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Verslag Wijkoverleg Stommeer  v3  
Maandag 3 februari 2020 in het Parochiehuis. 
______________________________________________________________________________ 
 

Aanwezig: 
Bestuursleden:   Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen en Greet Vaneman 
Belangstellenden:  13 personen  
Met bericht afwezig:  J.K. Stam (buurtbewoners), Ton Harte (Fractie assistent CDA, 

gemeenteraad en bewoner), Sunny Lakerveld (Raadslid, Groen 
Links). 

Afwezig zonderbericht:  Wijkregisseur Politie Stommeer  
Raadsleden:  Kees Kaslander (fractie assistent CDA en buurtbewoner),  

Marianne Vleghaar (Raadslid VVD)  
Groene Lint:  Marcel Bartels (Bewonersinitiatief Het Groene Lint), 
Eigen Haard  Roy Fransen (vrz bewonerscommissie Stommeer van Eigen Haard) 
Participe:  Helma Keesom (Buurtverbinder Participe komt later) 
St. Historische Tuin Aalsmeer:  Dick Maarsen 
______________________________________________________________________________ 
 
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, 

mededelingen, 
vaststellen agenda 
 

Rob heet iedereen van harte welkom.  
Helma Keesom onze buurtverbinder komt later omdat ze 
het eerste gedeelte van de avond aanwezig is bij het 
wijkoverleg Hornmeer.  
 
De wijkregisseur Politie in de Stommeer Linda 
Binsbergen is afwezig tot 21 juli. Het wijkbestuur heeft 
gevraagd of er een vervanger aanwezig zou kunnen zijn 
tijdens dit overleg. Hierop heeft het wijkbestuur geen 
reactie ontvangen. 

Er is een idee ontvangen van wijkbewoner de heer de 
Vrije: Aan de zuidelijke talud van de Bielzenpad kan het 
verwilderde boshage aangepast worden naar een 
prachtige wandelpark met behoud van talrijke bomen en 
struiken. Het kan gerealiseerd worden door vrijwilligers 
samen met ervarende tuinlieden. Daar kan een 
romantisch slingerend pad met banken van de 
noordkant naar de zuidkant aansluitend aan de 
Geijlwijckerweg en de Hogedijk. Hoe denken jullie 
hierover?. Het wijkbestuur heeft deze suggestie naar de  
werkgroep Seringenpark, en de bewonerswerkgroep 
“Het Groene Lint gezonden voor een reactie. 

 
 
 
 

2 Presentatie Right to Challenge 
ook voor het 
Seringenpark? 
 

Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken 
van overheden overnemen als zij denken het slimmer, 
beter, goedkoper of anders te kunnen doen. R2C heet 
in het Nederlands "Uitdaagrecht". Hoe je met R2C aan 
de slag kunt, staat op de website van het Netwerk 
Right to Challenge (https://www.righttochallenge.nl/).  
 
Het Seringenpark is een van de pilots voor de 
gemeente Aalsmeer die mee doen in deze nieuwe 
vorm van participatie. De werkgroep “Behoud van het 
Seringenpark” is een bewonersinitiatief dat opgericht is 
in het voorjaar van 2012 en aangehaakt bij het 
wijkoverleg Stommeer. Deze werkgroep bestaat uit vijf 
personen. De diverse leden van deze werkgroep 
hebben verschillende taken en expertises. Greet is de 
voorzitter, Sjaak verzorgt de PR, Hansje is 
secretaresse, Magda is lid vanuit de historische tuin, 
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Martin Smit is hovenier van beroep en tot nu toe heeft 
de werkgroep zich met name gericht op groot 
onderhoud. Dit alles in samenspraak met de 
gemeente. Tevens zijn er bedrijven aangeschreven om 
extra middelen te verkrijgen. De Meerlanden die voor 
het onderhoud moet zorgen heeft op kwaliteit en 
kwantiteit niet de middelen om het park op een hoger 
plan te krijgen. Het noodzakelijke onderhoud heeft nu 
plaatsgevonden. Momenteel wordt er gewerkt aan het 
verhogen van het talud/dijk door het waterschap, een 
plan dat er al jaren ligt. Hierdoor zullen bomen 
verdwijnen, maar daarvoor in de plaats zullen 
meidoornstruiken gepland gaan worden. Volgend jaar 
bestaat het park 70 jaar. Het Seringenpark is een uniek 
park met meer dan 100 soorten seringen. Het park is 
een monument en heeft een AA status. Tot nu toe 
heeft de werkgroep 3-4 keer overlegd met de 
beleidsmakers van het Groen over het park. De 
werkgroep wilde graag weten wat het budget is voor 
het park. De gemeente lijkt geen apart budget vrij te 
maken voor dit park. Door het park aan te melden voor 
een Right to Challenge project hoopt de werkgroep 
meer sturing te kunnen geven aan het behoud en 
onderhoud van dit unieke park. Het doel is om 
daarmee de kwaliteit en intensiteit van onderhoud te 
verbeteren. 
De werkgroep heeft een plan opgesteld waarin o.a. 
wordt beschreven op welke wijze het park zal worden 
onderhouden en vanuit welke visie. De werkgroep wil 
zoveel mogelijk samenwerken met Aalsmeerse 
bedrijven/ hoveniers. 
De werkgroep zal de hovenier aansturen in 
samenspraak met de gemeente. Dick Maarsen van de 
Historische tuinen, die veel deskundigheid heeft op het 
gebied van seringen zal hierbij ondersteunen.  
Een van de eisen om in aanmerking te komen voor 
R2C is draagvlak vanuit o.a. de bewoners. Greet heeft 
een petitie opgesteld en gevraagd wordt om deze 
petitie breed te delen zodat er zoveel mogelijk 
handtekeningen verzameld kunnen worden. Het 
emailadres van de petitie is  mail@hansje.info  
Op de vraag of de bewoners straks zelf aan de slag 
gaan in het park is het antwoord “Nee”. De 
werkzaamheden zullen gedaan worden door de 
hovenier. Wellicht dat er een keer hand en 
spantdiensten verricht moeten worden. 
Vanuit dit overleg wordt er zeer positief gereageerd op 
het voorstel en de plannen die er liggen voor het 
Seringenpark. 
 
N.a.v. dit punt wordt opgemerkt dat er veel mooie, 
oude bomen worden verwijderd uit Aalsmeer door 
allerlei werkzaamheden aan dijken en wegen. Deze 
zullen voor altijd verloren gaan. De communicatie 
tussen Hoogheemraadschap, waterschappen, 
gemeente en bewoners verloopt niet altijd zoals 
wenselijk is.  
Marcel schrok toen hij zag hoe alle bomen werden 
verwijderd i.v.m. dijkonderhoud. Hij belde de gemeente 
en die leek hiervan niet op de hoogte te zijn. Dit blijkt 
niet zo te zijn. Deze plannen zijn al lang bekend bij de 
gemeente, alleen wanneer het zou gaan plaatsvinden 
was niet bekend. Omdat het waterschap boven de 
gemeente staat, heeft de gemeente hier ook geen 



 3

zeggenschap over.  
 
Op initiatief van De Schoonheid van Aalsmeer  

(www.deschoonheidvanaalsmeer.nl) zijn bij Triade 
verschillende bomen aangeplant. Tijdens de Nationale 
Boomplantdag zullen kinderen de onderbeplanting 
neerzetten.  

  Aalsmeer bouwt Op het verzoek van de deelnemers van het vorige 
wijkoverleg geeft Roy Franssen (voorzitter 
bewonerscommissie Stommeer) een update over de 
laatste plannen en ontwikkelingen van Eigen Haard 
binnen de Stommeer.  
 
Woningen Spoorlaan 1-17 
Deze woningen staan al vijf jaar op de nominatie om 
gesloopt te worden. Er heeft een informatiebijeenkomst 
plaatsgevonden met de bewoners. Ca. 95% van de 
bewoners wil dat de woningen gesloopt gaan worden 
en dat er nieuwbouw zal worden gepleegd. Er zijn nog 
geen definitieve plannen/ bouwtekeningen bekend. 
Waarschijnlijk zal, als er nieuwbouw komt, hetzelfde 
aantal (sociale) huurwoningen voor teruggeplaatst 
worden. Daarnaast komt er een appartementen-
complex.  
Over de vraag welke type en kleur steen er gebruikt zal 
gaan worden kan nog geen antwoord gegeven worden 
omdat er nog geen definitief plan ligt wat er gaat 
gebeuren.  
De vraag van Jos Valentijn is wat het beleid is van 
Eigen Haard t.a.v. natuur inclusief bouwen. Roy heeft 
daar geen antwoord op. Voor vragen over natuur 
inclusief bouwen kan hij contact opnemen met  
Brenda Eikelenboom van Eigen Haard. 
 
Laurierhof 
Er zullen ongeveer 44 senioren-/zorgwoningen 
gebouwd gaan worden op de Laurierhof (naast het 
viaduct). Dit is een plan wat er al lang ligt. Het is tijdens 
deze vergadering niet duidelijk of er gasloos gebouwd 
gaat worden of niet. In de toekomstige plannen zal er 
gasloos gebouwd moeten gaan worden.  
 
Samen verduurzamen (SAVE). Er staan vijf projecten 
op stapel. Er is begonnen met de Begoniastraat 1-41. 
Met name over de zeer gebrekkige communicatie zijn 
veel klachten. Hierdoor is op verzoek (gedreigd met 
een rechtszaak) van het HAK (Huurdersvereniging 
Aalsmeer Kudelstaart) de andere 4 projecten tijdelijk 
stopgezet met het doel eerst een duidelijk 
communicatieplan te ontwikkelen voor de 
bewonerscommissie en de bewoners/ betrokkenen.  
De andere vier projecten zijn: 

• Hugo de Vriesstraat ruim 40 woningen 

• P.F. von Sieboldlaan 3-25 (oneven) 

• Mendelstraat 106-112 

• Clusiusstraat 2-20 
 
Gezamenlijke tuin creëren Ophelialaan (duplex 
woningen)  
Deze woningen zijn bestempeld als jongerenwoningen 
waar jongeren maximaal 5 jaar kunnen wonen. De 
tuinen worden door niet alle bewoners goed 
onderhouden, met name de achterste tuinen. Deze zijn 
van de bewoners van bovenste etages. Er heeft een 
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inventarisatie plaatsgevonden onder de bewoners van 
de bovenste etages. Een deel van de bewoners heeft 
aangegeven dat ze geen interesse hebben in de tuin. 
Hiervoor wordt nog een plan ontwikkeld in 
samenspraak met de jongeren. Zoals het er nu naar 
uitziet, blijven de bomen en planten staan en zal Eigen 
Haard voor een deel van de tuinen het onderhoud op 
zich nemen. De apotheek heeft een vergunning 
aangevraagd om een parkeerplaats te bouwen. Dit 
heeft hij na overleg met de jongeren aangevraagd. 
 
Lage huizen Seringenpark 
Eigen Haard is plannen aan het ontwikkelen voor de 
lage huizen in het park. Deze huizen vallen onder 
beschermd dorpsgezicht. De flat zal bestemd gaan 
worden voor senioren. Momenteel zit er kraakwacht in. 
Er komen aan de flat bij Parklaan 27, vijf 
jongerenwoningen met een eigen opgang. 
 
Roy wordt bedankt voor de presentatie.  

3 Vaststellen 
Besluitenlijst 
25 november 
2019 

N.a.v. punt 1: 
Ingezonden brief 

Het wijkbestuur heeft contact gehad met de gemeente 
betreffende de verkeer knelpunten op de Hortensialaan 
in de ingezonden brief. Er is, voor zover nu mogelijk is, 
een aantal maatregelingen getroffen om het (bus-) 
verkeer minder hard te laten rijden. Het is nu nog niet 
mogelijk om een 30 km zone in te stellen. In de 
toekomst zal de bus een andere route gaan rijden en zal 
er ook een 30 km regeling getroffen worden. 

 

  N.a.v. punt 2a: 
Mobiliteitsagenda 

Dit agendapunt wordt op het gezamenlijk wijkoverleg 
van 10-2-2020 besproken met betrokken 
beleidsambtenaren. Nogmaals wordt aangegeven dat er 
grote zorgen zijn over de bereikbaarheid voor met name 
ouderen en kinderen. In dit verslag zal dit punt later 
nogmaals aan de orde komen. 

 

  N.a.v. punt 4: 
Nieuw afval-en 
grondstoffen beleid 

Momenteel zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. Dit 
agendapunt blijft wel op de PM-lijst staan. 

Wijkbestuur 
Stommeer 

  N.a.v. punt 4: 
Werkgroep 
Seringenpark 

Het wijkbestuur heeft contact opgenomen met 
Meerlanden over de in de vergadering geuite klachten. 

 

  N.a.v. punt 4: 
Voortgang 
bewonersinitiatief 
Gevelgedicht 

Op 3-2-2020 is er contact geweest met de uitvoerder 
van het gevelgedicht de firma Alex Boom. Tijdens de 
vergadering wordt het materiaal getoond dat gebruikt zal 
gaan worden. Het streven is nog steeds om het 
gevelgedicht (5 meter bij 2,5 meter) te plaatsen in april. 
Nogmaals wordt de oproep gedaan om met nieuwe 
ideeën te komen. Eigen Haard heeft weer budget 
vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven.  

 

  N.a.v. Punt 6: 
Verkeersveiligheid 

De gaten in het asfalt zijn gemaakt zonder dat er 
nogmaals contact is opgenomen met de gemeente.  

 

  N.a.v. Punt 6: 
Groenraad in 
oprichting 

Het plan om een Groenraad in te stellen, is ingediend bij 
het College van B&W. 

 

   Er zijn verder geen op- en of aanmerkingen. De 
besluitenlijst wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
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Informatie en 
communicatie 

Politie, van de 
wijkregisseur 

Er is geen nieuws van de wijkregisseur. Vraag uit de 
zaal: Weet het wijkbestuur wie tot juli wijkregisseur is 
van Stommeer? Antwoord is neen 

 

  Waterschap 
Rijnland 

Er is geen nieuws gemeld aan het wijkbestuur vanuit 
Waterschap Rijnland. 

 

  Renovatie/ 
verbetering  
“de Hoge Dijk” 

Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden in de 
Beach. Tijdens deze bijeenkomst is gemeld dat de 
indeling blijft zoals hij is. Tijdens deze vergadering heeft 
er tevens een inventarisatie plaatsgevonden. De dijk zal 
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zoveel mogelijk boomvrij gemaakt worden. Verwacht 
wordt dat er deze maand verslag over deze 
bijeenkomsten zal worden uitgebracht en dat er in maart 
een definitief plan gepresenteerd zal gaan worden over 
de renovatie/ verbetering van “de Hoge Dijk”.  

  Nieuws Green Park 
Aalsmeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingekomen op  
5 februari j.l. 
 

Het laatste nieuws (december 2019) over de plannen 
van Green Park Aalsmeer baart het wijkbestuur zorgen. 
Met name de openbaar vervoer oost-west verbinding 
in Aalsmeer en daarmee de rechtstreekse verbinding 
met Amstelveen en Amsterdam zal verdwijnen. De 
“Tuinen van Aalsmeer” zijn hierdoor ook zeer slecht 
bereikbaar. Met name voor ouderen, kinderen en 
mensen die slecht ter been zijn is dit een groot knelpunt. 
De vraag die gesteld wordt is of er een criteria is voor 
het openbaarvervoer en dekkingsgraad? 
Er zijn waarschijnlijk wel plannen om een soort flexbus 
in te gaan zetten. Hoe dit er concreet uit gaat zien is nog 
onbekend. In het gezamenlijk wijkoverleg op 10 februari 
2020 zal er een presentatie plaatsvinden met de 
betrokken beleidsambtenaren. Deze vragen en 
zorgpunten zullen dan meegenomen worden. 
Op de website http://wijkoverlegaalsmeer.nl zullen de 
plannen zoals die nu liggen met de plattegronden 
worden geplaatst. Tevens kunt u daar de plannen rond 
de Molenvlietweg terugvinden. 
 
Het gemeentebestuur kan alleen goed beleid maken als 
zij ook weten wat er in de gemeente leeft, hoe inwoners, 
werkenden en ondernemers zich bewegen en  
denken over de bereikbaarheid van Aalsmeer. 
Daarom staan er vanaf 3 februari de hele maand twee 
enquêtes online. Een voor inwoners en een voor 
ondernemers en instellingen. Wil je ook meedoen?  
Ga dan naar www.aalsmeer.nl/mobiliteitsagenda en vul 
de enquête in. Alvast bedankt voor je medewerking. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijkbestuur 
Stommeer  
 
 
 

Wijkbestuur 
Stommeer  

  Vanuit Participe 
Automaatje 

Na de succesvolle introductie van ANWB AutoMaatje in 
Uithoorn, gaat dit project op 2 maart van start in 
Aalsmeer. 
Het project in Aalsmeer is opgezet door de ANWB, 
Aalsmeer voor elkaar, Participe en de gemeente 
Aalsmeer.  
Mensen die minder mobiel zijn en zelf niet meer voor het 
vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande 
vervoersdiensten gebruik kunnen maken, kunnen 
hiervan gebruik maken.  
Hierdoor kunnen bewoners mobiel en actief blijven. Men 
kan van AutoMaatje gebruik maken voor doktersbezoek, 
maar ook voor vervoer naar kaartclub, op bezoek gaan 
bij vrienden e.d. Elke rit betekent een nieuw sociaal 
contact.  
 
Hiervoor zijn ook vrijwilligers nodig die willen rijden. Men 
ontvangt hiervoor een geringe onkostenvergoeding (voor 
benzine). Indien mensen vragen hebben of 
geïnteresseerd zijn kunnen zij zich aanmelden bij 
info@automaatje-aalsmeer.nl of op telefoonnummer 
0297-303 141 
Natasja Groeneveld coördineert dit project.  
 
Voor meer algemene informatie over ANWB AutoMaatje 
zie:https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/
mobiliteit/automaatje 

 

  Vanuit Participe: Participe heeft een nieuwe flyer uitgebracht over het  
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nieuwe flyer 
Financieel Café 

Financieel Café. 
Het Financieel Café biedt gratis advies en ondersteuning  
bij geldzaken en administratie. Dit Café is elke 
donderdag open van 15.30-17.30 (tijdens de 
openingstijden van het infopunt Aalsmeer)  in de 
bibliotheek van de Oude Veiling, Markstraat 19.  

  Vanuit Participe: 
nieuwe flyer Pools 
Spreekuur  

De andere nieuwe flyer die is uitgebracht  betreft het 
Pools spreekuur (in het Nederlands en Pools).  
In deze flyer worden mensen opgeroepen om, als men 
vragen of problemen heeft, contact op te nemen met het 
Pools Spreekuur.  
Dit spreekuur wordt de eerste donderdag van de maand 
(behalve in mei) gehouden van 15.30-17.30 in het 
infopunt in de bibliotheek, Markstraat 19. 
Tijdens deze uren zijn er twee Pools sprekende 
vrijwilligers aanwezig. De meeste Polen spreken slecht 
of helemaal geen andere taal en komen op die manier in 
een isolement terecht. Contact met anderen is daarom 
moeilijk. In tegenstelling tot Kroaten die vaak wel andere 
talen beheersen.  
Deze flyers worden o.a. verspreid onder huisartsen en 
het sociaal loket. 
Het doel van dit spreekuur is tevens om mensen uit te 
leggen hoe de Nederlandse samenleving werkt, zoals 
bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het onderwijssysteem 
e.d. In de vergadering wordt opgemerkt dat deze 
mensen lange dagen en veel dagen werken. Hierdoor 
komt het leren van de Nederlandse taal in het gedrang, 
ondanks dat de behoefte er wel is. Op dit moment zijn er 
nog te weinig taalcoaches beschikbaar. Wereldburen 
zou ook een oplossing kunnen bieden, zij zijn ook in de 
avonduren beschikbaar. 

 

  Vanuit Participe 
nieuwe flyer 
Infopunt 

Helma brengt de flyer Infopunt Aalsmeer nog een keer 
onder de aandacht. Het infopunt is er om mensen gratis 
te helpen met allerlei vragen over financiën, zorgen, 
vrijwilligerswerk en activiteiten. Medewerkers van het 
infopunt zijn elke donderdag van 15.30-17.30 aanwezig 
in de bibliotheek van Aalsmeer, Marktstraat 19. Zij zijn 
ook bereikbaar op telefoonnummer 0297-347 510 
(tussen 9.00-12.00) en via info@aalsmeervoorelkaar.nl 

 

 Vanuit de 
gemeente 

Ophelialaan Aan de Ophelialaan (De Hoeksteen) zullen maximaal 25 
woningen gebouwd gaan worden. Dit heeft te maken 
met het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). De start zal in 
2023 plaats gaan vinden. Het voormalige schoolgebouw 
wordt momenteel verhuurd aan zzp-ers. De startnotitie 
voor deze plannen is in voorbereiding. (Bron NMB 5-12-
2019) 

 

  Woningbouw Jac. P 
Thijsselaan 

Er is nog geen nieuws over de woningbouw in de Jac. P 
Thijsselaan. Waarschijnlijk mogen op grond van het LIB 
maximaal 25 woningen gebouwd worden. 

 

  Mededeling Tuinen 
van Aalsmeer 
project in de 
Ophelialaan 

Er ligt al sinds 2014 een plan voor de Tuinen van 
Aalsmeer. Tijdens de Commissievergadering van 
Ruimte & Economie van 7 januari 2020 zijn de plannen 
voor actualisatie en optimalisatie grondexploitatie “de 
Tuinen van Aalsmeer” besproken. 
De fracties hadden weinig opmerkingen over het stuk 
waarin voorstellen worden gedaan om het financiële 
resultaat van dit project te verbeteren. De fracties gaven 
aan zich over het algemeen te kunnen vinden in de 
gedane voorstellen en is er in raadsvergadering van  
23 januari 2020 een besluit genomen over het 
raadsvoorstel. Het is nog onduidelijk of het raadsvoorstel 
al dan niet geamendeerd is vastgesteld.  
Het Heegstrapark (bij het Ophelipahof) is in deze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijkbestuur 
Stommeer 
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plannen opgenomen en zal blijven bestaan. 
Als de N201 afgewaardeerd is en werkzaamheden langs 
de N196 (Burgemeester Kasteleinsweg) zijn afgerond 
zal er nieuwbouw Polderzoom 2 van start gaan. In dit 
plan is er ook meer groen opgenomen dan in het 
oorspronkelijke plan. Voor een plattegrond hiervan zie 
de website http://wijkoverlegaalsmeer.nl 
Voor meer informatie over de Tuinen van Aalsmeer 
http://www.detuinenvanaalsmeer.nl/  en 
https://www.aalsmeer.nl/wonen-
leven/project/woonprogramma-de-tuinen-van-aalsmeer 

 
 
 
 

  Nieuws vanuit de 
Gemeente: Woning 
verduurzaming en 
aardgasvrij 

Nederland moet in de toekomst aardgas vrij worden/ 
zijn. Er is al een bijeenkomst geweest en er zullen nog 
meer bijeenkomsten georganiseerd gaan worden zodra 
er meer duidelijkheid is.  

 

5  Ontwikkeling 
Schiphol-
overleg 

 Rob geeft een update betreffende de ontwikkelingen aan 
de hand van een PowerPoint Presentatie. Deze 
presentatie is terug te vinden op de website van 
http://wijkoverlegaalsmeer.nl.  
Op 5-7-2019 stuurde de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat een brief naar de Tweede kamer met het 
voornemen dat Schiphol na 2020 mag groeien (in 
stappen) van 500.000 naar 540.000 vliegbewegingen 
per jaar mits voldaan wordt aan een aantal 
voorwaarden: 

• Er voorrang zal worden gegeven aan beperking 
hinder in plaats van het aantal vliegbewegingen, 

• Schiphol eerst de afgesproken maatregelen  ter 
beperking van die hinder gaat uitvoeren 
(Aldersakkoord 2008 en verder), 

• verankeren in de wet strikt handhaven Nieuwe 
Normen-en Handhaving Stelsel (NNHS) bij 500.000 
vliegbewegingen. De Inspectie ILT krijgt dan 
wettelijke bevoegdheid boetes aan o.a. Schiphol op 
te leggen (uiterlijk eind 2020). Schiphol heeft nu een 
vergunning voor 400.000 vliegbewegingen, 

• Veiligheid op 1 stellen. Schiphol kan zich alleen 
verder ontwikkelen als dit aantoonbaar veilig kan 
(Rapport Onderzoekraad Voor Veiligheid (OVV) 
2017 “Veiligheid Vliegverkeer Schiphol”), 

• Juridische aanscherping van de vierde baanregel, 
waarop zal worden gehandhaafd (4de baanregel 
dient als bescherming omwonenden van de 
secundaire Aalsmeer-, Buitenveldert- en  
Zwanenburgbaan. Tot nu toe is het zo, dat als 
Schiphol een aanvraag doet, deze nooit geweigerd 
wordt, 

• Aanpak schadelijke emissies (CO2, stikstof en 
ultrafijnstof. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu heeft vorig jaar gerapporteerd dat 
kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof 
gezondheidsproblemen kan opleveren, naar de 
langer termijn effecten loopt nog een onderzoek. 
Schiphol kan deze emissies afkopen. 

• Het is belangrijk dat onder strikte voorwaarden 
Schiphol vanaf 2021 weer perspectief heeft om te 
groeien naar 5400.000 vliegbewegingen. 

 
Dus op middellange termijn: groei verdienen door 
aantoonbare hinderbeperking. Tot nu toe is daarvan nog 
niets van terechtgekomen.  
 
Bovengenoemde vliegbewegingen zijn exclusief 
vliegbewegingen van de helikopters en privévliegtuigen.  

 
 

Wijkbestuur 
Stommeer   
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Volgend wijkoverleg: 
Maandag 20 april 2020 om 20:00 Parochiehuis, Gerberastraat 8 Aalsmeer.  

 
In 2015 is er wettelijk bepaald dat omwonenden zitting 
hebben in de Omgevingsraad van Schiphol. Deze eis 
staat nu op losse schroeven.  
 
Er zijn plannen (Adviesbureau to70) voor aanleg van 
een 7de baan: 2de Kaagbaan (die de Aalsmeerbaan zou 
ontlasten) en een 8ste baan, de 2de Polderbaan. Ondanks 
de plannen om 45.000 vakantievluchten uit te laten 
voeren door luchthaven Lelystad zal de druk echter niet 
verminderd worden op Schiphol. 
 
Wat dreigt er dit jaar wel te gebeuren: 
1. Grote kans dat de wettelijke taken van de 

Omgevings Raad Schiphol (ORS), overlegplatform 
van alle belanghebbenden van Schiphol, dit jaar uit 
elkaar zal vallen. Omwonenden verliezen de 
gelijkwaardige adviesfunctie naar de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat. 

2. Gemeenten en het Rijk hebben een grote uitgaging 
om voor de toekomst wonen en vliegen goed te 
combineren, zodat de leefomgevingskwaliteit echt 
wordt verbeterd. 

De belangengroep omwonenden Aalsmeerbaan (samen 
met Uithoorn) zijn goed georganiseerd en zullen er alles 
aan doen om de overlast in de Zuid-Oosthoek te 
beperken.  
De gemeenteraad en het College van B&W Aalsmeer 
hebben de Motie “Genoeg is Genoeg” aangenomen. 
Vanuit dit wijkoverleg wordt opgemerkt dat de gemeente 
wel consequenties moet trekken uit deze stellingname. 
Meer parkeerplaatsen te creëren in Greenpark voor 
Schiphol is in tegenspraak met “Genoeg is Genoeg”.  
 
In de Zuidoosthoek zijn op zijn minst 3 verenigingen 
actief die belangen van bewoners zo goed mogelijk 
verdedigen, te weten: 
Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan (BWA) 
website http://aalsmeerbaan.nl/ 
Vereniging Vliegtuighinder Westeinder 
website https://www.vliegtuighinder.com/ ,en 
Platform Uithoorn (en De Kwakel) Schiphol 
Hinderbeperking (PUSH) 
website https://www.pushuithoorn.nl/ 
Voor de uitleg wat PUSH is, hun speerpunten, de feiten 
over de Aalsmeerbaan en Leefbaarheid Aalsmeer bij 
groei naar 540.000 e.a. nieuws verwijs ik naar de 
PowerPoint Presentatie van 
http://wijkoverlegaalsmeer.nl. 

6 Rondvraag Nieuwjaarsreceptie 
Mentinglaan 

De bewoners van de Mentinglaan hebben  op 4 januari 
een geslaagde  nieuwjaarsreceptie gehouden  

 

  Klachten melden 
over Schiphol 

Het BAS-Schiphol is weer bereikbaar. Ondanks het feit 
dat er wel filters in het systeem zitten en het niet 
helemaal betrouwbaar is, is het verzoek om toch te 
blijven melden.  
Daarnaast is er ook nog de App Explain.  

 

7 Sluiting  Rob dankt iedereen voor de aanwezigheid en de 
bijdrage. 

 


