Hornmeer’ opgeheven. 
Het is de bedoeling dat er een soort bewonersgroepen ingesteld worden zonder hierarchie, die 
bestaan uit vrijwillige huurders die de ogen en oren van eigen haard willen zijn. 
Publiek; dat kan ook negatief opgevat worden. De situatie is toch al gespannen doordat er mogelijk 
huizen gesloopt gaan worden en er veel verwarring is. Deze bewonersgroep zou als ‘verraders’ 
van de wijk gezien kunnen worden. 
 
Het rode dorp; tegeltjes die bewaard zouden blijven zijn verdwenen. Een grof schandaal.  
Er zijn wel kopieen gemaakt. 
 
Voortgangsoverzicht ORS-ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) 
(Periode november 2016 – februari 2017) 
Het ligt op het moment helemaal stil, omdat een aantal partijen de hakken in het zand heeft gezet. 
De bewoners hebben de ruimte die Schiphol claimt aangevochten, zij hebben als doel vasthouden 
aan het Alders akkoord. Er wordt op dit moment een herberekening gemaakt door de MER. 
Schiphol grooit té snel waardoor ze nu al capaciteit problemen hebben. 
Zie bijgevoegd document van Leo Baarse; ‘Voortgang ORS-CVO 20170227.doc’ 
 
Kijk voor actuele informatie over Schiphol en dan specifiek de Aalsmeerbaan ook eens op de 
website van BWA (Behoud Woongenot Aalsmeerbaan) http://www.aalsmeerbaan.nl 
 
7. Rondvraag 
Seringenpark ‘woongedeelte’; wat gaat er nog gebeuren met het speelterein, er staan nog geen 
speeltoestellen? Misschien omdat het gras nog niet op volle sterkte is. 
 
Hoe of wat moeten we doen om de 2 jaar geleden geruimde voetbalkooi een nieuwe plek te geven 
in onze wijk? Er is een schrijnend tekort aan speelruimte in de wijk (met name rond baanvak) en 
de huidige doeltjes moeten binnenkort ook verdwijnen om ruimte te maken voor de nieuwe 
Aalsmeerderlaan. De voetbalkooi ligt nu opgeslagen en dat is zonde. Helma zal als buurtverbinder 
contact opnemen met dhr. Roemer en het vervolg terugkoppelen naar het wijkbestuur. 
 

http://www.aalsmeerbaan.nl
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Achter het proefstation zit woongroep Zennit. Wordt daar iets aan gedaan? Daar wordt voorlopig 
niks mee gedaan. Het gekraakte pand is particulier eigendom van de Raad Vastgoed Beheer B.V. 
en daar kan de gemeente niks tegen doen.  
 
De dijkverbreding van de stommeerkade (het ruimen van de dijk en delen van de tuinen)  
is uitgesteld tot na de zomer.  
 
3. Sluiting 
Woensdag 17 mei 2017 is er om 20:00 weer een volgende bijeenkomst op Parklaan 27.  
 
Wij hopen op uw komst! 
 
 


