
 1 

Concept Verslag Wijkoverleg Stommeer   V1.  05 . 10 . 17 
Dinsdag 26 september 2017 in het Parochiehuis. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen, Greet Vaneman 
Belangstellenden: 24 personen (excl. bestuursleden). 
 Afgemeld; Vincent de Booij, Jessica Helsloot (Vita Welzijn) 
 Erik van den Brun (wijkregisseur) 
Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD), Ton Harte (CDA) 
Buurtverbinder: Helma Keesom  
Gastsprekers: Wilko Wieffering Verhinderd i.v.m andere vergadering 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Opening, vaststellen vergadering 
 
2. Wijzigingen in het Openbaar Vervoer (OV) 
Helaas heeft de heer Wilko Wieffering, beleidsmedewerker verkeer & vervoer op de afdeling 
stedelijke ontwikkeling van de gemeente Aalsmeer/Amstelveen een dag voor de vergadering af 
moeten zeggen. Bijgaand in het kort de belangrijkste veranderingen in het OV voor Aalsmeer.  
(Aangeleverd door de heer Wieffering). 
   
Op 10 december a.s. gaat de nieuwe dienstregeling in én de nieuwe concessieperiode van 
Connexxion. Voor Aalsmeer wijzigt nog niet zo heel veel. Dat gebeurt pas, als de Burgemeester 
Kasteleinweg en het Busstation aan de Zwarteweg gereed zijn. Op zijn vroegst medio 2019.  
 
Lijn 172 wordt een R-net busverbinding, lijn 357R. Tussen Aalsmeer Veiling en Kudelstaart  
blijft de route hetzelfde als de huidige lijn 172 en alle haltes worden aangedaan. Er wordt via het 
veilingterrein gereden zoals nu ook het geval is.  
 
De voordelen van een R-net verbinding zijn o.a.: 
•  Niet lang wachten omdat de frequentie omhoog gaat (± 8x per uur) 
•  R-net herkent u meteen aan de rood-grijze voertuigen,  
   aan de hanenkam op de abri en de naam op de voertuigen. 
•  De treinen, metro’s, trams en bussen van R-net rijden grotendeels  
   over eigen banen zodat ze snel van A naar B kunnen rijden. 
 
Tot 22 juli 2018 rijden alle lijn 357R bussen naar Amsterdam Centraal. Dan gaat ook de N/Z lijn 
rijden en vanaf dat moment rijdt R-net om en om naar station Amsterdam Zuid/Amsterdam 
Busstation Marnixstraat. 
 
Lijn 171 blijft zoals hij nu is, echter halveert de spitsfrequentie! Dit komt door de frequentie-
verhoging van lijn 357R vanuit Kudelstaart/Aalsmeer-Amsterdam. Doordat Lijn 171 minder  
vaak in de spits gaat rijden kan dat gevolgen hebben voor de reizigers uit de Stommeer die via  
de Aalsmeerderweg reizen. Let dus goed op de vertrektijden. 
 
Lijn 340 blijft zoals ie nu is. Via het centrum van Aalsmeer en Hortensiaplein.  
Lijn 198 blijft gewoon nog 1 jaar rijden.  
 
Nieuw, lijn 342R! vanaf 10 december a.s. gaat de nieuwe R-net verbinding lijn 342R tussen 
Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol rijden. Deze rijdt over de Burg. Kasteleinweg. Ook ’s nachts. 
  
Als de Burg. Kasteleinweg en het Busstation Zwarteweg gereed zijn dán zal naar verwachting een 
aantal grotere wijzigingen worden doorgevoerd. Tegen die tijd zal Connexxion ook ervaring hebben 
opgedaan met een proef met een flexibel OV systeem ‘FLEX’ (zoals beproefd gaat worden in o.a. 
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Nes a/d Amstel). Wellicht biedt dit systeem een goed alternatief voor de buslijnen die uit Aalsmeer 
Centrum/Stommeer gaan verdwijnen.  
Lijn 198 verdwijnt. De R-net buslijnen rijden dan allen over de N231(Legmeerdijk) en de 
Burgemeester Kasteleinweg. Lijn 171 eindigt dan naar verwachting op Busstation Zwarteweg. 
 
Hoe ziet u, een goed OV in de toekomst? 
Hoe komen de mensen nog naar het dorp? Wat vindt de ondernemersvereniging daarvan? 
De grootste zorg van de bewoners: er worden heel veel haltes opgeheven, hoe kom ik als  
80 jarige (slechtziend en slecht ter been) op tijd op mijn afspraak in het ziekenhuis? Een flexibel 
OV systeem die door de wijken gaat rijden om mensen op te halen en naar het busstation te 
brengen is misschien niet ideaal maar het is in ieder geval iets. Vervoer op maat… een bel bus?  
Het is nu nog niet duidelijk, wellicht kan meneer Wieffering of iemand van Connexxion ons tegen 
die tijd nog eens goed voorlichten. Wordt vervolgd. 
 
De gemeente streeft ernaar om in afstemming met de Vervoerregio Amsterdam (opdrachtgever  
en financierder openbaar vervoer) en Connexxion een goed alternatief te bieden voor bediening 
van Aalsmeer Stommeer/Dorp als gevolg van het wegvallen van de buslijnen aldaar. 
 
Voor meer informatie en de PDFjes van de nieuwste lijnennetkaarten zie www.connexxion.nl/aml 
Voor meer informatie over de Nieuwe verkeerssituatie en busroute na de herinrichting van de Burg. 
Kasteleinweg zie https://www.youtube.com/watch?v=rU1pvPcxDng&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mededelingen van het bestuur  
De gesprekken met de Stommeer, de Dorper en de Hornmeer over het samenvoegen van de  
drie wijkoverleggen hebben er niet toe geleid dat dat doorgezet gaat worden. Het blijven 
zelfstandige wijkoverleggen. Het bestuurlijk overleg met de gemeente gaan we wel samenvoegen 
(in plaats van 3x apart) Is wel zo efficient.  
 
Zwartboek vocht en wateroverlast  
- Aanvullingen Azaleastraat en Clematisstraat door Vincent de Booij;  
  wij krijgen terugkoppeling wat daar verder mee gedaan wordt. 
- Vochtproblemen in de garages onder de flats bij de Gerberastraat worden nu aangepakt. 

http://www.connexxion.nl/aml
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Helma Keesom heeft in het gezamelijk wijkoverleg een aantal gezamelijke thema’s voorgesteld 
over de sociale samenhang. Wat extra inspiratie om over te spreken tijdens het wijkoverleg.  
Onderwerpen op buurtniveau zoals speelplaatsen, een beweegtuin voor ouderen, eenzaamheid, 
dementie, onderhoud tuintjes, waar je als bewoner ook invloed op uit kunt oefenen. Voor en met 
elkaar zorgen voor een leefbare, veilige en gezellige buurt. Het wijkoverleg en Helma staan  
open voor tips. 
Helma Keesom is bereikbaar op 06 1462 3301 en via mail h.keesom@participe.nu 
 
Uitvoeringsprogramma verkeersknelpunten in de Stommeer 2017-2020 
- Voorrangssituatie op het Spoorlijnpad uniformeren (fietspad bij de Jumbo). 
- Maatregelen rondom de kruising 1e JC Mensinglaan en de Hortensialaan (bij de Westplas). 
- Drempels aanpassen in de wijk Baanvak. 
  (Het schijnt dat verkeersdrempels maar 8 cm hoger mogen zijn dan de weg)  
- Kruising Middenweg/Aalsmeerderweg en paralelweg verduidelijken. 
- Inritconstructies (drempels) Stommeerweg > Gerberastraat en Hadleystraat aanpassen. 
 
Publiek: waarom gaat de brug over de ringvaart nog steeds vaak open in de spits? 
Sinds de nieuwe N201 en de Waterwolftunnel open is mag de brug weer op alle tijden geopend 
worden. Dit is om rijden over de Burgemeester Kasteleinweg te ontmoedigen.  
 
Herinrichting Burgemeester Kasteleinweg: 
Publiek: Als de Waterwolftunnel ineens dicht gaat vanuit Uithoorn naar Hoofddorp, verdwalen de 
mensen in de wijken rondom de Zwarteweg / Middenweg / Aalsmeerderweg / Stommeerkade 
omdat niet juist staat aangegeven waar ze naar toe moeten. Het zou verstandig zijn om dit met 
hulp van matrixborden vóór de Legmeerdijk aan te geven zodat de mensen op de Legmeerdijk al 
af kunnen slaan. Zo voorkom je een verkeersinfarct in Aalsmeer. 
 
Als straks de Burgemeester Hoffscholteweg (voorheen Noordvork / Nieuwe Aalsmeerderlaan) in 
de Stommerpolder (evenwijdig aan de Stommerkade) is aangelegd, is de verwachting dat de 
opstoppingen op de Aalsmeerderweg en de Stommeerkade zullen afnemen. 
Vanaf Oost kun je dan via de Stommeerkade de Burgemeester Kasteleinweg niet meer oversteken 
naar de overkant, maar nog wel naar linkaf richting Hoofddorp. Het overgrootte deel zal de 
Burgemeester Hoffscholteweg oprijden en een deel zal de Stommeerkade in rijden. Wij schatten  
in dat de de kruising ter hoogte van de Stommeerkade nog steeds héél erg druk zal zijn. 
 
Alle mensen die aan de Witteweg een bedrijf hebben zijn bang dat ze geïsoleerd komen te zitten. 
Er ontstaat een discussie. 
 
Beter Buren (buurtbemiddeling) 
Deze organistaie is uitgenodigd om tijdens ons volgende wijkoverleg te komen spreken. 
https://www.beterburen.nl/home/ 
 
4. Vaststellen verslag van 23 mei 2017 
HAK (huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart) zou op een zondagmiddag?? handen en voeten 
geven aan de sociale samenhang in de buurt. Greet heeft gevraagd of ze haar op de hoogte 
wilden houden van de inhoud omdat zij die zondag niet aanwezig kon zijn. Zij heeft daar niks op 
terug gehoord en is daar ontevreden over. Als je een mailtje stuurt hoor je een antwoord of in ieder 
geval een ontvangstbevestiging te krijgen. 
Het verslag van die middag is te vinden op de website van HAK maar niet iedereen kent de weg 
naar deze website. http://www.huurdersverenigingaalsmeerkudelstaart.nl/Welkom_bij_HAK.html 
 
Voetbalkooi Wissel. Helma heeft samen met een meneer uit de wijk een rondje gelopen en het 
voorgelegd bij de gemeente. Er is een speeltuinen beleid. Met het oog op de bouw van nieuwe wijk 
die daar gaat komen (de polderzoom) willen ze daar opnieuw naar gaan kijken.  
 
Het budget buurtinitiatieven is bestemd voor projecten die de sociale samenhang bevorderen. 

mailto:h.keesom@participe.nu
https://www.beterburen.nl/home/
http://www.huurdersverenigingaalsmeerkudelstaart.nl/Welkom_bij_HAK.html


 4 

Voor & door de buurtbewoners zoals de buurtboekenkast, bobby’s buitenspeeldag, werkgroep 
Seringenpark, burenstampottenavond, de buurtkerstboom samen versieren, samen een buurtboek 
schrijven, kunstkasten etc. Heb je een leuk idee, mail of bel met Helma Keesom. 
 
5. Stand van zaken Schiphol 
 
Projectgerichte subsidie Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) 
Naar aanleiding van een open brief in de Nieuwe Meerbode heeft de heer Bartels een prachtig 
plan ontwikkelt. ‘Het groene lint door Aalsmeer’. Dit heeft brede steun gekregen in Aalsmeer en 
voldoet aan de meeste voorwaarden die de SLS aan een project stelt. Wij zijn afhankelijk van de 
medewerking van de gemeente. Zij beslissen over de gebiedsgerichte projecten. 
 
De heer Bartels; het is allang niet meer alleen mijn project. Het gaat veel verder. Met hulp van de 
SLS gelden wordt de overlast van Schiphol -geluid, luchtvervuiling, (ultra) fijnstof- gecompenseerd. 
Een groen lint verbindt de losse delen van Aalsmeer aan elkaar. Door de leefomgeving van de 
Aalsmeerders weer groener te maken kan een deel van de overlast van Schiphol gecompenseerd 
kworden. Daarbij proberen we zoveel gebruik te maken van gemeentelijke en provincale gronden. 
De gemeente verleent ons o.a. ambtelijke steun om dit plan verder uit te werken. 
 
Publiek: Ik sta er helemaal achter maar wie gaat het onderhouden? De gemeente heeft nu al 
zoveel problemen om het huidige groen te onderhouden. De heer Bartels; wij gaan uit van slimme 
planten die CO2 opnemen (planten met reinigende eigenschappen). Het groeit redelijk snel.  
Elk jaar gaan we 1/5 van de groei daarvan snoeien. Het zou mooi zijn als er een biovergistings-
installatie zou komen op de plaats van de huidige waterzuiveringsinstallatie bij de Molenvliet zodat 
we het snoeihout daar kunnen verwerken. De opbrengsten van het snoeihout zijn dan hoger dan 
de kosten van het snoeien. Het brengt geld op. 
 
Er is veel onvrede over het onderhoud in onze gemeente. De Meerlanden ligt achter met het 
onderhoud en is ook eigenlijk geen hoveniersbedrijf, maar daar wordt aan gewerkt. 
 
De toekomst van Schiphol 
De 500 duizend vliegtuigbewegingen worden waarschijnlijk al dit jaar behaald i.p.v. 2020 waardoor 
Schiphol in de problemen komt. Een groot deel hiervan bestaat nu uit de z.g.n ‘pretvluchten’. Korte 
vakantievluchten naar het zuiden. Vliegbewegingen zouden uitgeplaatst moeten worden naar 
Eindhoven en Lelystad. Leylystad kan op z’n vroegst pas in 2019 een paar vluchten over kunnen 
nemen. Na 2020 loopt het Alders akkoord af en dan worden de problemen nog vele malen groter. 
De bewoners hebben deze afspraken met Alders gemaakt om de hinder te beperken. Er moet een 
nieuw akkoord komen. De sector wil naar 700 duizend vluchten groeien  
en zelf een tweede kaagbaan in gebruik nemen. De toename zal inhouden dat de Aalsmeerbaan  
véél vaker gebruikt gaat worden omdat de primaire banen (Polderbaan en de Kaagbaan) al 
volzitten. 
 
Een aantal gemeenten in het groene hart zijn een handtekeningen actie gestart 
https://ikstemvoorstilte.nl  Onze wethouder heeft veel begrip voor de actie maar ondersteunt het 
niet. Hij is van mening dat er voor Aalsmeer een andere aanpak nodig is omdat wij veel meer 
directe overlast ondervinden dan de gemeenten iets verder van Schiphol. Hij zoekt een andere 
weg om voor de belangen van de Aalsmeerders op te komen.  
 
Onze gemeente zit klem tussen twee belangen: wonen en vliegen. Er moeten een bepaald aantal 
woningen worden gebouwd maar Aalsmeer heeft haast geen grond om op te bouwen omdat alles 
wordt tegengehouden door Schiphol (LIB zone) en de overheid. Zij moeten een balans vinden 
tussen wonen en vliegen. 
 
Een onafhanklijke commisie gaat bepalen of de toekomstige plannen van Schiphol passen binnen 
de regels die binnen de MER (Milieu Effect Raportage) gesteld worden. Schiphol wil door stillere 
vliegtuigen te gebruiken meer vluchten afdwingen. 50% van de hinderwinst is voor Schiphol en  

https://ikstemvoorstilte.nl
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50% is voor de bewoners. De staatsecretaris heeft nu ook gezegd dat de berekeningen niet 
kloppen en over moeten. Schiphol moet i.p.v. de Nederlandse de internationale regels hanteren. 
Die zijn gunstiger voor de bewoners. De bewoners vinden de fijnstof en gevolgen voor de 
gezondheid erger dan de geluidsoverlast.  
 
6. Informatie vanuit de gemeente. 
Ontwikkelingen Zuiderkerk: Op de informatieavond van 18 juli j.l. gaven de bewoners eenduidig 
aan; start met de bouw om verpaupering van de kerk en het gebied eromheen te voorkomen.  
 
Verkeersopstakels zijn weggeghaald: De gemeente vond het veel beter zonder paaltjes.  
Dan konden de ambulance en brandweer er beter bij. Als er parkeerproblemen zijn moesten  
de bewoners de gemeente maar bellen. Veel frustratie bij de bewoners van de Wilgenlaan. 
 
Wijkagent: De politie was zwaar onderbezet er zijn recent weer 2 vacatures vervuld. 
 
Eigen haard: De buitenruimte van huurwoningen worden soms heel slecht onderhouden. 
Buurtbewoners van de Hugo de Vriesstraat hebben Eigen Haard gevraagd of zij er bij het 
toewijzen van een woning rekening mee konden houden of de nieuwe bewoners wel een 
buitenruimte wilden. Het dreigt anders ernstig te verwaarlozen in de buurt. Eigen Haard heeft 
aangegeven dat de toewijzing via Woningnet gaat (een computer) en dat zij daar verder geen 
invloed op hebben. Het advies was om een brief met een petitielijst te sturen naar Burgemeester 
en wethouders. Wethouder Robbert-Jan van Duijn heeft met de buurtbewoners gesproken en een 
wandeling gemaakt. Ze gaan hun uiterste best doen om het probleem op te lossen. De aanwezige 
raadsleden geven aan hiervan niet op de hoogte te zijn. Graag voortaan ook een brief mailen naar 
de griffie van de gemeenteraad griffie@aalsmeer.nl zodat de gemeenteraadsleden ook op de 
hoogte gesteld worden. 
Volgens het huurcontract kunnen bewoners een boete van € 25,- verwachten als zij hun tuin 
verwaarlozen. Handhaven is echter een groot probleem. 
 
Waterschap Rijnland: Er is een persleiding geplaatst (12 meter onder de grond) richting 
zwanenburg. Dat heeft weinig overlast gegeven. 
 
Werkgroep Seringenpark en omgeving 
We kunnen terugkijken op een prachtige renovatie van het park. De dijk moet nog verbreed 
worden en we hebben nog regelmatig overleg met de gemeente. Er staan 3 bankjes met  
daarop positieve spreuken. Een vierde bankje moet nog gegraveerd worden. Vraag aan  
Helma of dit ook uit het budget voor buurtinitiatieven gefinancierd kan worden.  
Helma en Greet gaan samen aan de slag. 
 
7. Rondvraag  
Verpaupering proefstation: de gemeente kan geen invloed uitoefenen op de projectontwikkelaar. 
Het is particulier bezit. Dat geldt ook voor het oude postkantoor in het dorp 
Renovatie Cyclamenstraat: overal stonden auto’s geparkeerd en opslag van bouwmaterialen  
dit gaf veel overlast.  
Azaleastraat: Een groot gezin uit de straat geeft overlast. Een vraag voor Beterburen? 
Gerberastraat ter hoogte van het Kloosterhof: Er staat maar 1 bankje waar veel gebruik van wordt 
gemaakt door de bewoners van het kloosterhof, is het mogelijk daar nog een bankje te plaatsen? 
Helma gaat samen met de bewoners de mogelijkheden onderzoeken. 
Brievenbus bij het Kloosterhof is weer terug. 
Oplaadpalen op de Ophelialaan. Kunnen wij invloed uitoefenen waar zo’n oplaadpaal voor auto’s 
geplaatst worden? Wie beslist dat, want het lijkt alsof daar niet echt duidelijke richtlijnen voor 
zijn? Dit gaan wij navragen. 
  
8. Sluiting met borrel 
Dinsdag 21 november 2017 is er om 20:00 weer een volgende bijeenkomst in het Parochiehuis 
(naast de Jozefschool) aan de Gerberastraat 8 in Aalsmeer.  

mailto:griffie@aalsmeer.nl
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Tot ziens! 


