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Besluitenlijst Wijkoverleg Stommeer   V2.  14 . 03 . 19 
Maandag 25 februari 2019 in het Parochiehuis. 
______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden:  Rob Lutgerhorst, Greet Vaneman en Ilka van Houwelingen 
Belangstellenden: 32 personen 
Met bericht afwezig: Peggy Moespot. 
 Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD), Joop Kok (PvdA), Pim van Riet (D66 

fractie assistent), Ton Harte en Kees Kaslander (CDA fractie assistent) 
Buurtverbinder: Helma Keesom (Participe), 06 -14 62 33 01, h.keesom@participe.nu 
Gastsprekers: Kennismaken met: Wilma Alink-Scheltema, Wethouder D66 en 

portefeuillehouder wijkgericht werken. 
 Gevelgedichten: Greet Vaneman en Brenda Eikelenboom (Eigen Haard) 
  
______________________________________________________________________________ 
 
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     WIE | WAT BESLUIT | AKTIE DOOR 
1 Opening  Klimaatdiscussie. Zondag 10 maart landelijke ‘klimaatmars’  

van Greenpeace in Amsterdam. 
 

2 Kennismaken met: Wethouder 
Wilma Alink 
 
Portefeuillehouder 
van:  
• Zorg 
• Wijkgericht werken  
• Natuur en Milieu  
• Duurzaamheid  
• Kunst en cultuur  
• Openbare ruimte  
• SLS projecten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publiek: 
 
 
 
 

Was het maar zo makkelijk om samen de aarde te redden.  
De gemeente is daarom druk bezig om een plan van aanpak 
te maken over wat er in de lentenota van juni gepresenteerd 
wordt. Hierin leggen we vast wat er in Aalsmeer nog allemaal 
gedaan moet worden om in 2050 van het gas af te zijn. 
We hebben een enorm duurzame ambitie, maar het is veel. 
 
Binnenkort is iedereen in de gelegenheid om wensen en 
adviezen in te brengen over groen en grijs (wegen). We 
hebben 5 ton om in te zetten voor goede en leuke ideeën van 
inwoners om Aalsmeer mooier en aantrekkelijker te maken. 
Geen onderhoud of veiligheid maar denk aan een groot 
schaakbord, grasvelden, bloemen etc.  
 
Het onderhoud is beter dan vroeger. Wij horen graag waar 
het nog beter kan. Dit kan via de Servicelijn van Aalsmeer:  
0297-387575 of via de App 'Buiten Beter. 
 
Het afvalplan is 2 jaar geleden teruggetrokken, daarom zijn 
we helemaal opnieuw begonnen. Ook hierbij willen wij in het 
tweede deel van 2019 de bewoners van Kudelstaart en 
Aalsmeer betrekken. Hoe denken de inwoners over het 
inzamelen van afval? (graag rekening houden met de leeftijd 
van de bewoners). Kijk ook goed wat de ervaringen van 
andere gemeenten zijn. Bij ondergrondse afvalcontainers met 
een pasje wordt het vuil er vaak naast gezet). 
 
Kunst en cultuur, wat wordt er nog gemist in Aalsmeer? 
 
Zorg, WMO en welzijn. Een van onze speerpunten zal 
eenzaamheid worden. Niet alleen ouderen maar ook 
jongeren. Mensen die behoefte hebben aan een maatje. 
Mantelzorg staat onder grote druk. 1 op de 3 in Aalsmeer is 
mantelzorger voor een ander. Respijtzorg wordt steeds 
belangrijker alleen zijn er te weinig mensen die kunnen 
bijspringen als het nodig is (4%). 
 
Het duurzame idee om zonnepanelen op mijn dak te zetten 
wordt tenietgedaan doordat Aalsmeer daar een hogere WOZ-
waarde tegenover stelt. Als u uw huis verkoopt krijgt u een 
deel weer terug of u kunt ze er bij een verhuizing ook afhalen 
en meenemen (roerende zaak). Neem eens contact op met 
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Actueel: 
 
 
 
Vragen: 

Sienergie http://www.sienergie.nl of raadpleeg het regionaal 
energieloket https://regionaalenergieloket.nl 
Verzakking van huizen. Halfsteense muren zakken heel hard 
als de grond van veen is. Het is niet duidelijk of dat er in 
Aalsmeer veel zijn. Hoe we hieraan gaan werken, is nog 
onbekend. 
In de Polderzoom bij de flats zijn 2 nieuwe ondergrondse 
afvalcontainers geplaatst, maar alleen voor restafval. Wat te 
doen met het papier, plastic en GFT? Waarschijnlijk worden er 
nog losse containers onder de trappenhuizen geplaatst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joke? 
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Vaststellen van 
de besluitenlijst 
van 26 nov 2018 

Punt nr.7 
 

Polderzoom: inklinken van de grond heeft tijd nodig. 
Riet blijft liggen in de sloten en invloed uitoefenen op de 
inrichting van speelplaatsen: Neem contact op met de Servicelijn 
van Aalsmeer: 0297-387575.  

 
 

4 Nieuwbouw-
plannen 
Ophelialaan 
Westzijde 

Rob Lutgerhorst Wij werden verrast door een artikel in de Nieuwe Meerbode 
van 24 januari waarin de nieuwbouwplannen werden 
aangekondigd. Het bestuur van het wijkoverleg heeft een 
brief gestuurd waarin wij vragen rekening te houden met de 
huidige bewoners. Wat is het beste voor de buurt? 
Communicatie en draagvlak creëren is daarbij erg belangrijk. 
Tijdens de gemeenteraad van 14 februari 2019 is er een 
motie aangenomen waarin de ‘ruimtelijke kaders’ zijn 
vastgesteld. De initiatiefnemers moeten in overleg met de 
bewoners komen tot een ‘gedragen’ plan. De gemeenteraad 
is voornemend een werkwijze te ontwikkelen voor participatie 
met bewoners bij ‘projecten van derden’. Houd de krant 
daarom altijd goed in de gaten.  

 
 
 
 
 
 

 

5 Bewoners-initiatief Plaatsen van  
een AED in de 
Polderzoom. 
 
Egon Jansen 
Dolf Groeneveld 
 
 
 
Helma Keesom 
 

Een goed initiatief. Het geld is bij elkaar gebracht. De 
initiatiefnemers zijn nu aan het kijken waar zij hem in de wijk 
kunnen plaatsen. Er zijn nog wat praktische problemen waar 
zij tegenaan lopen. Met pasje of zonder, elektriciteit,  
anti diefstal. Er moeten technische faciliteiten voor komen. 
Op de EHBO app van het Rode Kruis zijn alle geregistreerde 
AED’s te vinden zijn? Niet alle AED’s staan daar echter op. 
Bekijk of er eentje bij u in buurt aanwezig is en onthoud dat. 
Binnenkort komt er een pagina in de Nieuwe Meerbode met 
allemaal slimme tips over aanpak in de wijk.  
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Bewoners-initiatief  
 
(Wijkbestuur 
Stommeer heeft het 
initiatief genomen 
voor een gevel-
gedicht in de wijk,  
en in samenwerking 
met HAK en KCA de 
aanvraag tot stand 
gebracht. Op deze 
wijze is het een 
gedragen bewoners-
initiatief geworden.) 
 
 

Gevelgedichten 
 
Greet Vaneman 
 
Brenda 
Eikelenboom 
(Eigen Haard) 
 
Roy Franssen 
(HAK) 
 
Ans de Kruijf 
Marijke Haremaker 
(KCA)  

Een bewonersinitiatief in samenwerking met Eigen 
Haard, Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart (HAK), 
Bewonerscommissie Eigen Haard en de stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA).   
Een eerste stap om op de roze/blauwe gevel van de 
appartementen aan de Parklaan bij het Seringenpark een 
mooi gevel gedicht te plaatsen is gezet. 
Met een écht Aalsmeers gedicht hopen de initiatiefnemers bij 
te dragen aan de cultuur van Aalsmeer. Onder de bezielende 
begeleiding van Ans de Kruijf en Marijke Haremaker van 
KCA werd door de aanwezigen uit 5 gedichten van 
Aalsmeerse dichters het meest favoriete (deel) gekozen. 
 
Plan van aanpak: HAK gaat in overleg met de bewoners van 
de appartementen en onderzoekt of er draagvlak voor is.  
(Zij zien het tenslotte iedere dag). Voorwaarden Eigen Haard: 
Het gedicht (letters/kunstwerk?) moet demontabel zijn.  
 
Eigen Haard fonds: Het fonds stelt ieder jaar € 50.000,- 
beschikbaar voor ideeën die bijdragen aan de kwaliteit en  
het uiterlijk van gebouwen van Eigen Haard en de directe 
omgeving ervan. https://www.eigenhaard.nl/in-uw-wijk/een-
goed-idee-wij-helpen/eigen-haard-fonds  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HAK 
 
 
 
 

7 Informatie en 
Communicatie 

Werkgroep 
Seringenpark 
 
 
De gemeente 
 
 
 

De bankjes die net weer geplaatst waren zijn recent weer 
vernield. We zijn terug bij af. Daar worden we nijdig om. 
Wie van de aanwezigen komt regelmatig in de avond in het 
park? Als de schemer valt en rond 11 uur s ’avonds komt er 
geluid uit het park maar je ziet niks. Bel je dan handhaving? 
Nee. Het is een grote groep jongens en meisjes van 14/15 
jaar en Polen.  

Greet 
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Volgend wijkoverleg: 
Maandag 27 mei 2019 is er om 20:00 Parochiehuis, Gerberastraat 8 Aalsmeer.  

Helma Keesom 
 
 
 
 
 
Marjan van 
Houwelingen 

Bij werkgroep Jeugd en Veiligheid wordt overlast door 
jongeren besproken. Ervaar je overlast, meld het dan! Bel 
0900-8844 (meldkamer politie) dan wordt de overlast 
geregistreerd. Bij veel meldingen kunnen we daar werk van 
maken. De overlast plek kan dan door handhavers op hun 
route meegenomen worden. 
Vrijwillig vuilopruimer van het park. Marjan telt emmers. 
Sinds nov 2013 heeft zij 279 emmers vuil uit het park en 
omliggende straten gehaald! De emmers giet Marjan leeg in 
de prullenbakken van het Seringen park. De gemeente is er 
heel blij mee en leegt deze weer op maandag. 

  Taalevenement 
Helma Keesom 
 

15 maart in de Oude Veiling. Aanmelden via  
http://www.wereldbuur.nu/taalevenement.html 
Van de 30.000 inwoners zijn er 4000 die problemen hebben 
met de Nederlandse taal. Hoe herken je laaggeletterdheid en 
hoe maak je dit bespreekbaar? 

 

  12 maart 
bijeenkomst 
over energie- 
coöperaties 

Wilt u samen met anderen duurzame energie opwekken, kom 
dan op dinsdagavond 12 maart naar wijkcentrum Westend in 
Amstelveen en ontmoet gelijkgestemden uit Aalsmeer en 
Amstelveen.  

 

  Werkzaam- 
heden N196 
Gerard Hoven 
 
 
Vragen: 
 

Stommeer bewoner Gerard Hoven geeft een korte toelichting 
naar aanleiding van een gesprek met Carl Riechelman en de 
traject tekeningen die hij heeft ontvangen. Een van de 
grootste problemen wordt verwacht bij de Legmeerdijk waar 
een fietstunnel gerealiseerd gaat worden. 
Er is enorm veel sluipverkeer van grote vrachtwagens en 
bouwverkeer in de Jac. P. Thijsselaan. Ze rijden hard, de 
huizen schudden en er ontstaan scheuren in de huizen. 
Verdwijnt dat straks als de nieuwe N196 klaar is?  
Hoe (navigatiesystemen?) en wie pakt dit aan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joke 
  Herinrichting 

Atletiekbaan 
en All-out 

All-out zou graag uitbreiden. Twee tennisbanen op de huidige 
parkeerplaats. Direct omwonenden zijn naar eigen zeggen 
niet betrokken bij de plannen of enige andere vorm van 
communicatie. Van participatie is volgens hen geen sprake. 
Dit stuit tegen de borst en men voelt zich niet gehoord. Zij 
vragen zich af of zij in dit stadium nog iets aan kunnen doen.  

 
 
 
 
 

Joke 
 Bewonersinitiatief Het  

Groene Lint 
Marcel Bartels 
 

Met alle wensen is rekening gehouden. Wij hopen dat er nog 
extra geld vrijkomt om het z.g.n. ‘Kwakeltje’ (een hoge smalle 
voetgangersbrug zoals bij de Stommeerkade) over de 
Molenvliet ter hoogte van het Seringenpark te realiseren.  

 

  Schiphol 
 
 
 
Leo Baardse 
 

De gemeenten, provincies en omwonenden willen géén 
verdere groei van Schiphol. Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen wil dat Schiphol wél 
blijft groeien. Het balletje ligt bij de politiek dus ‘stem 
verstandig’ tijdens de provinciale verkiezingen (bijv. Partij 
voor de Dieren). Blijf klagen of ga klagen bij BAS want op het 
aantal klachten wordt wel degelijk beleid gemaakt. Door niet 
te klagen geeft u Schiphol vrij baan om uit te breiden. 
https://www.bezoekbas.nl 

 

7 Rondvraag Kinderopvang 
Atletiekbaan 
 
Marjanne 
Vleghaar 

In de zomervakantie is er een commercieel bedrijf dat 
kinderen 3 weken lang opvangt en bezighoudt op de 
atletiekbaan. Dat betekent veel geluidsoverlast voor de 
omwonenden. Is hier een vergunning voor aangevraagd? 
Vorig jaar stond het in de krant. 

 
 
 
 

   
 

Zaterdag 23 maart is de landelijke Opschoondag.  
Meld je aan via: https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-
doen/landelijke-opschoondag-gemeenten of 
https://www.supportervanschoon.nl 
Zaterdag 16 maart, schoonmaakdag ‘De Poel’. 

 
 
 

  Overlast Melden via de website van Aalsmeer 
https://www.aalsmeer.nl/bestuur-
organisatie/publicatie/melding-compliment-of-klacht 

 

8  Sluiting    


