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Besluitenlijst Wijkoverleg Stommeer   V2.  29 . 01 . 19 
Maandag 26 november 2018 in het Parochiehuis. 
______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden:  Rob Lutgerhorst en Greet Vaneman 
Belangstellenden: 18 personen 
Met bericht afwezig: Ilka van Houwelingen (Bestuur), Sietske van den Broek en 
 Marcel Bartels Bewonersinitiatief ‘Het groene lint’, Linda Binsbergen 

(Wijkregiseur Politie Amstelland) 
Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD), Sunny Lakerveld (Groen links) 
 Ton Harte en Kees Kaslander (CDA fractie-assistent) 
Buurtverbinder: Helma Keesom (Participe), 06 -14 62 33 01, h.keesom@participe.nu 
Gastsprekers: Hanneke ten Brinke, Mantelzorgconsulent ‘Mantelzorg & Meer’ 
  
______________________________________________________________________________ 
 
Overleg: 
Hieronder een opsomming van de besproken zaken. Zijn er onderwerpen die je mist of die  
niet juist zijn weergegeven dan horen wij dat graag. wrstommeer@gmail.com 
 
NR AGENDAPUNT ONDERDEEL BESLUIT | AKTIE DOOR 
1 Opening    Allen 
2 Mantelzorg & Meer Presentatie:  

Hanneke  
ten Brinke, 
Mantelzorg 
consulent 
bij Mantelzorg 
& Meer  

Hanneke ten Brinke vertelt over Mantelzorg en de 
mogelijkheden voor ondersteuning. 
Zorgt u voor een naaste met een chronische ziekte of een 
beperking? Als u langer dan 3 maanden en meer dan acht 
uur per week zorgt, dan bent u mantelzorger.  
Zorgen voor uw dierbare kan voldoening en zin geven, maar 
het kan ook belastend en zwaar zijn. Mantelzorg & Meer is er 
speciaal voor u als mantelzorger. Of u nu zorgt voor iemand 
met dementie, niet aangeboren hersenletsel, chronische 
ziekte, een beperking, psychische problemen of een andere 
aandoening. 
 
Maatwerk 
Uw vraag is ons uitgangspunt, want geen mantelzorgsituatie 
is hetzelfde. En goed om te weten, onze diensten zijn 
kosteloos, met uitzondering van enkele cursussen. 
Een greep uit de mogelijkheden: 
• Informatie en advies van een mantelzorgconsulent of 
mantelzorgmakelaar. Over praktische zaken zoals een 
indicatie of welke financiële regelingen (persoonsgebonden 
budget) er zijn. Maar ook emotionele ondersteuning of 
iemand die met u meedenkt in de combinatie van werken en 
zorgen (erkenning en waardering). 
• Familiegesprekken om de zorg op een goede manier  
met elkaar te kunnen blijven delen. 
• Inzet van een vrijwilliger bij degene voor wie u zorgt,  
zodat u even iets voor uzelf kunt doen. 
• Cursussen en gespreksgroepen voor mantelzorgers. 
• En nog veel meer, zoals gezellige en informatieve 
Mantelzorgcafés. 
 
Er is een hoop verandert ten opzichte van vroeger 
(wetgeving, opname indicaties) waardoor de druk op de 
mantelzorger ook anders is. Uitzichtloosheid. 
 
Hoe staat u ervoor? 
Sta even stil bij uzelf en doe de 3-minutencheck. 
https://www.mantelzorgenmeer.nl/nieuws/mantelzorg/3-
minuten-check 
Als u problemen ervaart in de zorgende rol, laat ons 
meedenken! U heeft geen verwijzing van de dokter nodig. 
www.mantelzorgenmeer.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Allen 
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020 333 53 53 
Info@mantelzorgenmeer.nl 
 
24-uurs vervanging van mantelzorgers (landelijk). De 
vrijwilliger krijgt een dagvergoeding https://handeninhuis.nl 
 
Er is ook zorgverlof mogelijk vanuit de werkgever. 
 
https://www.aalsmeervoorelkaar.nl/infopunten 
Donderdagmiddag tussen 15:30 en 17:30 zijn er mensen 
aanwezig in de bibliotheek van Aalsmeer om u te helpen. 
 
10 november is de dag van de mantelzorg. 
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Mededelingen 
van het bestuur 
en vaststellen 
agenda 
 

 - Greet was aanwezig bij het afscheid van regiodirecteur 
  Marien Verhulst van het Wellantcollege 
- Yvette Koehler vraagt de aandacht voor de klimaatlezing 
  van Marjan Minnesma (Stichting Urgenda) 30 oktober. 
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Veiligheid in de 
Stommeer 
 
 

 
 
 
 
 
Greet 
 
 
 
 
 
Kees Kaslander 

Op woensdag 28 november organiseert de gemeente een 
gesprek over veiligheid in Aalsmeer, in De Oude Veiling, 
marktstraat 9, aanvang 20.00 uur. Graag aanmelden door 
een e-mail bericht te sturen naar communicatie@aalsmeer.nl 
 
Wij hebben voor de vorige ‘expert meeting’ met de gemeente 
als wijkoverleg zelf ook buurtonderzoek gedaan en de 
pijnpunten geïnventariseerd. Daar hebben wij nog geen 
terugkoppeling op gekregen en dat betreuren wij. Graag 
willen wij weten wat zij met deze gegevens gaan doen. 
 
Anjerlaan, er was geen openbare verlichting in het weekend.  
Dit kun je melden via de app ‘BuitenBeter’ of bel de 
servicelijn 0297 387575 (stoeptegels etc) 
 
Nieuwe weg tussen twee flats, waar zijn de haaientanden? 
Er gebeuren veel ongelukken. Mailen met info@aalsmeer.nl 
 
PIP, uw persoonlijke internet pagina is voor dit soort 
meldingen (nog) niet geschikt. PIP is een internetpagina bij 
de overheid die burgers zelf kunnen inrichten (inloggen met DigiD). Het is een 
pagina met persoonlijke gegevens van en informatie over alle lopende 
contacten die de burger met de overheid heeft. 
 

 
 
 
 
 

Joke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joke 
 
 
 
 

5 Het verslag Ophelialaan Er is géén pinautomaat in de Ophelialaan, deze is 
om veiligheidsredenen gesloten. De behoefte is groot.  
Gaan de banken hierover, wat is de routing? Stuur een brief 
naar 1 van de 4 banken als u er behoefte aan heeft 

 

   Herinrichting oude N201. De invulling van het openbaar 
groen is hierin geregeld. 

 

   Zonnepanelen worden door Aalsmeer  via de WOZ waarde 
ook belast.  

 

6 Informatie en 
communicatie 

Werkgroep 
Seringenpark 

Zijn er nog andere inzichten omtrent verlichting van het 
park? Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken 
gedaan. 11 december 2018 is er een overleg met de 
wethouder. We gaan nu bekijken of de mogelijkheden er 
zijn of het wenselijk is en of er draagvlak voor is. Bij ons 
volgende overleg zou de wethouder er misschien bij 
kunnen zijn zodat we het er samen over kunnen hebben. 

Greet 
 
 
 

Wilma 
Alink 

  Bewoners-
initiatief voor 
gevelteksten 
 

We hebben overleg gehad met een afvaardiging van 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en een bewoners-
commissie van Eigen Haard. We komen morgenavond bij 
elkaar om te bekijken of we aan de voorwaarden kunnen 
voldoen en het in werking te stellen. 

Greet 

  De gemeente 
 
 
 
 
 

Louis van Nimwegen (Adviseur participatie Amstelveen & 
Aalsmeer, Team Communicatie) gaat 1 januari met pensioen. 
Hoe gaan we nu de communicatie met de gemeente 
onderhouden? Misschien moet de participatie met de 
wijkoverleggen zelfs wel herijkt worden? 
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Volgend wijkoverleg: 
Maandag 25 februari 2019 is er om 20:00 Parochiehuis, Gerberastraat 8 Aalsmeer.  

Helma 
 
 
 
 
Rob 

Wij hopen dat Joke Moolhuizen (vervangend medewerker 
participatie) en de wethouder tijdens de Nieuwjaars receptie 
van de gezamenlijke wijk overleggen hier iets meer over 
kunnen vertellen. Wij gaan in februari evalueren hoe wij 
verder gaan met elkaar.  
In 2010/2012 speelde dit ook. De stukken hiervan kunnen we 
raadplegen om een tussenoplossing te vinden.  

  De Politie Geen mededelingen  
  Eigen Haard 

 
Roy Fransen   
Prem Koebeer 
 
 
 
 
 
 
MVGM 
 

We zijn blij met de nieuwe Bewonerscommissie Stommeer. 
Naar aanleiding van de ‘OM keer Stommeer’ is deze 11 
oktober j.l. opgericht. De commissie bestaat uit 6 leden 
waaronder Roy Fransen (voorzitter) en Prem Koebeer. 
Zij zijn bezig alle formaliteiten te finaliseren. Het doel is om 
de belangen van de 800 huurders in de Stommeer te 
behartigen. Volgens onderzoeken van Eigen Haard kreeg de 
Stommeer een matig cijfer wat betreft veiligheid, 
woonsituatie, vocht/schimmel, groen, buiten spelen etc.  
Wij proberen de nagekomen afspraken met de gemeente te 
bewaken. Er is nog geen contact met MVGM (vastgoed-
adviseurs die ook woningen in onze wijk -Polderzoom- 
beheren) Zij zijn nog in de opstart maar willen graag met  
alle betrokkenen samenwerken. 

 
 

  Voortgang 
bewoners-
initiatief ‘Het 
Groene Lint’ 
 

Op woensdag 31 oktober was er een inloop en informatie 
bijeenkomst over het wandel netwerk ‘Het groene Lint’. 
Er zijn veel tips binnen gekomen. Het deel bij de Molenvliet 
en de Linnaeuslaan wordt nu klaar gemaakt voor een officiële 
aanvraag -met steun van de gemeente- bij stichting 
leefomgeving Schiphol. De mensen die aanwezig waren die 
avond en een reactie hebben gegeven. Krijgen schriftelijk 
antwoord van de gemeente. De aanvraag om een 
speelterrein te realiseren met hulp van de SLS aan het einde 
van de Linnaeuslaan loopt ook. Wij hopen dat we midden 
2019 al met de werkzaamheden kunnen starten. 
 

 

  Schiphol Als de MER uitkomt zal duidelijk worden dat de berekeningen 
die Schiphol aanhoudt op gespannen voet staan met de 
werkelijkheid. De wethouder heeft vanmorgen op de radio 
uitgelegd dat 500.000 vluchtbewegingen al veel te veel is en 
dat hij het niet zomaar laat gebeuren. Er is een groot verschil 
tussen de aantallen en de beleving van overlast. 8 december 
2018 is er luchtvaartdag. U kunt in gesprek met Minister Cora  
van Nieuwenhuizen en Hans Alders, voorzitter van de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS). Er zijn ook huiskamer-
gesprekken geweest. Zij willen de bewoners op deze manier 
zeggenschap geven.  
 

 

7 Rondvraag  Verlichting en veiligheid van de nieuwe woonwijk  
  Polderzoom 1 

 
Nieuwe 
bewoners 
 

Salomon Dierkenslaan (Het is mooi ruim wonen). Wanneer 
wordt de Burgemeester Hoffscholte laan door getrokken? 
Eerst moet de loods weg en dan moet de weg nog een paar 
jaar ‘inklinken’ dus dat duurt nog wel even. De verhuizing van 
de bedrijfsgebouwen van Terlouw is nog niet rond. 

 
 

Joke 

   Riet blijft in de sloten liggen, wie kunnen we bellen? 
Servicelijn of Hoogheemraadschap Rijnland? 

Joke 

   Wij zouden graag in contact komen met de wijkagent. 
Voor de Stommeer Polderzoom is dat Linda Binsbergen. 
https://twitter.com/polstommeer,  0900 - 8844 
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/05/linda-
binsbergen.html?geoquery=aalsmeer&distance=5.0&sid=21d
492fd-d07c-4ef9-9c93-a2e98d6ad277 

 

   Er komt een nieuw plantsoen in onze nieuwe wijk. 
Wij zouden graag inspraak hebben over de inrichting. 
Met wie kunnen wij contact opnemen?  

Helma 
 

Joke 
8  Sluiting    


