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Besluitenli jst Wijkoverleg Stommeer   V2.  22 . 03 . 18 
Dinsdag12 maart 2018 in het Parochiehuis. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Greet Vaneman, Ilka van Houwelingen 
Belangstellenden: 13 personen 
Met bericht afwezig: Brenda Eikelenboom (Eigen haard), Hennie Lodeveger (Eigen Haard 
 is met pensioen), Peter Schouten (All Out, heeft geen belang meer in 
 het wijkoverleg), Linda Binsbergen (wijkregiseur), Marjo de Vet 
 (GGD Amsterdam), Jessica Kloos (Participe), Hansje Havinga 
Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD), Sunny Lakerveld (Groen links) 
 Ton Harte (CDA)  
Buurtverbinder: Helma Keesom (Participe), 061462330, h.keesom@participe.nu 
Gastsprekers: Carl Riechelman, senior Projectmanager gemeente Amstelveen 

Dick van der Harst, directeur Green Park Aalsmeer 
Frans Taselaar, civiele techniek 
Rinke van den Veen, commmunicatie adviseur SADC 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Overleg: 
Hieronder een opsomming van de besproken zaken. Zijn er onderwerpen die je mist of die  
niet juist zijn weergegeven dan verneem ik dat graag per omgaande.  
 

NR AGENDAPUNT ONDERDEEL BESLUIT | AKTIE DOOR 
1 Opening    Allen 
2 Presentatie 

Green Park 
Aalsmeer 

Informatie 
bijeenkomst 
m.b.t. laatste 
ontwikklingen 

Als je een groot gebied als Green Park herontwikkeld zijn  
de grenzen niet goed te bepalen. Daarom is een informatie 
avond bij de wijkoverleggen een mooie aanvulling. 
Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V. is een 
samenwerkingsverband opgericht door Aalsmeer en 
Uithoorn. Het omleggen van de N201 bood nieuwe 
mogelijkheden voor de bedrijven rondom Schiphol. Zij wilden 
dit gebruiken om de bijdrage aan de provincie te bekostigen.  
De crisis kwam, veel geld was al uitgegeven. Bedrijven 
bleven weg. Wat een verdienend model had moeten worden, 
werd een last. Uithoorn wilde alleen nog maar dat er geen 
grote verliezen werden gedraaid maar voor Aalsmeer waren 
de postieve maatschappelijke effecten ook belangrijk. 
Er ontstaan nu grote (politiek geladen) discussies met de 
direct omwonenden. Wat eerst groen was, wordt nu vol 
gebouwd met grote bedrijven die niets met de sierteelt of 
Aalsmeer te maken hebben en veel of zelfs alleen maar 
gebruik maken van arbeidsmigranten. Er worden veel  
grote parkeertereinen voor Schiphol parkeren en 2 á 3 
grootschalige migranten-logies gerealiseerd. Er zijn plannen 
voor een groot 4 sterren hotel langs de N201 en nog veel 
kavels zijn in ontwikkeling. De wegen binnen en rondom het 
Green Park worden de komende jaren nog aangepast om 
een goede afwikkeling van het verkeer, van en naar de 
nieuwe N201 te garanderen.  
 
Wat voor consequenties heeft dit alles voor de bewoners van 
Aalsmeer …Heeft Aalsmeer zijn ziel verkocht? Alle reden om 
hiervan goed op de hoogte te blijven. 
 
Zie voor meer informatie bijgaand pdf van de powerpoint 
en de website van SADC. 
https://www.sadc.nl/beschikbare-kavels-bedrijven/green-
park-aalsmeer/nieuws/ 
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https://www.aalsmeer.nl/wonen-
leven/publicatie/bestemmingsplannen-en-
structuurvisies_structuurvisies-en-
gebiedsvisies_structuurvisie-green-park-aalsmeer-2016 
 
Nieuwsbrieven worden 3x per jaar door SADC verstuurd  
aan de direct omwonenden. Stommeerkade ontvangt deze 
bijvoorbeeld niet. Wijkoverleg Stommeer heeft voorgesteld 
deze nieuwsbrief te verspreiden over de bij ons bekende 
mailadressen. 
 

 
 
 
 

Rob 

 Inloopavond 
Green Park 

Maandag 
26 maart 

Maandag 26 maart organiseert de gemeente een 
inloop/informatieavond over de bestemmingsplannen  
“Green Park Aalsmeer, deelgebied 6” en “Royal FloraHolland 
Centrum, Oost en OLV”. Het gebied van deze plannen is 
globaal gelegen tussen de Middenweg, N201, Legmeerdijk, 
Zwarteweg en de Molenvlietweg. De Ongestoorde Logistieke 
Verbinding (OLV) Greenport is ook onderdeel van dit gebied.  
Wijziging bestemmingsplan deelgebied 6/8. 
U bent tussen 19.30-21.00 uur van harte welkom in het 
gemeentehuis om vragen te stellen en in gesprek te gaan 
met bestuurders en medewerkers van de gemeente.  
Locatie: Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Aalsmeer.  
  
https://www.aalsmeer.nl/wonen-
leven/publicatie/bestemmingsplannen-en-structuurvisies 
 

Zienswijze 
in te 

leveren 
t/m ? 
 2018  

  Ter inzage 
t/m 27 april 2018 

De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken in afwijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10, logiesvoorziening  
arbeidsmigranten deelgebied 9 Japanlaan.  
Zienswijze sturen aan info@aalsmeer.nl 
 

 

3 Mededelingen 
van het bestuur 
en vaststellen 
agenda 
 

Nieuwe 
bestuursleden 
gezocht! 
 
 
 
 
 

Wij zetten ons vrijwillig in voor de leefbaarheid van de wijk 
Stommeer en zouden graag in contact komen met betrokken 
wijkbewoners die ook graag hun bijdrage willen leveren. 
Wij zien een daling in het enthousiasme en interesse van de 
(jonge) bewoners in de ontwikkeling van de wijk. Dat baart  
ons grote zorgen en wij zijn bang voor het voorbestaan van  
het wijkoverleg zoals wij deze nu kennen. 
 

Allen 
 
 
 
 
 
 

4 Vaststellen 
verslag 

Van dinsdag  
21 nov 2017 

Actiepunten: 
- Tweede zitbank plaatsen in de Gerberastraat ter  
  hoogte van 't Kloosterhof in Aalsmeer, wordt aan gewerkt. 
- Verlichting bij het 't Kloosterhof schijnt kapot te zijn.  
  Schade of overlast melden via de servicelijn (0297) 387575   
  (8.30 t/m 17.00 uur) of mail naar info@aalsmeer.nl of meld  
  het via de APP ‘BuitenBeter’. 
 

 
Helma 

 
 

5 Stand van zaken 
Schiphol  

ORS In 2008 is er beloten om de Alderstafel op te richten. 
Dit heeft lang stand gehouden totdat de druk op Schiphol 
door de enorme toename van het aantal vliegbewegingen 
te groot werd. Nu blijkt dat er geen eenheid en saamhorig-
heid meer is in het Schipholoverleg. De gemeentes willen 
bouwen in risicovolle gebieden en krijgen daar ook de  
gelegenheid voor van de staatsecretaris. De bewoners 
moeten dan wel tekenen dat zij niet klagen (geldt niet voor 
Aalsmeer). Straks zijn er weer verkiezingen voor een nieuwe 
vertegenwoordiging in de ORS (voor de komende 4 jaar). 
Gaan wij als Aalsmeer daar nu wel of geen kiesmannen voor 
aanleveren? Heeft het nog wel zin want de bewoners doen 
eigenlijk voor spek en bonen mee! Zoals het er nu voor staat 
gaat de procedure weer exact werken zoals 4 jaar geleden.  
Worden wij (wijkoverleg) nog wel serieus genomen?  
Aan de ene kant faciliteert onze gemeente de groei van 
Schiphol door overal parkeertereinen aan te leggen maar 
aan de andere kant willen ze ook niet dat Schiphol groeit?? 

Leo 
 

Rob 
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Iedereen wacht nog steeds op het MER rapport (Milieu Effect 
Rapportage Schiphol).  
https://nos.nl/artikel/2198594-ook-berekeningen-groei-
schiphol-worden-opnieuw-bekeken.html? 
 

  Schiphol  
Algemeen   

Meer informatie: 
ORS   www.omgevingsraadschiphol.nl 
           www.bewonersomgevingschiphol.nl 
BWA   www.aalsmeerbaan.nl 
BAS    www.bezoekbas.nl 

 

     
6 Informatie en 

communicatie 
Werkgroep 
Seringenpark 

De labels zijn van de Seringenbomen afgetrokken. 
We maken ons zorgen over de Poolse mensen. Er is laatst 
met een pools busje dwars door het park geraced en er 
wordt veel Pools afval gevonden. Spreek de mensen erop 
aan het park mooi en netjes te houden.  
Dreinage werkt goed. 
 

Greet 

  De gemeente 
 

De Zuiderkerk: het project ligt nu ter visie voor een 
aantal weken. Het is de bedoeling dat de raad in juli het 
bestemmingsplan vaststeld. 
https://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/project/zuiderkerk-
stommeer 
 
Sport laan: nu regelmatig schade aan auto’s door de 
bloembakken. Er is door de gemeente besloten de bakken 
weg te halen. De bewoners krijgen een brief. 
 
OV: Zijn er klachten of juist goede ideeën over het huidige 
Openbaar vervoer? Mail naar ons of naar info@aalsmeer.nl 
t.a.v. Wilco Wiefferink.  
 

 
 
 
 
 
 

Leo 
 
 

  Bewoners 
initiatief 

Leefbaarheid Hugo de Vriesstraat. Wij hebben gemerkt dat 
heel veel mensen en instanties met dezelfde dingen bezig 
zijn. ‘Verenig jullie krachten' werk niet langs elkaar heen. 
 

Greet 

  Eigen haard ‘OM keer Stommeer’ is een initiatief van de huurders 
vereniging HAK niet van Eigen Haard.  
http://www.huurdersverenigingaalsmeerkudelstaart.nl/Welk
om_bij_HAK.html 
 

 

  Waterschap 
Rijnland 

Dijkverbreding Stommeerkade. Het is mooi afgewerkt. 
Volgende fase; herbeplanting (in overleg met de bewoners). 
Hoge dijk is de volgende fase. Het is ook daar verstandig  
dat de bewoners zich verenigen zodat zij als collectief met 
Rijnland afspraken kunnen maken. 
 

Ilka 

  Groene Lint SLS (stichting leefomgeving Schiphol) heeft aan 8 projecten 
in Aalsmeer 8 miljoen euro toegekend waarvan het groene 
lint er een is. Het is een allesomvattend vergroeningsplan in 
Aalsmeer waarbij gebruik gemaakt wordt van plantjes 
die koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden en (ultra)fijnstof 
aanzienlijk filteren. Green Park maakt daar nu ook gebruik 
van bij het ‘Machinepark’ in Oost. 
https://wijkoverlegaalsmeer.nl/informatie-over-het-
bewonersinitiatief-het-groene-lint-in-aalsmeer-naar-de-
stichting-leefomgeving-schiphol-sls/ 
 

Marcel 
Bartels 

 
Rob  

7 Rondvraag  Helma is uw buurtverbinder en kan de sociale samenhang in 
de buurt versterken. Zij is uw vraagbaak, kan contacten 
leggen en bewonersinitiatieven ondersteunen. 
Vita heet nu ook Participe. 
Heeft u hulp nodig bij online belastingaangifte, dat kan in de 
bibliotheek en bij het financieel cafe (tijdelijk in de zijdstraat) 
Ons tweede thuis zoekt vrijwilligers voor het festival ’jij & ik’ 
in het bos op 7, 8, 9, 10  en 11 juni 2018. 
Kijk op https://festival.onstweedethuis.nl voor meer info 
Zij zouden graag een keer een presentatie houden. 

Helma 
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Volgend wijkoverleg: 
Maandag 4 juni 2018 is er om 20:00 Parochiehuis, Gerberastraat 8 Aalsmeer.  

 
   ING Pin automaat uit de Ophelialaan is verdwenen. Naar 

blijkt omdat hij op een plofkraak gevoelig punt stond. Waar 
moeten de oudere mensen nu pinnen? Bij de Jumbo mag 
extra gepind worden. Oplossing? Graag aangeven bij de 
gemeente. 

Helma 

     
8  Sluiting  Incl. 1 drankje  


