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Besluitenlijst Wijkoverleg Stommeer    

Maandag 21 september 2020 in het Parochiehuis.  v3 
______________________________________________________________________________ 

Aanwezig: 
Bestuursleden: Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen en Greet Vaneman 
Belangstellenden: 16 personen  
Afwezig met bericht: mw. Marianne Vleghaar (raadslid VVD), mw. Sunny Lakerveld 

(raadslid GL), de heer/mw. Ietsje Heijtel, de heer Paul Hulsbosch 
(wijkbewoners), mw. Jessica Kloos-Helsloot (Participe Amstelland), 
Helma Keesom (Participe, Amstelland Buurtverbinder), mw. Linda 
Binsbergen (wijkagent Stommeer), de heer Leo Baarse 
(bewonersvertegenwoordiger Aalsmeerbaan ORS) 

Wijkbewoners Rosalina Masters, Daan Spreij, Yvette Koehler, Hansje Havinga, 
Maria Gerritse, mw. Gerritse-Markus, mw. Markusse, mw. Astrid 
Hoeksma, mw. Yvonne Francken, Jan Zekveld,  

Raadsleden: Kees Kaslander (fractie ass. CDA en wijkbewoner), Ton Harte 
(fractie ass. CDA gemeenteraad en wijkbewoner), Pim van Riet 
(fractie ass. D66 gemeenteraad),  

Groene Lint: Marcel Bartels (Bewonersinitiatief Het Groene Lint), 
Eigen Haard Roy Fransen (vrz bewonerscommissie Stommeer van Eigen Haard) 

is (wat later). 
______________________________________________________________________________ 

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. We verkeren nu in 
een bijzondere tijd i.v.m. de corona en de maatregelen 
die er gelden.  
De laatste ontwikkelingen m.b.t. het Waterfront is dat er 
een discussie heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad 
naar aanleiding van een bericht van bezorgde 
bewoners. In de gemeenteraad is afgesproken dat 
bewoners hun eigen BBQ moeten meenemen van en 
naar huis. Deze BBQ’s mogen alleen op de daarvoor 
bestemde plekken gebruikt worden. Op termijn zal er 
een evaluatie plaatsvinden. De voorzitter van de 
werkgroep had moeite met het feit dat deze beslissing 
tijdens de vakantie is genomen. Opgemerkt wordt dat de 
werkgroep pas laat met een reactie was gekomen. 
De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen 
aanvullingen. 

2 Besluitenlijst 3 
februari 2020  

N.a.v. pag. 4:
Nieuw afval- en
grondstoffenbeleid

Dit punt komt terug op de agendapunt 4.  

N.a.v. pag. 5
Nieuws Greenpark
Aalsmeer

Dit punt komt terug op de agendapunt 4 
De informatie is niet geplaatst op de website 
www.wijkoverlegaalsmeer.nl 
De ontwikkelingen gaan zo snel dat de informatie al 
weer achterhaald is.  

N.a.v.  pag. 6
Mededelingen
tuinen van
Aalsmeer in de
Ophelialaan

Het wijkbestuur gaat navraag doen wat de stand van 
zaken toekomst Heegstrapark is. 

Wijkbestuur 
Stommeer 

N.a.v. pag. 7
Ontwikkeling
Schipholoverleg

Dit punt komt terug op de agendapunt 5. De 
PowerPoint prestentatie is inmiddels achterhaald door 
de ontwikkelingen van de laatste maanden. 

3 Nieuws uit de 
wijk 

Werkgroep
Seringenpark
(Greet)

OP 3 september is het eerste gevelgedicht officieel 
onthuld. Dit is gefinancierd door het Eigen Haard 
fonds”. Deze werkgroep wil nog een bankje bij de 
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Molenvliet plaatsen. Hiervoor moeten nog wel een 
aantal procedures gevolgd worden, maar er is nog 
budget over. 
 
Vanaf 1 mei wordt het Seringenpark door hovenier 
Harmen Colijn onderhouden met de werkgroep 
“Behoud het Seringenpark” e.o. als toezichthouders 
(Right to Challengeproject). Voor de werkgroep was dit 
een kans om de kwaliteit van het park te verbeteren. 
Het streven is om het park op een AA status te krijgen.  
 
Voor de gemeente was dit project een uitdaging. Er 
zijn veel protocollen waar de werkgroep mee te maken 
heeft gekregen, maar de werkgroep heeft van 
Wethouder Wilma Alink-Scheltema goede 
ondersteuning ontvangen. 
 
Een paar dagen voor de overdracht is er nog flink 
gewerkt door de Meerlanden om achterstallig 
onderhoud weg te werken. In het najaar zullen de 
Meidoorns geplant worden. Participe heeft het zaad 
voor de prachtig bloeiende veldbloemen geschonken 
Tot nu toe heeft de werkgroep veel positieve reacties 
ontvangen. 
 
De Seringenwerkgroep is een van de eerste 
“parkwerkgroepen” die meedoen aan dit landelijk project 
Right to Challence en dat houdt in: Wij doen het voor 
hetzelfde geld beter met daaraan voorwaarden voor de 
uitvoering. 
De website van de gemeente heeft nog geen melding 
gemaakt over RTC. Sharon Snoek (participatie) en 
Simone van Hell (jurist) zouden dit gaan regelen. De 
werkgroep is op zoek naar sponsoren en vrijwilligers. 
 
Vanuit de buurt maakt men zich ernstig zorgen over de 
slapers en het alcoholmisbruik in het park. 
Geadviseerd om het servicenummer van de gemeente 
te bellen (0297-387575). 
 
Een aantal tijdelijke bewoners in het woonpark 
tegenover het Seringenpark onderhouden hun voor- en 
achterkant van hun woningen niet. Ook Eigen Haard 
lijkt hier geen acties op te ondernemen en verzaakt het 
onderhoud aan de buitenkant. Terwijl deze woningen 
wel de status Beschermd Dorpsgezicht hebben.  
Het plan voor de woningen in het woonpark is de 
gevels schoonmaken en de buitenruimte opruimen  
Dit punt komt ook terug in de rondvraag. 

  Eigen Haard Roy Fransen licht toe. 
Eind dit jaar wordt gestart met de flat bij het viaduct 
Laurierhof. De twee torens 1 t/m 44 worden 
seniorenflats. Men hoopt dat deze start samen gaat 
lopen met de sloop van de woningen aan de Spoorlaan 
1 t/m 17.  
De senioren die daar wonen hebben voorrang als de 
flat gerealiseerd is. Met de bewoners zijn gesprekken 
gevoerd. Bij de bouw van de flat zullen nog 
gasleidingen worden aangelegd. Dit omdat op het 
moment dat de bouwvergunningen werden verleend, 
er nog geen afspraken waren over gasvrij bouwen. 
 
Eigen Haard heeft een fonds van € 50.000,-. Bewoners 
kunnen een plan indienen. De eisen en de wijze voor 
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het aanvragen van een budget kan men terugvinden 
op de website van Eigen Haard.  
De bewonerscommissie wil hierbij ondersteunen  
(zie www.eigenhaard.nl//in-uw-wijk/een-goed-idee-wij-
helpen/eigen-haard-fonds) 
Het gevelgedicht is door het Eigen Haardfonds 
gefinancierd. 
 
De aanvraag  van bewoners voor dit jaar is Sedum op 
een aantal schuurdaken. Deze aanvraag moet nog 
gehonoreerd worden. 
 
Samen verduurzamen is een project van Eigen Haard. 
Deze projecten lopen in de Hugo de Vriesstraat en de 
Clusiusstraat. Of dit project ook in 2020 gestart wordt 
bij de Spoorlaan is nog niet bekend. In 2030 moet het 
project Samen Verduurzamen afgerond zijn. 
 
Bij de voortuin van het Wellantcollege (J. P. 
Thijsselaan) afdeling VMBO komen drie cirkels met 
sierbomen. Bij de MBO zal een grote verbouwing 
plaatsvinden en hierbij gaat ook de tuin op de schop. 
Er is een budget van 1,5 miljoen vrijgemaakt. De 
school zal gaan fuseren met een school uit Brabant en 
Limburg en zal een nieuwe naam krijgen.  

  Het Groene Lint Marcel Bartels licht toe: De eerste fase Molenvliet 
Linneauslaan is gestart.  
Er zijn 400 meidoorns geplant en die hebben het zwaar 
gehad tijdens de droogte. Op de kop van de dijk is, 
door onduidelijkheid wie verantwoordelijk was (boer of 
gemeente), niet gemaaid. Deze onduidelijkheid is 
verholpen, want de gemeente is hier verantwoordelijk 
voor. Volgend voorjaar komt halverwege de dijk, vlakbij 
de ingang van het Seringenpark een kwakkelburg. Iets 
verderop staat al een bankje met mooi zicht op de 
molen. Aan het eind van de dijk staat ook nog een 
bankje.  
Beneden aan de dijk, aan het einde van Molenvliet 
richting Linnaeuslaan komt een natuurspeelplaats.  
Langs het water komt een verhard voetpad en langs dit 
voetpad zal een aantal bomen vervangen worden en 
nieuwe gepland worden en er worden doorsteekjes 
gemaakt.  
Dit alles zal plaatsvinden als de riolering is vervangen 
van de Linnaeuslaan. Het project heeft i.v.m. corona 
vertraging opgelopen. Echter, de SLS, die dit alles 
financiert, heeft aangegeven dat het budget 
beschikbaar blijft.  
 
Straks is er een Seringenpark met de status van een 
gemeentelijk monument en het Groene Lint. Het 
Groene Lint is een (nieuw) bewoners initiatief en een 
gedeelte daarvan sluit aan bij het Seringenpark. 
Volgend jaar bestaat het park 70 jaar en is prachtig 
gerenoveerd de laatste 5 jaar. 
 

 

  Herinrichting 
Zuiderkerkterrein 
 
 
 
 
 
 

Begin dit jaar hebben diverse activiteiten 
plaatsgevonden waaronder het schoonmaken van het 
terrein, maar daarna werd het stil. Het wijkbestuur 
heeft contact opgenomen met Project ontwikkelaar 
Tupla in de Kwakel  
Deze gaven aan dat de bouwvergunning nog niet was 
verleend. De voortgang van dit project is aan de orde 
gekomen tijdens de Raadsvergadering. Men wacht nu 
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Nieuwbouwplan 
aan de Westzijde 
van de 
Ophelialaan.  
 

op een spoedige toezegging dat de bouwvergunning 
verleend zal gaan worden en dat in het vierde kwartaal 
gestart kan worden met het bouwen van 
(senioren)woningen. Het wijkoverleg betreurt deze 
vertraging, omdat de doorstroming hierdoor erg is 
vertraagd. Bovendien moet niet worden uitgesloten dat 
het hele project alsnog niet doorgaat. 
 
De heer van der Bilt heeft met de koper van zijn pand 
de heer Chi gesproken en die vertelde dat er op die 
locatie 33 starterswoningen waarschijnlijk 
koopwoningen komen en dat er nog een deel in 
ontwikkeling is.  
Tijdens de vergadering wordt verwezen naar de app 
omgevingsalert (zie website;  
https://www.omgevingsalert.nl/)   
 
Met het instellen van het eigen adres ziet een 
gebruiker direct welke vergunningen er bij hem in de 
buurt zijn aangevraagd of worden verleend. 

4 Informatie en 
Communicatie 

Nieuws vanuit de 
gemeente 

Onderzoek behoefte wijkbus 
Er vindt momenteel onderzoek plaats naar de behoefte 
voor een mogelijke wijkbus als alternatief voor de op te 
heffen buslijnen van Connexxion. 
Dit onderzoek wordt steekproefsgewijs gehouden.  
Het wijkbestuur heeft schriftelijk aangegeven dat ze 
niet geïnformeerd waren en dat veel mensen die eigen 
vervoer hebben deze brief niet hebben ontvangen, met 
name die wijkbewoners welke tot de doelgroepen 
behoren. 
De gemeente heeft schriftelijk laten weten dat het een 
representatieve steekproef is. Het is nu wachten op het 
resultaat.  
Door dit onderzoek erkent de gemeente wel dat er voor  
een deel van de bewoners straks een probleem kan 
ontstaan. Over de Aalsmeerweg zal straks geen 
reguliere lijnbus meer rijden. Bij Aalsmeer Oost, zal op 
de Legmeerdijk na, zeer weinig regulier busvervoer 
zijn.  
 
Afvalstoffen beleid en milieudoelstellingen 
De beleidsnota ‘Van afval naar grondstofbeleid 2020-
2024’ is op 3 september besproken in de vergadering 
van de commissie Maatschappij en Bestuur. De 
beleidsnota is negatief beoordeeld en teruggetrokken 
door de wethouder. In oktober komt er een aangepast 
voorstel. De gemeenteraad heeft gevraagd om een 
kosten-baten analyse op te stellen.  
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld waarom 
het huidige beleid niet gehandhaafd kan worden. Dit 
heeft te maken met de landelijke doelstellingen waar 
Aalsmeer niet aan voldoet. Er worden voorbeelden 
genoemd van bedrijven die zelf het huisvuil kunnen 
scheiden. Dit is  landelijk nog niet te realiseren, wellicht 
wel in de toekomst.  
 
Goede ideeën van bewoners indienen op de website 
Participe.aalmeer.nl 
De gemeente stimuleert inwoners van deze gemeente 
om met nieuwe ideeën te komen. Hierbij kan men 
geholpen worden door de buurtverbinder Helma 
Keesom. 
De buurtverbinder beheert namens de gemeente 
Aalsmeer een budget voor bewoners die het initiatief 
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nemen om een activiteit te organiseren. Een 
buurtinitiatief is een activiteit voor en door bewoners; die 
nieuwe -liefst duurzame- contacten in de buurt maakt en 
die de buurt iets extra’s brengt door samenwerking. 
(https://www.participe-amstelland.nu/nieuws-
c8/buurtverbinder-in-aalsmeer-n387/)  

  Politie De wijkagent Linda Binsbergen kan helaas niet 
aanwezig zijn. De plaatsvervangende wijkagent, Jerry 
van Aken, kon ook helaas vanavond niet komen. Hij 
heeft wel aangegeven dat hij kennis wil komen maken 
met het wijkbestuur en het wijkoverleg. Het werkgebied 
van Stommeer is uitgebreid en de politie overweegt 
twee wijkagenten aan te stellen voor de wijk 
Stommeer. In het volgende wijkoverleg komt dit, indien 
van toepassing, aan de orde.  

 
 
 
 
 
 
 
Wijkbestuur 
Stommeer 

  Waterschap 
Rijnland 

Geen nieuws te melden.  

  Greenpark 
Aalsmeer 

De informatieverstrekking loopt goed. Er worden goede 
nieuwsbrieven uitgebracht en het wijkbestuur verwijst 
ook naar de website van Greenpark Aalsmeer: 
https://www.sadc.nl/beschikbare-kavels-
bedrijven/green-park-aalsmeer/nieuws/ en 
https://www.sadc.nl/nieuwsbrief-green-park-aalsmeer-
juni-2020/ 
 
De tijdelijke woonunits zijn klaar. Intratuin zal worden 
verplaatst. De Flower Tower met 66 appartementen 
(200 bedden) is bijna gereed. Deze appartementen zijn 
bestemd voor arbeidsmigranten. Als deze vorm van 
huisvesting goed bevalt zal er nog een derde toren 
gebouwd gaan worden aan de Molenvlietweg. Men wil 
echter eerst ervaringen opdoen met de eerste twee 
torens. Het doel is om de arbeidsmigranten dicht bij het 
werk te laten wonen en niet her en der in de wijken.  
 
Het nieuwe deel van de Molenvlietweg wordt in twee 
fases aangelegd. Voor een deel van deze nieuwe 
Molenvlietweg moet een omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan worden verleend.  

 

5 Veranderde 
Schiphol 

 Veel Aalsmeerders hebben de afgelopen maanden 
genoten van de stilte.  
Schiphol is bezig met een charme offensief door te 
zeggen onder andere ernstig vervuilende en veel 
herrie makende vliegtuigen willen gaan weren en 
zuinige vliegtuigen willen stimuleren. 
Ook heeft Schiphol zelf een hinderbeperkingsplan 
ontwikkeld.  
 
De verwachting is dat Schiphol wil groeien en Schiphol 
krijgt tot nu toe steun van de minister, ondanks het 
advies van de ORS (Omgevingsraad Schiphol). De 
hinderbeperkende maatregelingen worden door 
Schiphol nog steeds niet nageleefd, ondanks het feit 
dat de minister heeft aangegeven dat Schiphol zich 
daar wel aan moet houden. Schiphol houdt vol dat ze 
zij zich aan de afspraken houden die gesteld zijn. Een 
van de afspraken is dat vliegtuigen zoveel mogelijk 
moeten landen op de primaire banen, de Kaagbaan en 
Polderbaan. De Buitenveldertbaan, Aalsmeerbaan en 
de Zwanenburgbaan zijn secundaire banen. Echter de 
laatste tijd landen er meer vliegtuigen op de 
Aalsmeerbaan dan op de Kaagbaan of Polderbaan.  
Het knelpunt is ook dat de bewoners rondom al deze 
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banen eigen belangen hebben die soms haaks staan 
op elkaar. Daarom zijn de vertegenwoordigers van de 
Aalsmeerbaan los van de anderen hun eigen belangen 
gaan behartigen. De belangenbehartigers van de 
Aalsmeerbaan hebben zelfstandig een brief 
geschreven naar de minister.  
 
De nachtvluchten worden wel teruggebracht, maar dat 
betekent de dreiging dat er overdag meer vluchten zijn 
zullen komen over de Aalsmeerbaan. Een zeer 
ongewenste situatie met nog veel meer hinder. 
 
De in 2015 ingestelde ORS moest na vier jaar 
geëvalueerd worden. De minister heeft de interim-
voorzitter Pieter van Geel opdracht gegeven dit uit te 
voeren. Van Geel heeft vervolgens een 
consultantsbureau Berenschot de opdracht gegeven 
om op basis van de uitgangspunten een rapport uit te 
brengen over de gewenste participatie. Deze wordt 
binnenkort verwacht. De vrees bestaat dat het 
wettelijke recht voor de omwonenden voor inspraak en 
adviesrecht aan de minister zal worden afgeschaft. 
 
Door de corona is er een terugval in de luchtvaart, dit 
zal mogelijk nog jaren gevolgen hebben.  
 
Marcel weet te melden dat er op maandag 28 
september een bijeenkomst is over de Aalsmeerbaan 
met de verkeersleiding in het Oude Veilinggebouw. 

6  Rondvraag en 
Afsluiting 

 Een bewoner geeft aan dat de gemeente via de 
website slecht reageert op berichten en klachten. Het 
advies van het wijkbestuur is om te bellen met de 
servicelijn van de gemeente (0297- 38 75 75). 

 

   De heer D. Spreij maakt zich zorgen over de 
gevaarlijke verkeerssituatie die is ontstaan bij de 
speelplaats Salomon Dierkenslaan. Het wijkbestuur 
adviseert om de gemeente hierover te blijven aan 
spreken en in gesprek te gaan met de twee 
gemeenteraadsleden die aanwezig zijn bij deze 
vergadering. Er wordt ook nog aangegeven dat deze 
situatie een tijdelijke situatie is i.v.m. alle 
werkzaamheden in deze buurt.  

 

   Een aantal bewoners kaart het feit aan dat de jongeren 
aan bij de Ophelialaan hun tuinen niet onderhouden en 
Eigen Haard de buitenboel niet onderhoud. Nu is er 
een mooi park en dan staan de huizen te verloederen. 
Roy geeft aan dat Eigen Haard de huisjes in het 
verleden wilden slopen, maar dat dit niet mag omdat 
het beschermd dorpsgezicht is. Jongeren zijn wel 
aangesproken door Eigen Haard, maar er zitten geen 
verdere juridische consequenties aan. Tijdens de 
vergadering wordt het idee geopperd om een 
projectplan in te dienen bij Eigen Haard om de 
buitenboel te verven. Roy en betreffende bewoners 
zullen dit plan oppakken. 

 

   Greet vraagt of men tevreden is over de invulling van 
deze avond. Hierop wordt bevestigend gereageerd. 
Het was een informatieve vergadering en men heeft 
goede adviezen ontvangen.  

 

   De heer Harte vraagt of de verschillende 
wijkoverleggen beter willen overleggen over de data 
van de vergaderingen. Deze bijeenkomst viel namelijk 
samen met een ander wijkoverleg in de Hornmeer. 
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Volgend wijkoverleg: 
Op 23 november om 20:00 uur Parochiehuis, Gerberastraat 8 Aalsmeer.  
 
Wilt u contact opnemen met het bestuur? Stuur een e-mail naar wrstommeer@gmail.com of zend 
een brief naar wijkoverleg Stommeer, Postbus 184, 1430 AD Aalsmeer. 
 
Servicelijn en Sociaal Loket gemeente Aalsmeer: telefoon 0297- 38 75 75 
 


