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Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer   V2.  10 . 06 . 16 
Dinsdag 23 mei 2017 in het Parochiehuis. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen, Greet Vaneman en 
 (voor de laatste keer als bestuurslid) Robér Bijwaard. 
Belangstellenden: 41 personen (excl. bestuursleden). 
Raadsleden: Berichten van verhindering i.v.m. gemeenteraad; 
  Marjanne Vleghaar, Sunny Lakerveld en Ton Harte 
Buurtverbinder: Helma Keesom  
Gastsprekers: Brenda  Eikelenboom  Eigen Haard 
  Bea van Doorn, Yvette Koehler  HAK  "onaangekondigd" 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Opening, vaststellen vergadering 
 
2. Eigen haard  
Het werkgebied van Mevrouw Brenda Eikelenboom (medewerker woonservice van Eigen Haard) 
is Uithoorn, de Kwakel, Aalsmeer en Kudelstaart. Brenda houdt de leefbaarheid van de wijk  
in de gaten. Eigen Haard verhuurt woningen en vanuit de woningbouwvereniging hanteren zij  
een aantal regels waarvan zij vinden dat de huurders zich daaraan moeten houden.  
In het Burgerlijk Wetboek staat dat je als huurder verplicht bent om de tuin te onderhouden, hagen  
en struiken niet hoger dan 2 meter te houden, kapotte tegels en oude/dode bloemen moeten 
worden vervangen en vuilnisbakken mogen niet midden op straat blijven staan. Eigenlijk allemaal 
zaken die wij heel normaal zouden moeten vinden. Als er in een straat iets leuks wordt 
georganiseerd door een werkgroep dan helpt Brenda daarbij. Daarnaast is zij ook aanwezig bij  
een overleg van de bewonerscommissies. 
 
Bewonerscommissies 
In Aalsmeer en Kudelstaart hebben we alleen nog en aantal bewonerscommissies in complexen. 
Vorige maand hebben Brenda Eikelenboom van Eigen Haard en Bea van Doorn, voorzitter van 
HAK (Huurders-vereniging Aalsmeer-Kudelstaart) de bewonerscommissie van de wijk Stommeer 
stop gezet. De Commissie die we hadden deed heel erg zijn best om volgers te krijgen (betrokken 
bewoners/huurders die met elkaar kijken hoe zij richting kunnen geven aan de wijk, de buurt te 
schouwen etc.) maar dat lukte niet meer. Eigen Haard en HAK denken dan ook dat het niet meer 
van deze tijd is. Mensen willen zich niet zo graag meer voor lange tijd verplichten tot een 
commissie en alles wat daarbij komt kijken. 
 
Daarom willen zij als ‘pilot1’ proberen om -net als in Amsterdam en Amstelveen- een 
‘bewonersparticipatiegroep’ op te richten. Dit is het plan; heb je als bewoner een leuk idee, ga  
daar dan mee naar HAK of Eigen Haard (zij werken nauw samen). Stel een eigen werkgroepje  
o.i.d. samen, werk het idee uit en kom met een concreet plan (b.v. samen een moestuintje 
beginnen op een brak stukje grond). Je zit dan niet vast aan vele vergaderingen en je hoeft ook 
geen verantwoording af te leggen aan een hele commissie. Het is jullie project en daarna  
is het weer klaar.  
 
HAK is ooit begonnen met het “ogen & oren” project maar dit werd niet positief ontvangen. Daarom 
hebben zij het nu liever over ‘Actieve huurders’. Als u zich aanmeldt bij de HAK dan bieden zij,  
u ook de mogelijkheid om een overleg bij te wonen of scholing te volgen.  
Eigen Haard en HAK willen deze pilot graag verder uitwerken en hopen dat het aanslaat.  
Zo denken zij sneller, via kortere lijnen samen te kunnen werken met de bewoners van een buurt. 
 
                                                
1 Pilot: klein project of onderzoek dat bedoeld is om iets uit te proberen. 
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Rob: Maar hoe zit het nu met de inhoudelijke punten van het beleid? We kunnen niet om de 
Overlegwet heen. Hierin staat dat een woningbouwcorporatie overleg moet voeren met een 
afvaardiging van de huurders, dat zie ik niet terug? Alert2 (overkoepelend orgaan van alle 
huurdersorganisaties) zij gaan over het beleid en geven advies.  
 
De Pilot is nog niet gestart maar heeft u nu al ideeën, probeer daar meer draagvlak3 voor te 
zoeken in de straat of in de wijk en mail dit naar Eigen Haard info@eigenhaard.nl t.a.v. Brenda.  
 
Renovaties in de Stommeer 
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en welke huizen gerenoveerd gaan worden. 
Verleden jaar oktober/november is er een brief verstuurd dat er tot 2020 niks gedaan wordt. 
 
Een bewoner van de Clematisstraat geeft aan dat er al jaren lang geen planmatig onderhoud is 
uitgevoerd (dubbelglas, kunststof kozijnen, schilderen van buitenwerk). Als Eigen Haard samen 
met de gemeente overeen is gekomen dat een wijk dusdanig verouderd is, dan kan het zo zijn dat 
er geen planmatig onderhoud meer plaatsvindt. Eigen Haard zorgt er dan wel voor dat de huizen 
wind en waterdicht blijven totdat er een grote renovatie of nieuwbouw zal plaatsvinden. Bij vragen 
over onderhoud of meldingen kunt ook mailen met info@eigenhaard.nl t.a.v. afdeling vastgoed 
of bel de opzichter van Eigen Haard.   
 
De brief die vorig jaar nov/dec vanuit Eigen Haard gestuurd is naar een aantal bewoners over  
de mogelijkheid om over te stappen naar een andere electriciteit- of gasleverancier mag u als 
‘overbodig’ beschouwen. Dit was geen juiste actie vanuit Eigen Haard, excuses daarvoor.  
 
Project van ‘Groot naar Beter’ 
De huurder begint in een eensgezinswoning, er komen kinderen, zij vliegen weer uit en de huurder 
blijft achter met een té grote woning. Kamers worden afgesloten en dan? Dit project stimuleert 
sociale huurders door te stromen van een (té) grote woning naar een kleinere woning in een 
complex met meer comfort. Zo komen er weer meer eensgezinswoningen vrij voor jonge gezinnen  
die nu nergens terecht kunnen. Waarom verloopt dit zo stroef? De prestatieafspraak4, is pas vorig 
jaar november door de gemeente, HAK en Eigen haard ondertekend, deze afspraken kunnen 
helaas niet binnen een half jaar gerealiseerd worden. Voorwaarde is ook dat huurders binnen  
hun eigen gemeente geplaatst worden en op dit moment zijn er géén sociale senioren woningen  
in Aalsmeer beschikbaar om naar door te stromen.  
 
Eigen Haard heeft meerdere plekken waar zij graag voor senioren willen bouwen maar dit  
komt maar dit lukt nog niet. De grond is van de gemeente, zij geven opdracht aan een project-
ontwikkelaar om te laten zien wat de mogelijkheden zijn op dat stukje grond.  

                                                
2  Wat is Alert? Alert is een federatie van lokale huurdersverenigingen van de Woningstichting EigenHaard. De federatie bestaat uit de 
volgende verenigingen: HV HBO Argus; HV Landsmeer; HV Aalsmeer-Kudelstaart; HV Ouder-Amstel en Bewonersraad Amstelveen. 
Alert praat met Eigen Haard over zaken die voor alle huurders van de regio belangrijk zijn. Dit kan gaan over bijvoorbeeld jaarlijkse 
huurverhogingen, het verkoopbeleid van Eigen Haard, het aantal goedkope huizen dat beschikbaar blijft en fusies. Bij Alert gaat het dus 
niet over problemen van individuele huurders of over kwesties in lokale complexen en wijken. Daarvoor zijn er de lokale huurders-
verenigingen. Ontstaansgeschiedenis: Wanneer woningcorporaties besluiten te gaan fuseren worden de lokale huurdersorganisaties 
van deze corporaties voor een voldongen feit geplaatst. Zij moeten dan met elkaar gaan samenwerken. Huurdersorganisaties willen 
echter graag hun autonomie behouden. Om onafhankelijk van de corporatie toch hun eigenheid te kunnen bewaren kunnen huurders-
verenigingen besluiten samen te gaan werken in een federatie als overkoepelend orgaan. Voor Woningstichting Eigen Haard is de 
samenwerking tussen de lokale huurdersverenigingen vormgegeven in de Huurdersfederatie Alert. De federatie praat vervolgens in 
naam van de lokale huurdersverenigingen (en hun achterban) met de corporatie over zaken die hen allen aangaan. Iedere huurders-
organisatie behoudt zo haar autonomie. Zij blijven bijvoorbeeld hun eigen orgaan uitgeven, beheren de eigen website en doen de eigen 
ledenadministratie.  
 
3 Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat je van tevoren ondersteuning zoekt voor plannen die je wilt gaan uitvoeren of ideeën 
die je hebt. Het gaat dan met name om veranderingen die consequenties hebben voor de mensen die daar ook wonen en verblijven.  
Zij voelen zich dan niet overvallen door een besluit (of zelfs slachtoffer). Zorg ervoor dat zij zich ook betrokken voelen en mee kunnen 
denken bij het verzinnen van een oplossing (Iets wat jij een goed idee vindt, kan iemand anders een slecht idee vinden). 
 
4 In prestatieafspraken leggen corporatie(s), gemeente(n) en huurdersorganisatie(s) vast wat er, in de periode waar de afspraken 
betrekking op hebben, door alle betrokkenen wordt bijgedragen aan het realiseren van de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen. 
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Eigen Haard wil daar ook heel graag over meedenken en de mogelijkheid krijgen om te bouwen 
zoals bijvoorbeeld bij de Laurierhof aan de overkant van de Spoorlaan. Eigen Haard zou daar 
graag 14 senioren woningen en 10 studio’s voor ons tweede thuis realiseren. Dan is het maar de 
vraag of de projectontwikklaar daarin meegaat. Als zij daar 30 woningen kunnen bouwen die meer 
opbrengen dan de sociale huur, doen zij dat natuurlijk liever. Je moet als woningcorperatie wel de 
kans krijgen en daar stagneert op dit moment het plan van ‘Groot naar Beter’. 
 
Bent u senior (55+) en u wilt zich voor dit project aanmelden dan moet u naar Eigen Haard toe  
om u in te schrijven. Er zijn meerdere aantrekkelijke regelingen zoals o.a. een verhuiskosten 
vergoeding om dit stimuleren.   
 
Project SAVE (SAmen VErduurzamen) 
De komende jaren maakt Eigen Haard 10.000 woningen met een laag energielabel (E,F en G) 
versneld energiezuinig. Het project SAVE draait om 3 vormen van besparen: 
1. Energie    
2. Geld    
3. Milieu 
Goed voor de portemonee en het geeft meer comfort in de woning.  
 
Wat gaat Eigen Haard dan doen en wat gaat het u kosten? 
Isoleren: dubbel HR ++ glas, spouwmuur isolatie en als dat niet kan gevelisolatie  
aan de buiten of binnenkant, vloer,- en dakisolatie. Draaiende delen in ramen vervangen 
en tochtstrippen en andere manieren om kieren af te dichten. 
Ventileren: Voor comfort en afvoer van vochtige lucht installeert Eigen Haard een CO2 gestuurde 
mechanische ventilatie. Zoals roosters in ramen of een afzuiging in de keuken, het toilet en de 
badkamer. Een sensor in de woonkamer meet de CO2 en stuurt de ventilatie aan. Bewoners 
kunnen deze ook zelf harder of zachter zetten, bijvoorbeeld tijdens het douchen of tijdens het 
koken. Er kan ook nog gekozen worden voor zonnepanelen of zonnecollectoren. 
 
Nu gebruikt u veel energie, door SAVE gaan de energiekosten omlaag en gaat u geld besparen. 
SAVE huizen worden wel ietsje duurder. Stel de huurverhoging is € 10,- per maand. 
Eigen Haard betaalt daarvan € 5,- en u betaalt € 5,-. Heeft u een uitkering en zit u al aan de top, 
dan betaalt Eigen Haard € 10,-. Anders kunt u boven de sociale huurgrens komen. Huurders 
komen op deze manier niet in de problemen. Rob; ‘maar er zijn dus mensen die het wél moeten 
betalen en andere niet, dat is toch onrechtvaardig?’ Eigen Haard; ‘dat noemen wij sociaal.’ 
 
Er staat een SAVE modelwoning in de Cyclamenstraat maar het is op dit moment  
nog niet duidelijk hoeveel woningen er in de Stommeer omgezet worden naar SAVE.  
Het geldt alleen voor verouderde woningen die nog wat langer mee kunnen. 
Publiek: wij krijgen elk jaar een huurverhoging, en zitten bijna aan de grens maar daar tegenover 
staat, dat wij hoge stookkosten hebben omdat de woningen niet geïsoleerd zijn, we leven in de 
zwarte schimmel en dat is voor jong en oud zeer schadelijk. HAK; ‘u kunt bezwaar maken tegen  
de huurverhoging bij de huurcommissie. Zij kijken of u in uw recht staat.’ 
 
Sommige bewoners van de Cyclamenstraat vinden dat zij onder valse voorwaarden het SAVE 
contract getekend hebben omdat de dakisolatie niet meer doorgaat en het huis label C blijft. 
HAK; ‘Het is vanwege beschermd dorpsgezicht niet mogelijk van buitenaf het dak te isoleren.  
Dat moet dan via de badkamers en de bewoners vinden dat (i.v.m. de kosten van herstel-
werkzaamheden) zonde van hun mooie badkamer’. Rob; ‘maar dat was toen toch ook al bekend? 
De Begoniastraat is géén beschermd dorpsgezicht en daar wordt het dak ook niet geïsoleerd, 
hoe zit dat dan?’ HAK; ‘Leg dit probleem neer bij jullie contactpersoon van het SAVE project.  
 
Publiek; ‘door niet planmatig onderhoud te plegen, verpaupert de boel en wordt het wel heel 
makkelijk om daarna tot sloop over te gaan.’  
Publiek; ‘waarom is er bij de Violenweg geen nieuwe beplanting geplaatst en gras ingezaaid rond 
de speeltuin? Helma Keesom, de buurtverbinder neemt contact op met meneer. 
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3. Mededelingen van het bestuur 
Op 18 april jl. hebben wij samen met de Dorper gesproken over het samenvoegen van de drie 
wijkoverleggen (Stommeer, de Dorper en de Hornmeer). Dat wordt nu verder uitgewerkt. 
 
Waterschap Rijnland heeft uitleg gegeven over een nieuwe afwatertransportbuis 
(capaciteitsverhoging) die meer dan 12 meter diep onder de Stommeer doorgaat lopen.  
De werkzaamheden zijn al gestart en duren tot eind September.  
Er zijn tekeningen beschikbaar zodat u daar even naar kunt kijken. 
 
Rober Bijwaard is bijna 15 jaar bestuurslid geweest van Wijkoverleg Stommeer en heeft te kennen 
gegeven binnenkort te gaan verhuizen naar het midden van het land. Daarom legt hij zijn functie 
als bestuurslid neer. De drijfveer van Rober om ooit bij het bestuur te komen was toen de 
afwaardering van de N201. Dat loopt nu op z’n einde dus zijn taak zit erop ;-) Wij bedanken hem 
hartelijk voor zijn inzet van de afgelopen jaren en zetten hem en zijn vrouw tijdens de borrel in het 
zonnetje. Er komt een plekje vrij dus mocht u ons bestuur willen versterken dan bent u van harte 
welkom. wrstommeer@gmail.com 
 
Voortgang bewonersinitiatief ‘groenzone in Aalsmeer’. 
Meneer Bartels vertelt over zijn initiatief om de overlast van Schiphol te verminderen. 
De kosten kunnen misschien worden gefinancierd door Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). 
De wijkoverleggen hebben dit initiatief in volle breedte naar het college van burgemeester en 
wethouders ondersteund. Voor meer informatie over dit initiatief zie ook ons wijkverslag van  
8 maart. Deze is te vinden op de website www.wijkoverlegaalsmeer.nl 
 
Vaststellen verslag van 8 maart 2017 
 
Heeft u een melding te maken van overlast dan kunt u via de App ‘Buiten Beter 
met uw smartphone een foto sturen en een melding maken bij de gemeente.  
Deze App werkt heel goed. Heeft u geen smartphone dan kunt u een melding  
maken via de servicelijn van de gemeente: (0297) 38 75 75 
 
Helma heeft contact opgenomen met meneer Roemer en gesproken over de speelplekken 
bij de Wissel. Met de bewoners gaat zij kijken wat de mogelijkheden zijn in de buurt. 
 
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 en organisaties aan elkaar te koppelen en heeft als belangrijk doel de sociale 
samenhang te versterken. 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 
 
Er is een budget van € 10.000,- waar u gebruik van kunt maken voor buurtinitiatieven die  
de sociale samenhang versterken. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: 
Het moet voor en door bewoners zijn, het moet de contacten in de buurt door samenwerking 
versterken. Bijv. een inwoner wordt 100 en de mensen uit de straat zetten haar in het zonnetje. Of 
samen zwerfvuil oppikken, kunstkasten en Garby.  
 
4. Informatie vanuit de gemeente. 
Ontwikkelingen Zuiderkerk: Fase afronding overeenkomst met ontwikkelaar. Er komt een 
informatieavond voor omwonenden. 
Tuinen van Aalsmeer: Woningbouw Korianderhof en Venkelhof (deelgebied Spoorlaan) zijn 
opgeleverd en daarmee afgerond. Op de kop van de Spoorlaan komt het Laurierhof, een 
appartementengebouw met senioren- en zorgwoningen. Gesprekken over aanbesteding zijn 
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gaande. 
Polderzoom, fase 1: Saneren van de bodem, aanleg van weggennet en opleveren bouwkavels is 
uitgevoerd. Verwachting is dat na de zomer van 2017 gestart wordt met de bouw van de eerste 
woningen. (Hoek Stommeerkade, N196) 
Ontwikkeling terrein Zwarteweg (v.m. gemeentewerf):  De startnotitie voor dit project is 
in september 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter 
inzage gelegen (maart - april 2016). Vaststelling van het bestemmingsplan zal gebeuren na 
overeenstemming met de ontwikkelende partijen. Binnenkort zal ter informatie een brief 
naar omwonenden gestuurd worden over de stand van zaken. 
Afvalplan: is voorlopig van de baan.  
 
Werkgroep Seringenpark en omgeving 
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. 
 
Schiphol 
Schiphol groeit en groeit. De Kaagbaan is nu ruim 3 maanden dicht en daar hebben wij allemaal 
veel overlast van. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden veelvuldig ingezet om de 
vluchten via de Kaagbaan te compenseren. Ervaart u ook overlast van Schiphol meldt dit dan bij 
BAS (Bewoners aanspreekpunt Schiphol) 020-6015555 of meldt het via de website van BAS 
http://www.bezoekbas.nl  
 
5. Rondvraag  
Vincent de Booij verzamelt alle klachten die er zijn over Eigen Haard, bundelt deze en legt dit bij 
Eigen Haard neer. Graag uw klachten naar ons wijkoverleg sturen wrstommeer@gmail.com wij 
sturen ze door naar Vincent de Booij 
 
In de AH Blaauwsraat rijden mensen vaak tegen de richting in, als we er iets van zeggen krijgen 
we een grote mond. Helma; ‘dit heeft te maken met gedrag (verkeershufters.) het is heel lastig 
om met de huidige onderbezetting bij de politie hierop op te handhaven. Tenzij je precies weet op 
welk tijdstip en op wat voor dag dit vaak gebeurt. Dan heb je iets in handen.  
De politie is bereid maar de mogelijkheden zijn helaas beperkt. Heeft u iets concreets dan kunt u 
Helma bellen of een melding maken bij de servicelijn van de gemeente: (0297) 38 75 75 
 
De betonnen blokken zijn weggehaald maar gaan de drempels ook weg? In de Clematisstraat 
worden we gelanceerd. Note: drempels mogen officieel niet hoger dan 8 cm zijn. 
 
6. Sluiting en straks 1 drankje aan de bar 
Dinsdag 19 september 2017 is er om 20:00 weer een volgende bijeenkomst in het Parochiehuis 
(naast de Jozefschool) aan de Gerberastraat 8 in Aalsmeer.  
 
Wij hopen op uw komst! 


