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Besluitenlijst Wijkoverleg Stommeer    
Maandag 25 november 2019 in het Parochiehuis. 
______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden:  Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen en Greet Vaneman 
Belangstellenden: 14 personen  
Met bericht afwezig: Menie Vogelaar , J.K. Stam (buurtbewoners), Marjanne Vleghaar 

(Raadslid VVD), Erik van den Brun (politie), Brenda Eikelenboom 
(medewerker woonservice Eigen Haard).  

Raadsleden: Cissi Mijwaart (fractiemedewerker VVD), Sunny Lakerveld (Raadslid 
GroenLinks) 

Groene Lint: Marcel Bartels (Bewonersintiatief Het groene Lint), 
Eigen Haard Roy Fransen (vrz bewonerscommissie Stommeer van 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 ONDERDEEL BESLUIT | AKTIE         DOOR 
1 Opening Welkom 

Ingezonden brief 
bewoner  

Rob heet iedereen van harte welkom. Vanavond is er 
ook wijkoverleg in Kudelstaart en Hornmeer.  
Er is een ingezonden brief (mail) gekomen van mevrouw 
F. Pronk (7-11-2019) betreffende de verkeersnelheid op 
de Hortensialaan. Problemen zijn het sluipverkeer t.g.v. 
de afsluiting van de N196.  
- De Hortensialaan lijkt wel een snelweg tijdens de 

spits. 
- Het knelpunt is de snelheid waarmee gereden wordt 

door personenauto’s en Connexxionbussen. 
Verzoek is om een 30 km zone te creëren. 
Het bestuur zal de vragen en opmerkingen doorgeleiden 
naar de gemeente. 
De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een 
Mobiliteitsagenda (zie agendapunt 2a) 
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2a Informatie Presentatie 
Mobiliteitsagenda 
Aalsmeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er heeft een mobiliteitsonderzoek plaatsgevonden met 
als doel om Aalsmeer de komende jaren bereikbaar en 
leefbaar te houden. Onderdeel van dit onderzoek was 
de verkeerscapaciteit en veiligheid te onderzoeken.  
De gemeente wil bewoners betrekken bij deze  
Mobiliteitsagenda. 
 
Het betreft de volgenden projecten: 
Kudelstaart:  
- Westeinderhage, wonen 
- Hoofdweg Zuid, wonen, scholen, kinderdagverblijf 
Dorp Centrum: 
- Centrumvisie, algemeen, Gemeenteraad kiest voor 

7de rotonde 
Hornmeer/ Stommeer: 
- Waterfront, 
- Polderzoom, 2 wonen (2020) 
- Zwarteweg, wonen (achter het brandweerterrein) 
Aalsmeer Oost: 
- Oosteinde driehoek, wonen 
- Visie Oosteinderweg , wonen, bedrijven, recreatie 
- NB: overzicht is mogelijk niet compleet. 
In deze plannen worden ook opgenomen de veiligheid 
en het snelheidsregiem. Het zal nog zeker 2 jaar duren 
voor de plannen uitgewerkt zijn. Er is met de 
beleidsambtenaren afgesproken dat zij de 
wijkoverleggen op de hoogte zullen houden.  
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Het is momenteel nog niet duidelijk wat de gevolgen 
zijn van de discussie rondom stikstof en PFAS voor de 
bovengenoemde projecten.  
Door de VVD zijn er wel schriftelijke vragen gesteld 
aan het College, zij wachten nog op antwoord. 
 
Het wijkbestuur zal de bewoners op de hoogte houden 
over de voortgang van de Mobiliteitsagenda. 
 
In juli 2019 heeft er een verkeersanalyse Waterfront 
plaatsgevonden.  
De aanbeveling is o.a. om de verkeersdrukte te 
verminderen op de route Kudelstaartseweg-
Stommeerweg. Hiervoor worden de volgende 
oplossingsrichtingen voorgesteld: 
1. Route via N231 - N201 aantrekkelijker en logischer 

maken (o.a. verbreding N231) 
2. Route via Stommeerweg minder aantrekkelijk 

maken door: 
- Centrumvisie (30 km/uur) 
- Veiliger inrichting Stommeerweg (o.a. tussen J.C. 

Mensinglaan en Ophelialaan) en maximum 
snelheid invoeren van 30 km/uur 

- Verkeer stimuleren vanaf Stommeerweg richting 
Ophelialaan (bebording) 

- Verkennen mogelijkheid rotonde Stommeerweg- 
Zwarteweg - Kudelstaartseweg (autoverkeer 
stimuleren richting Noordvork en het creëren van 
een veiliger fietsoversteek) 

3. Het eventueel nemen van aanvullende 
maatregelen op parallelle routes, ter voorkoming 
van sluipverkeer (Mozartlaan-Dreef -
Hortensialaan). Dit vraagt om een bredere 
afweging in samenspraak met de omgeving.  
 

De gemeente is inmiddels gestart met het Waterfront. 
Een gebied aan de Westeinder welke een meer 
recreatieve functie krijgt. Realisatie met financiële hulp 
van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Er zijn 
inmiddels door omwonenden van de   
Kudelstaartseweg en Stommeerweg  vragen gesteld 
over te verwachten verkeersdruk, parkeren en 
toename onveiligheid. 
Informatie is ook terug te vinden op de website van de 
gemeente. 
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  Presentatie  
HOVASZ 

Middels een PowerPoint Prestentatie geeft Rob voor-
lichting over de Hoogwaardig Openbaarvervoer 
verbinding Aalsmeer-Schiphol-Zuid (HOVASZ) en de 
Burgemeester Kasteleinweg  (N196).  
De werkzaamheden van dit 4,6 km lange traject zullen 
door uitvoerder Dura Vermeer worden uitgevoerd.  
 
In 2010 is het Aalsmeers Verkeer- en Vervoersplan 
(AVVP) ontwikkeld. Dit was een infrastructureel netwerk 
dat de gemeente Aalsmeer bereikbaar, verkeersveilig en 
leefbaar moest maken voor alle weggebruikers.   
Opzet was om Aalsmeer als woonkern tot een geheel 
samen te voegen. Dit is voor een deel achterhaald. 
Over de afwaardering van de vroegere Provinciale weg 
de N201 (later de N196, Burgemeester Kasteleinweg) is 
in het verleden veel gesproken. Er zijn o.a. 5 
klankbordgroepbijeenkomsten gehouden (2013-2015) 
met daarnaast aandacht voor het gemotoriseerde 
verkeer en fietsers.  
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Nu, eind 2019, komt de aanleg en de herinrichting in de 
uitvoeringsfase. Op 11 september 2017 en op 19 
november 2019 is door de Provincie Noord-Holland een 
informatiebijeenkomst georganiseerd.  
Deze laatste bijeenkomst is zeer goed bezocht.  
Voor meer informatie over dit onderwerp en de 
bijeenkomst, gehouden op 19 november 2019, zie 
www.facebook.com/hovasz2021 
 
In grote lijnen ziet de planning van uitvoering er als volgt 
uit: 
- De uitvoerder werkt vanaf twee zijden van het traject 

naar elkaar toe. 
- De herinrichting bestaat uit het maken van:  

* 6 rotondes in het hele traject; 
* er komt bij de Zwarteweg een OV-R busstation, en 
de OV-R haltes bij de Ophelialaan en de van 
Cleefkade. 

- Een 1,5 km lang en breder snelfietspad evenwijdig 
aan de Burgemeester Kasteleinweg en een 
fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug. 

- Een fietstunnel bij de Legmeerdijk. 
Op de website van het wijkoverleg zijn ook 
plattegronden en tekeningen opgenomen. 
 
Zorgen/ vragen van de bewoners n.a.v. bovenstaande 
plannen: 
- Het gevolg van deze plannen is dat de routes van 

buslijnen 357/ 358 en 171 worden aangepast. Het 
openbaar vervoer zal, zoals de plannen er nu liggen 
niet voor iedereen meer beschikbaar zijn i.v.m. de 
loopafstand. Het verzoek aan de gemeente is om 
hierover in contact te treden met de 
vervoersmaatschappij/ Regio overleg. Dit verzoek 
wordt neergelegd bij de gemeente.  

- De vraag is welke type geluidswallen er geplaatst 
gaan worden in de toekomst. De gemeente heeft 
toegezegd dat zij hierover overleg zullen voeren met 
de bewoners.  

- In het verleden is gesproken over nieuwbouw in de 
Ophelialaan Westzijde. Wat is de stand van zaken 
m.b.t. deze plannen? Het wijkbestuur heeft hierover 
begin 2019 een brief gezonden naar het College van 
Burgemeester  & Wethouders. Tot op heden is er 
geen schriftelijk antwoord van het gemeentebestuur 
ontvangen.  

- Naar aanleiding van besluitvorming hierover in de 
gemeenteraad is participatie van de omwonden 
opgenomen. Het bestuur wacht verdere 
ontwikkelingen af. 

- De vraag is of het klopt dat de werkzaamheden 
binnen 1,5 á 2 jaar klaar moet zijn en dat er een 
boeteclausule is opgenomen in het 
aannemerscontract? Het wijkbestuur is daarvan niet 
op de hoogte. 
 

Het HOVASZ heeft gevolgen voor het groen en de 
biodiversiteit binnen de gemeente. Daarom worden er 
diverse acties ondernomen. 
Bij de 1ste J.C. Mensinglaan (flatkant) zullen 17 bomen 
gekapt worden. Op de Burgemeester Kasteleinweg 
zullen 175 nieuwe bomen geplaatst worden. Dood hout, 
van gekapte bomen, zal gebruikt worden in bermen, om 
te dienen als insectenhotel. Daarnaast zullen de bermen 
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ingezaaid worden met bloeiende gewassen, wat goed is 
voor de bijenpopulatie.  
Er ligt een initiatief om in het Heegstrapark bloeiende 
planten te gaan plaatsen en net zo’n constructie op te 
gaan zetten als bij het Seringenpark. Opgemerkt wordt 
dat er veel zwerfafval ligt in dat park. Garby heeft 
hierover al melding gemaakt bij de gemeente, maar dit 
heeft nog niet tot resultaat geleid. Het wijkbestuur 
adviseert nogmaals contact op te nemen met de 
gemeente. 

3 
 
 

Vaststellen 
besluitenlijst  
23-9-2019 

Pagina 2.  
Punt 4 3de alinea 
 

Waar staat de afkorting LIB voor? 
Luchthavenindelingsbesluit 

 

  Pag. 4 
Helma Participe 

Het Witte Weekblad wordt slecht bezorgd. Hierdoor 
heeft men veelal de krant aan huis ontvangen Deze is 
onder andere te verkrijgen bij Participe in de 
Headleystraat.  

 

   Er zijn verder geen op- en of aanmerkingen. Het verslag 
wordt goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan Ilka. 

 

4 Informatie en 
Communicatie 

Nieuw afval-en 
grondstoffen 
beleid 

Er heeft een participatieronde plaatsgevonden over het 
afval-en grondstoffenbeleid middels een enquête onder 
alle bewoners van Aalsmeer. N.a.v. deze enquête zal er 
een plan ontwikkeld worden. Het gezamenlijk 
wijkoverleg heeft de wethouder het advies gegeven om 
mensen te betrekken bij het tot stand komen en de 
realisatie van de gestelde doelen. Er heeft een aantal 
bijeenkomsten plaatsgevonden met bewoners wat hun 
wensen zijn t.a.v. het scheiden en ophalen van het 
huisvuil. De adviezen die vanuit de bewoners zijn 
gekomen zijn: 
- De bewoners in de lintbebouwing te voorzien van 

eigen bakken. 
- Voor bewoners in woonwijken meer containers dicht 

bij huizen te plaatsen.  
Vanaf 15 november 2019 moeten de inwoners hun 
plastic, blik en melkpakken bij het plastic afval doen. 
Doel van het afval-grondstoffenbeleid is om het restafval 
te verminderen. Hiervoor zijn wettelijke eisen. De 
gemeente Aalsmeer wil onder de wettelijke eisen gaan 
zitten.  
Verzoek vanuit de bewoners om dit punt bij de volgende 
vergadering op de agenda te zetten. 
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  Evaluatie 

wijkoverleggen 
Het gezamenlijk wijkoverleg heeft een interne evaluatie 
gehouden. Op 18 november 2019 is deze evaluatie 
besproken met de wethouder. De centrale vragen die 
gesteld zijn: 
- Wat verwacht de gemeente van het wijkoverleg. 
- Hoe kan de communicatie en samenwerking tussen 

de wijken en de gemeente verbeterd worden. 
Daarnaast heeft D66 ook een onderzoek gehouden 
onder de wijkbesturen. De resultaten daarvan zijn nog 
niet bekend 

 

 Voorgang 
bewoners 
initiatief 

Werkgroep 
Seringenpark 

- De commissie Seringenpark is bezig om in 
aanmerking te komen voor het project “Right to 
Challenge” (https://www.righttochallenge.nl/). De 
werkgroep heeft een onderhouds- en beheerplan 
ontwikkeld voor het park. Dit plan ligt nu bij de 
gemeente (Hans Buskens). Indien de gemeente 
akkoord gaat met het plan zal de gemeente 
verantwoordelijk blijven voor het algemeen 
onderhoud en ondersteund worden door 
buurtbewoners (bijv. 2 keer per jaar het snoeien van 
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de struiken). De werkgroep zal dan met een 
hovenier het plan verder uitwerken.  

- Er zijn insectenhotels geplaatst.  
- Er is subsidie aangevraagd bij Participe voor 

wildzaad rondom de insectenhotels. Deze subsidie 
is toegekend. 

- Oproep van Greet aan de bewoners is om ook op 
zoek te gaan naar deze “potjes” beschikbaar bij 
bedrijven en instellingen om de leefomgeving 
van de wijk te verbeteren. 

- Door bewoners wordt opgemerkt dat het onderhoud 
door de Meerlanden slordig wordt uitgevoerd. Met 
name het opruimen van het maaiwerk e.d.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijkbestuur 
Stommeer - 
Gemeente 

 Voorgang 
bewoners 
initiatief 

Gevelgedicht, 
Parklaan  

In samenspraak met KCA heeft de commissie 
Seringenpark een plan van aanpak gemaakt en bij Eigen 
Haard een verzoek ingediend om subsidie te ontvangen 
voor het plaatsen van een gevelgedicht. Na de 
nominatie moest een plan van aanpak ingediend 
worden. Dit plan werd niet goedgekeurd. Inmiddels is er 
wel een goedgekeurd plan. Medio april 2020 zal het 
gevelgedicht aan de Seringenhorst onthuld worden. Een 
Aalsmeers bedrijf (Alex Boom) zal het gedicht plaatsen 
en het is geschreven door een Aalsmeerder dichter. 
Een verzoek van een bewoner is om dit dan ook breed 
uit te meten in het krantje van Eigen Haard. Nu wordt 
met name nieuws uit Amsterdam geplaatst.  
Opgemerkt wordt dat ook in het verleden bankjes e.d. 
zijn gefinancierd door het Eigen Haard Fonds. 
Nogmaals de oproep aan bewoners om met creatieve 
ideeën te komen.  

 

 Voorgang 
bewoners 
initiatief 

Toekenning SLS 
voor 
bewonersinitiatief  
“Het Groene Lint” 

Op initiatief van bewoners is 2 jaar geleden het plan “Het 
Groene Lint” ontwikkeld en subsidie aangevraagd bij de 
SLS. In het najaar van 2019 is de subsidie toegekend. 
Begin volgend jaar zal er een start gemaakt worden met 
realisatie van “Het Groene Lint”.  
Het onderdeel van “Het Groene Lint” is de herinrichting 
van de strook langs de Molensloot/Linnaeuslaan met 
paden en groenstroken, het dijklichaam van de 
Molenvliet met een voetgangersverbinding tussen de 
Molenvlietweg en het Seringenpark en de 
bewegwijzering van fiets- en wandelpaden. 
 
Bij de Linnaeuslaan zal de riolering worden vervangen. 
Daarna zullen daar ook activiteiten m.b.t. “Het Groene 
Lint“ plaatsvinden. De gemeente zal de uitvoering van 
“Het Groene Lint” voor zijn rekening nemen. De 
werkgroep zal bewaken of de werkzaamheden zoals 
beschreven in het plan ook uitgevoerd gaan worden. 
Naast het plaatsen van struiken zullen er ook 
ecologische plekken zijn om bomen heen, zgn. 
insectenhotels.  
De planning is om in het voorjaar 2020 het pad te 
realiseren, in april de bomen en struiken te planten en 
de riolering Linnaeuslaan in zomer 2020 aan te passen. 

 

 
 

 Toenemende 
probleem 
zorghuisvesting 
van oudere 
wijkbewoners 
 

Op 26 november a.s. zal in de Commissie Ruimte en 
Economie de “Woonagenda” worden besproken. Er 
hebben buiten de wijkbesturen om inspraakavonden 
plaatsgevonden. Momenteel is er al een capaciteits-
probleem m.b.t. ouderenwoningen met zorg. De 
participatieraad Sociaal Domein heeft een advies 
uitgebracht. Er zal meer aandacht moeten komen voor 
deze groep bewoners, ook bij projectontwikkelaars.   
www.woonzorg.nl./ 
Woonzorg, 18 november 2019 
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Te krappe woningmarkt ouderen 
Over 20 jaar is een op de vier inwoners van Nederland 
65-plusser. Vergrijzing is een tikkende tijdbom op de 
woningmarkt én in de zorg. ‘De oplossing ligt niet 
(alleen) in meer verpleeghuisplekken. Naast het 
bijbouwen van verpleeghuizen moet het roer om op de 
woningmarkt,’ 
 
https://www.maxmeldpunt.nl/ 
Max Meldpunt, 15 november 2019 
Nieuwbouw verpleeghuizen ligt stil 
De wachtlijsten van verpleeghuizen lopen verder op. Het 
is nog maar het begin van wat de komende tien jaar 
losbarst: de vergrijzing. 
Er worden te weinig nieuwe verpleeghuizen bij  
gebouwd. 
De 5 betrokken instanties, de minister, de zorgkantoren, 
die worden bestuurd door de zorgverzekeraars, de 
zorginstellingen, de gemeentes en de 
vastgoedbedrijven, waaronder de woningcorporaties 
werken nu slecht samen.  
Deze 5 landelijke instanties moeten aan de slag om 
dit probleem op te lossen. 
Vandaar het initiatief om ook met spoed dit op te nemen 
in de Woonagenda van de gemeente Aalsmeer. 
 
Er zijn wel plannen om nieuwbouw te plegen. De vraag 
is wat er nu met de Clematisstraat gaat gebeuren. In het 
verleden heeft er geen renovatie plaatsgevonden omdat 
er sprake was van nieuwbouw. Het is nu al een hele tijd 
stil omtrent deze plannen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigen Haard 

  Plannen  
Eigen Haard 

Roy van de bewonerscommissie geeft aan dat er binnen 
Eigen Haard een 5 jaren plan ontwikkeld wordt. In deze 
plannen zijn aanbouwprojecten en 
verduurzamingsprojecten opgenomen. Verzoek aan 
“Eigen Haard” is om in de volgende vergadering deze 
plannen te komen toelichten. 
Plannen die nu al bekend zijn: 
- In de Begoniastraat worden huizen verduurzaamd. 

Volgend jaar worden de dakpannen vervangen en 
op een deel van de huizen zullen zonnepanelen 
geplaatst worden. 

- Bij de Ophelialaan heeft een inventarisatie  bij de 
duplexwoningen plaatsgevonden over de vraag of 
men de eigen tuin wil behouden. De tuinen van de 
inwoners die dit niet wilden, worden heringericht met 
gras, bloemen en bankjes. Wekelijks zal het gras 
gemaaid worden. Het paadje zal opnieuw worden 
bestraat. 

- Bij de Clusiusstraat en de Blauwstraat wordt 
geïnventariseerd hoeveel bewoners willen 
verduurzamen. Indien dit minimaal 70% is zal het 
traject in gang gezet worden. 

- Op de Parklaan is het “losstaande” huis gekocht en 
daar worden jongerenwoningen met eigen ingang 
gecreëerd. De flat Parklaan 127 wordt omgebouwd 
tot ouderenwoningen.  

- Bij alle huizen die verduurzaamd worden, wordt ook 
gekeken naar de huidige staat van het huis (asbest 
e.d.) 

 
 
 

Eigen 
Haard/ 

Wijkbestuur 
Stommeer 

 

5 Schiphol Komende 
ontwikkelingen 

Op 5 juli 2019 stuurde de minister een brief over de 
lange termijn toekomst luchtvaart aan de Tweede 
kamer: 
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Voorstel van de minister: Schiphol mag uitbreiden naar 
540.00 start en landingen mits: 
1. De in het verleden gemaakte afspraken over het 

gebruik van Schiphol en de hinderbeperking tot 
handhaving in wetgeving is omgezet zodat 
gehandhaafd kan worden, 

2. Schiphol komt met aantoonbare hinderbeperking en 
met aanvullende maatregelingen ter verbetering van 
de woon en gezondheids-kwaliteit. 

Om de groei mogelijk te maken moet er ook een Plan-
MER (Milieu Effect Rapportage) voor Schiphol worden 
vastgesteld. In de Plan-MER dient ook te worden 
aangegeven wat de toekomstige hinder zal zijn.  
Daarvoor gebruikt de overheid rekenkundige modellen 
welke worden bestreden door omwonenden. Bewoners 
hebben een eigen app ontwikkeld om het geluid te 
meten genaamd “Explane”. De App “Explane” is voor 
Apple iPhone en Android Smartphone, 
https://explane.org/   
Deze app is omarmd door het Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid (RIVM). 
 
Naast dit initiatief zijn er ook andere initiatieven: 
- Op 16 november  heeft er een “Burgertop 

Luchtvaart” in Katwijk plaatsgevonden. Uit dit 
overleg is een aantal suggesties gekomen 
bijvoorbeeld t.a.v. de leefbaarheid omgeving, het 
verplaatsen van Schiphol naar de zee en het gelijke 
speelveld van Schiphol en alternatieve 
vervoersvormen. 

- Op 26 november organiseert het bestuur stichting 
Behoud Woongenot Aalsmeer (BWA) een 
bijeenkomst met de Inspectie Luchtvaart en 
Transport (ILT). 

- Op 14 en 15 december zal Greenpeace een ludieke 
actie “Noodlanding voor het klimaat” houden op 
Schiphol. 
(https://www.greenpeace.org/nl/acties/noodlandingv
oorhetklimaat/?gclid=EAIaIQobChMI6POuw7j45QIV
wbTtCh1-cAaJEAAYASAAEgKg5PD_BwE) 
 

Er is veel weerstand over de groei van Schiphol  door 
milieuorganisaties, gemeenten en omwonenden. 
 
Ook in Rotterdam, Eindhoven en Lelystad is er veel 
weerstand vanuit de bewoners. 
 
De beslissing over eventuele groei van Schiphol wordt 
genomen in de Luchtvaartnota 2020-2050.  
Deze nota wordt telkens vooruitgeschoven vanwege de 
onduidelijkheid over welke bijdrage de luchtvaart moet 
leveren aan een toekomstig leefbaar klimaat. 
 
Helaas is de website Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 
(BAS), waar klachten gemeld kunnen worden over Schiphol al 
enige tijd gehackt en kunnen er om die reden geen 
klachten meer ingediend worden. Daarom maak indien 
mogelijk gebruik van de voornoemde App “Explane”. 
 
NB: De uitnodiging van Aalsmeer aan de Minister om 
een nacht te komen slapen om zelf de hinder te ervaren 
staat nog steeds open. 

  Schiphol nieuws, 
26 oktober 2019 

Meer vliegverkeer ten zuiden van Schiphol vanwege 
onderhoud vanaf 27 oktober tot en met 15 
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Volgend wijkoverleg: 
Maandag 3 februari 2020 om 20:00 Parochiehuis, Gerberastraat 8 Aalsmeer.  

 december 2019 
Bewoners in Aalsmeer, Rijsenhout en Kudelstaart 
zullen in deze periode meer vliegtuiggeluid ervaren. 
Dit is met name tussen 7.00 uur ’s ochtends en 22.30 
uur ’s avonds. 
Reden voor de extra overlast is dat vanwege 
onderhoudswerkzaamheden aan taxibaan A8 de 
Kaagbaan niet of nauwelijks gebruikt kan  worden. 
Het vliegverkeer is hierdoor  voor het 
starten en landen in en vanuit zuidelijke richting. 
aangewezen op de Aalsmeerbaan en de 
Zwanenburgbaan. 
Schiphol meld de omwonenden hierover: “Het spijt ons 
dat je hierdoor wellicht meer overlast van ons ervaart”.  

6 Rondvraag Kooien voor 
bladeren 

Kunnen er kooien voor bladeren komen? Deze kooien 
waren er in het verleden en zijn wegbezuinigd 

 

  Verkeersveiligheid Er zijn gaten in het asfalt gemeld bij de gemeente maar 
er worden geen acties ondernomen. Het advies is om 
nogmaals te bellen met de servicelijn. Dit werkt meestal 
goed.  

 

  Zwarte weg/ Burg. 
Kasteleinsweg 

Er staan allemaal borden aan deze wegen terwijl er niks 
gebeurd. Het doel van deze borden is om mensen te 
laten wennen dat het geen tijdelijke maatregelen zijn, 
maar structureel. De versmalling zal blijven. Nu zijn ze 
bezig met verbreden van de fietspaden. 

 

  Bewoners 
Kastanjelaan 

De vraag is wat er gaat gebeuren in de Kastanjelaan. De 
achtertuin en de 2 huisjes zijn verkocht. Op de plek van 
de tuintjes komt een parkeerterrein. Ook zijn er diverse 
geruchten over de toekomst van het gebouw van 
apotheek van Mooren. Cissi Mijwaart (VVD) gaat 
navragen wat de plannen zijn. 

 
 

VVD 

  Groenraad in 
oprichting 

Er worden plannen gemaakt om een Groenraad op te 
richten, die (on-)gevraagd advies kan uitbrengen. Dit 
voorstel zal t.z.t. aangeboden worden aan het College. 

 

  Voetbalkooi Er zal bij de gymzaal van de Jozefsschool waar nu het 
basketbalveld is een voetbalkooi geplaatste worden. 

 

7  Sluiting  Rob dankt iedereen voor de aanwezigheid en de 
bijdrage en het wijkbestuur Stommeer wenst iedereen 
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.  

 


