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Besluitenli jst Wijkoverleg Stommeer   V1.  06 . 06 . 19 
Maandag 27 mei 2019 in het Parochiehuis. 
______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden:  Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen en Greet Vaneman 
Belangstellenden: 25 personen 
Met bericht afwezig: Helma Keesom (buurtverbinder Participe), Brenda Eikelenboom 

(Eigen Haard) Jessica Kloos (Participe), Yvette Koehler (Garby), 
Sunny Lakerveld (Raadslid GroenLinks), Kees Kaslander  
(CDA fractie-assistent) 

Raadsleden: Marjanne Vleghaar (VVD), Ton Harte (CDA fractie-assistent),  
 Pim van Riet (D66 fractie-assistent), 
Gastsprekers: Christiaan Kooij en Jos Valentin, Natuurgroep Aalsmeer  
______________________________________________________________________________ 
 
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  De besturen van alle wijk overleggen in Aalsmeer en 

Kudelstaart zijn bezig met een evaluatie. Wat vinden wij  
van de rol van de overleggen en communicatie tussen de 
gemeente, Eigen Haard en Politie? Hoe zou participatie er  
in de toekomst er uit moeten zien?  
Heeft u hier ideeën over, laat het ons dan weten. 

 
 
 
 

Allen 

2 Presentatie van 
Natuurgroep 
Aalsmeer 

Spreker: 
Christiaan Kooij, 
Jos Valentin 
 
Doel: meer 
waardering 
opbrengen voor 
de natuur en de 
bioverstiteit in 
het algemeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door verstoring van de biologische balans tussen mens,  
dier, bomen en planten wordt de natuur in gevaar gebracht.  
 
Door verstening van de grond en de invloed van menselijk 
handelen zullen er steeds minder planten en bloemen 
beschikbaar zijn. Dit heeft invloed op het aantal algemeen 
voorkomende vogel soorten die in dat gebied leven.  
 
Vogels leven van allerlei insecten (rupsen, motten e.d.) die 
leven rond bepaalde plantensoorten die wij liever niet in onze 
tuinen zien (brandnetels, paardenbloemen, distels etc.). 
Hagen rondom tuinen worden massaal vervangen door 
schuttingen, waardoor bijvoorbeeld de huismus grote moeite 
heeft om te nestelen (vogels vliegen niet graag ver om 
voedsel te zoeken). Gras wordt vervangen door ‘onderhouds-
vriendelijke’ tegels. Hierdoor verdwijnen veel vogels uit de 
wijken. 
Tip: snoei de haag of bomen niet in het broedseizoen 
(± van maart tot en met juli). Nestkastjes schoonmaken rond 
oktober. Gat naar de oostkant plaatsen. 
 
De natuurgroep heeft goede contacten met de gemeente  
(uitvoerend groen en beleid groen) over het maaibeleid.  
Het biedt kansen om het beleid zo aan te passen dat er in 
het broedseizoen niet meer gemaaid wordt. (Bij het klepelen 
van een dijk leeft nog maar 6% van alle beestjes! Alles wordt 
kapot gemaakt, ook broedende vogels en nestjes). Dit zou 
eigenlijk geformaliseerd en gestructureerd moeten worden. 
De natuurgroep werkt eraan om dit handen en voeten te 
geven om zo het proces te versnellen. 
 
Er is een kaalslag van bomen en groen in Aalsmeer. 
Welke maatregelen kunnen wij nemen om dit gevaar terug te 
dringen…  
• Wij zouden als bewoners beeldbepalende bomen op de lijst 
‘waardevolle bomen’ kunnen laten plaatsen, zodat ze niet 
gekapt mogen worden. 
• We kunnen net als in Amstelveen een ‘Groenraad Aalsmeer’ 
opzetten. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven 
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aan Burgemeester & Wethouders. 
• Waarom worden er vanuit de gemeente geen subsidies 
gegeven voor extra groen? Bijv. bij nieuwbouwplannen ook 
de -bestaande- natuur meenemen bij het indienen van het 
bestek (natuur inclusief bouwen). De ontwikkelaar kan dan 
punten winnen. Het beste ontwerp met de meeste punten 
krijgt voorrang bij de aanbesteding. 
 
Er zijn heel veel particuliere groene initiatieven maar ze 
werken niet echt samen, kunnen we dat niet samen- 
brengen? (Ieder initiatief dient vaak een ander doel maar het 
is het proberen meer dan waard). 
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Vaststellen van 
de besluitenlijst 
van 25 feb 2019 

P2, punt 4 Beantwoording College B & W op brief wijkbestuur Nieuw-
bouwplannen Ophelialaan Westzijde.  
Nog geen antwoord.  

Joke 

  P2, punt 5 Toegankelijkheid en beschikbaarheid van AED’s in de wijk?  
Informatie is te vinden op https://hartslagnu.nl (het reanimatie-
oproepsysteem in Nederland) en o.a. de App van het Rode 
kruis. Vaak zijn AED’s na 6 uur niet beschikbaar omdat ze in 
kantoren hangen.  

 

  P3, punt 7 Sluipverkeer grote vrachtauto’s in de Jac. P. Thijsselaan. 
Er zijn inderdaad een aantal meldingen geweest sinds eind 
april. Als de Burg. Kasteleinweg is heringericht zal verkeer  
van een naar de Ophelialaan beter en sneller via de Burg. 
Kasteleinweg rijden. Nu is de Ophelialaan een éénrichtingsweg 
en straks niet meer. De gemeente merkt op dat door de slappe 
ondergrond het vrachtverkeer wat trillingen kan geven. 
Drempels zouden dat alleen maar verergeren.  
De oplossing zit hem dan eerder in andere aanrijdroutes.  

 

  P3, punt 7 
 
 
 

Publiek > 

Herinrichting Atletiekbaan en uitbreiding tennisvereniging  
All-Out. Woningbouw niet haalbaar bij atletiekbaan in de 
Sportlaan. Gemeente zal informatie naar het wijkbestuur 
zenden. De direct omwonenden zijn al geïnformeerd.  
Dat is niet juist! De bewoners hebben een gesprek gehad  
met Dimitri van Gijlswijk in Amstelveen. Hij heeft op zijn beurt 
overleg gehad met wethouder Robert-Jan van Duijn en All-Out. 
De bewoners krijgen meneer van Gijlswijk niet meer te pakken. 
Zij voelen zich niet gehoord en denken erover meester Frank 
Visser in te schakelen om te vragen wat er juridisch mogelijk 
is. All-Out heeft nog maar 7 parkeerplaatsen. De bewoners zijn 
bang dat er bij wedstrijden van de atletiek én tennis een 
parkeerinfarct in hun wijk zal ontstaan. 

Joke 

  De Hoeksteen Wat gebeurt er met het gebouw van de basisschool  
“De Hoeksteen”, Ophelialaan 230? Nog niet bekend. 
Uitgangspunt is woningbouw zoals in de Ontwikkelvisie door 
de gemeenteraad is vastgesteld. De woningen liggen echter in 
LIB 4 gebied. Er is discussie over hoe om te gaan met 
woningbouwlocaties binnen dit gebied.  

 

  Woningbouw  
in de Jac. P. 
Thijsselaan? 

Is er al iets bekend over woningbouw in de Jac.P.Thijsselaan?  
Wordt gymzaal Thijsselaan een Trampoline hal?  
Nog niet bekend. 

Joke 

  Nog niet 
beantwoord 

1.Terugkoppeling van het buurtonderzoek over veiligheid door 
de politie en de gemeente. Het wijkbestuur wil graag weten wat 
er met de opgegeven informatie is gedaan?  
2. Polderzoom: De nieuwe weg tussen twee flats. Waar zijn de 
haaientanden? Er gebeuren daar veel ongelukken.  
Welke maatregel zijn of worden getroffen?  
3. Polderzoom: Wanneer wordt de Burgemeester 
Hoffscholtelaan doorgetrokken?  
4. Sinds kort worden in de Linnaeuslaan (weer) auto’s van 
Schiphol reizigers geparkeerd. Waarom?  

Joke 

4 Informatie en 
Communicatie 

Verkeers- 
aanpassingen 

Verkeerswerkzaamheden en de planning kunt u volgen op de 
website van de gemeente www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering 

 
 

  Rollatorswandel
club Aalsmeer 

Elke woensdagmorgen wordt er een gezellige wandeltocht  
met de rollator georganiseerd. Vertrek bij zwembad de 
Waterlelie van 10.30 tot 11.30 uur.  
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Volgend wijkoverleg: 
Maandag 23 september 2019 is er om 20:00 Parochiehuis, Gerberastraat 8 Aalsmeer.  

 
 

 Werkgroep 
Seringenpark 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hansje > 
 
 

Sjaak> 

27 mei zijn er 2 insectenhotels geplaatst. Martien Smit heeft  
ze gemaakt. De werkgroep werd hierbij financieel gesteund 
door de gemeente Aalsmeer en Participle. De vernielde 
bankjes worden ook gerepareerd door de gemeente Aalsmeer. 
Preventie van de vernielingen: Er is een groep in beeld die 
regelmatig op meerdere plekken in Aalsmeer rondhangt. 
Buurtverbinder Helma van Participe en de jongerenwerkers 
zijn met deze groep in gesprek. De handhavers gaan ook 
vaker in de avond of na schooltijd even een kijkje nemen. 
Hangen in het park mag maar dan moet je wel de rommel 
opruimen en niks vernielen. 
Plaats een afvalbak naast het bankje nu moet je té ver lopen. 
Dus… bankje plaatsen dan altijd een afvalbak ernaast. 
 
Er is wel erg veel achterstand bij het wieden van onkruid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Jan van 
Tongeren 

  Publiek > Er ontstaan nog steeds misverstanden over wat nu door de 
gemeente Aalsmeer en wat door Amstelveen opgepakt wordt. 
Dat begint al bij het opnemen van de telefoon. Via vele 
omwegen komt het wel goed maar het wordt als zeer storend 
ervaren. Punt van aandacht (communicatie?) 

 
 
 
 

Joke 
 Bewoners- 

initiatief  
 

Gevel- 
gedichten  
 

Het initiatief om een gevelgedicht op de blauwe muur van de  
Seringenhorst aan de Parklaan te plaatsen is goed ontvangen 
door het Eigen Haard fonds. Er waren 12 inzendingen.  
Er zijn er 5 genomineerd waar het gevelgedicht er één van is.  
Op 28 mei is de Kick-off en wordt er gekeken wat de 
voorwaarden zijn en hoe de groep verder moet.  

 

  Het groene lint  
M. Bartels 

 
 

Sjaak > 

Er is gelegenheid om de aangepaste plattegrond van het 
groene Lint te bestuderen. Meneer Bartels geeft uitleg en 
beantwoord vragen. Het is de bedoeling eind van dit jaar te 
beginnen met de aanleg.  
Tip: bezoek eens het Ilperveld, het is daar prachtig. 

 

  Schiphol 
 
 
 
 
 
 

Men. Bartels > 

Er is een soort stilte ;-) Er wordt gewerkt aan de luchtvaartnota 
voor 2020-2050. Daarin wordt bepaald hoe de toekomst van 
Schiphol er uit gaat zien. De omwonenden van verschillende 
vliegvelden hebben de krachten gebundeld. Géén groei!  
De economische belangen zijn belangrijk maar de punten van 
de omwonenden ook. Einde van dit jaar wordt de luchtvaart-
nota vastgesteld door de eerste en tweede kamer.  
Het is zo inconsequent dat Aalsmeer aan de ene kant géén 
groei van Schiphol wenst maar aan de andere kant meewerkt 
aan al die grote parkeerterreinen. Kunnen de gezamenlijke  
wijkoverleggen daar geen bezwaar tegen maken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rob? 

7 Rondvraag Voetbalkooi bij 
de Wissel 

Wij lazen in de Nieuwe Meerbode dat er een geschikte plek 
voor de voetbalkooi gezocht wordt en de wissel wederom tot 
de mogelijkheden behoorde. Gezien het verleden (overlast) en 
alles wat er toen gebeurd is verontrust ons dat zeer. Wat is 
onze weg, hoe kunnen wij dit voorkomen? Neem in ieder  
geval contact op met de gemeente: info@aalsmeer.nl   
Vermeld dan altijd uw naam, adres en telefoonnummer.  

 
 

  Sloot bij de  
Wissel 
 

Het water in de sloot achter de Wissel, tegen het bosje van de 
fam. Kooij staat sinds de realisatie van de nieuwbouw van 
Polderzoom 1 droog. Hij stinkt enorm (er ligt roze bagger)  
en er drijft bouwafval in. Bij wie moeten we zijn om hier 
aandacht voor te vragen? Ik word door de gemeente niet 
teruggebeld. Hoogheemraadschap van Rijnland. Melden  
van overlast, incidenten en calamiteiten (071) 306 35 35 

 
 
 
 
 

  Kinderopvang  
Atletiekterrein 
Tijdens vakantie 

Wij hebben Solidoe aangeschreven dat we 6 weken veel te 
lang vonden. Wij houden het als bewoners in de gaten of er 
een vergunning aangevraagd wordt. 

 

  Overlast Zijn er vragen over grijs of groen, neem contact op met de 
Servicelijn van Aalsmeer: 0297-387575. Meld overlast altijd!  
Is uw klacht niet geregistreerd dan is het niet in beeld en 
bestaat het probleem niet. Politie: 0800-8844 

 

8  Sluiting    


