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Beste wijkbewoners en geïnteresseerden,
Nu na 15 maanden Corona pandemie komen er naar verwachting betere tijden aan.
Belangrijk onderdeel hiervan is een combinatie van zoveel mogelijk mensen vaccineren en de
discipline zich aan de beschermende maatregelen te houden. Daarmee is het gevaar helaas
nog niet geweken. Het virus is hardnekkig en past zich aan om zich meer te kunnen
verspreiden. Oplettendheid blijft geboden.
Het wijkoverleg is voor de wijkbewoners een handig platform. Een wijkoverleg is immers van,
voor en door bewoners. Een unieke gelegenheid om met mede wijkbewoners in contact te
komen. Als het mee zit zal er in september aanstaande weer een ouderwets wijkoverleg in het
Parochiehuis plaats kunnen vinden. Het bestuur houdt u hiervan op de hoogte.
Om u toch actuele informatie te geven ontvangt u deze nieuwsbrief. De Vele vrijwilligers en het
wijkbestuur hebben in de afgelopen periode niet stilgezeten. U kunt dit allemaal lezen.
Rob Lutgerhorst
Waarnemend voorzitter

wrstommeer@gmail.com

www.wijkoverlegaalsmeer.nl

Buurtverbinder
Heeft u ideeën om de leefbaarheid in uw omgeving te
Verbeteren of wilt u iets extra’s doen voor uw buurt?
Neem dan contact op met de buurtverbinder Helma Keesom.
Zij is de vraagbaak, adviseert en ondersteunt in samenwerking
met het wijkbestuur. Bel 06 14 623 301 of mail naar
h.keesom@participe.nu

Wat doet u op burendag?
Burendag is de dag waarop buren jaarlijks gezellig samenkomen. Dit jaar is de behoefte aan samen zijn met elkaar
groter dan ooit. Vier daarom ook nu weer Burendag, vier het
veilig met elkaar op 25 september 2021!
Voor tips hoe u een geslaagde burendag
in uw buurt organiseert kijk op:
https://www.burendag.nl/
We zijn heel benieuwd naar alle gezellige
foto’s! Deelt u ze met ons?

Weet u wat u als bewoner zelf
kunt doen om uw eigen wijk
veiliger, minder eenzaam en prettig
bewoonbaar te maken? Laat het
ons weten want uw ideeën zijn
belangrijk voor ons.
Mail met wrstommeer@gmail.com
of bel met Helma van Participe

Schade of overlast (openbare ruimte) melden via de Fixi app.
Wilt u een melding maken van iets in de openbare ruimte dat gemaakt of opgeruimd
moet worden? Bijvoorbeeld een losse stoeptegel, zwerfvuil of een kapotte lantaarnpaal?
Dan kunt u dat online doen met Fixi. Dat kan (ook anoniem) via de Fixi-website of app.
https://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/afval-en-grofvuil_schade-of-overlast-melden

Op de volgende pagina een artikel over ‘Dorcas’ de populaire kringloopwinkel in Aalsmeer.

Dorcas

Even naar ‘de Dorcas’ gaan is in Aalsmeer inmiddels al jaren een begrip. De kringloopwinkel is, na
klein begonnen te zijn in de Zijdstraat, uitgegroeid tot een flink bedrijf aan de Turfstekerstraat.
Dit jaar viert de hulporganisatie Dorcad Aid International haar 40-jarig jubileum. Wat begon als
kleding- en voedselhulp in Oost-Europa is nu een organisatie die wereldwijd hulpprojecten opzet,
noodhulp biedt bij rampen, een adoptieprogramma heeft voor Granny’s en nog veel meer. Dit vaak
in samenwerking met andere organisaties en de overheid.
Voor al deze projecten is geld nodig. Het hoofdkantoor in Almere heeft verschillende manieren van
fondswerving, waarvan de kringloopwinkel en één is.
Het bijzondere van de Dorcaswinkels – er zijn er inmiddels ca. 40 in Nederland – is dat deze helemaal
gerund worden door vrijwilligers. Het is geweldig om te zien hoe mensen vanuit verschillende
gezindten en geloofsovertuigingen zich samen sterk maken voor het werk van Dorcas. Regelmatig
vragen mensen die ons al kennen als klant, of zij ons kunnen helpen, maar ook via de gemeente zijn
er aanvragen of mensen, die zij helpen hun weg in de maatschappij te vinden, bij ons een plekje
kunnen krijgen. En of dat nu is omdat ze na een moeilijke periode in hun leven weer arbeidsritme op
willen bouwen, of vanuit het buitenland komen en onder de mensen willen zijn en Nederlands
oefenen, we zijn een gemêleerd gezelschap.
Maar één ding is wel zeker, als mens zoeken we een zinvolle invulling van onze tijd. En dat het bij
Dorcas fijn en gezellig is blijkt wel uit het feit dat men tot hoge leeftijd bij ons blijft. Maar ook jonge
mensen, soms op dat moment zonder werk of om andere reden, vinden bij ons een plekje.
Regelmatig komen er ook jongelui die bij ons hun maatschappelijke stage doen.
Waar Dorcas voor staat komt tot uiting in het nieuwe logo zoals dit boven het stukje staat: Het lijkt
een hart omdat we werken vanuit Gods liefde; het lijkt een doos wat laat zien dat we praktisch en
daadkrachtig werken; het verbeeld de drie werelddelen waar we werken (Oost Europa, Midden
Oosten en Afrika); het verbeeld een mens (wij kijken hen in de ogen en geloven in hen); het lijkt een
bloem, want we verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen bloeien en het zijn 3 delen
omdat we op 3 niveaus werken: dat van het individu, de gemeenschap en de maatschappij.
Maar na dit alles gelezen te hebben over de organisatie… kom gewoon eens binnen lopen om mooie,
aparte, grappige spulletjes te kopen voor een leuk prijsje.
Dorcaswinkel Aalsmeer
Turfstekerstraat 15 -19
1431 GD Aalmeer.
0297-361043
dorcas.nl/winkels/aalsmeer/

Openingstijden:
Dinsdag, donderdag en zaterdag
10.00 – 16.00 uur

Seringenpark

Ruim een jaar geleden nam de werkgroep behoud Seringenpark het beheer van het park
over van de gemeente. Dit deden zij met een Right to Challenge: "Het recht dat iedere
inwoner heeft om de gemeente uit te dagen een taak over te nemen omdat hij of zij vindt dat
het beter kan"
Zie ook: https://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/meedoen-in-aalsmeer_right-to-challenge

Dank aan de Stichting
Leefomgeving Schiphol
(SLS) voor een donatie
realisatie vlindertuin bij
de insectenhotels in
het park.

* Het gaat goed al was het in de aanloopperiode wennen. Voor ons maar ook voor de
gemeente was het allemaal de eerste keer. We krijgen heel veel positieve reacties.
Fijne complimenten zoals dat het Seringenpark er zo netjes uit ziet en zo mooi is om doorheen
te lopen. Mensen vinden dat het park er verzorgder en mooier uit ziet dan voorheen.

* We zijn ook wel tegen onverwachte zaken aangelopen. Bij werkzaamheden aan de dijk is er
per ongeluk puin in de bovenlaag gekomen, dit had de onderlaag moeten zijn. Daar hebben wij
last van en we hebben al veel keien handmatig verwijderd, maar ze blijven naar boven komen.
Ook mogen we volgens gemeentebeleid geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dit zorgt voor
een hoop extra handwerk en daar hebben wij vrijwilligers voor nodig. Het veraste ons bijzonder
dat er na een oproep in de NMB 10 vrijwilligers hun diensten aangeboden hebben. Inmiddels
zijn er met behulp van vrijwilligers de rozen gesnoeid en al die "pispotten" verwijderen is veel
werk. Ook het verwijderen van vuil en zwerfvuil is meer werk dan verwacht. Mensen nemen wel
spullen mee naar het park maar niet mee terug! We worden ook bij regelmaat met verbazing
teleurgesteld door de vernielingen in het park. We vragen de gebruikers van het park elkaar
daar op aanspreken en melding maken bij handhaving en bij ernstig vergrijp de politie bellen.
* Het Seringenpark bestaat in 2021- 70 jaar en natuurlijk gaan we het park nog mooier maken.
We hebben er al 40 seringenstruiken bij geplant, we zouden graag meer vaste planten willen
aanschaffen om uitdroging van de grond tegen te gaan. Maar dit zijn extra kosten die niet
inbegrepen zitten in het budget voor het onderhoud van het park. Daarin zijn we afhankelijk van
sponsoren en giften.
* De les die wij uit dit initiatief geleerd hebben is vooral veel geduld hebben. De werkgroep
werkt dit jaar 10 jaar samen. Als je dit wil, moet je vasthouden aan het doel wat je hebt en je
niet laten meeslepen in bijzaken. Je kunt samen proberen je nek uit te steken. Wat kun je zelf
doen en bereiken? En dan is er best veel mogelijk! Het wijkbestuur Stommeer heeft ons een
podium gegeven enorm ondersteund. We zijn klein begonnen maar door de erkenning en
financiële bijdrage van de gemeente veel tot stand kunnen brengen!
Wij wensen de gebruikers van het park veel ontspanning, plezier en sociale ontmoetingen
in het mooie Seringenpark.
Greet Vaneman,
lid wijkbestuur Stommeer,
voorzitter werkgroep
Behoud Seringenpark e.o.

Een hartenkreet:
Houdt het park schoon! Neem uw
lege bierblikjes, vuile luiers,
pizzadozen, etensresten enzovoort
mee naar huis.
Deze extra afvalbak staat hier
tijdelijk tot er met de gemeente een
oplossing is gevonden voor de
enorme berg afval die er door
sommige bezoekers van het park
wordt achtergelaten.
Namens de Werkgroep Seringenpark, bedankt.
Utrzymuj park w czystości! Zabierz do domu puste puszki
po piwie, brudne pieluchy, pudełka po pizzy, resztki
jedzenia itp.
Ten dodatkowy kosz na śmieci będzie tu tymczasowo,
dopóki gminą zie znajdzie rozwiązania dla ogromnej góry
odpadów pozostawionych przez niektórych
odwiedzających park.
Helaas toch weer vernieling
van een bankje in het park

Dziękuję w imieniu grupy Roboczej Seringenpark.

Eigen Haard
Nieuws betreffende de wijk Stommeer.
•
•
•
•
•

Sloop/nieuwbouw spoorlaan gaat volgens planning.
Eigenhaard is met de HAK en uiteraard de bewoners druk in gesprek om het sociaal
plan te maken.
Nieuwbouw Laurier hof gaat ook volgens planning en begint nu vorm te krijgen voor de
buurt.
Misschien al bekend er komen 7 woningen bij in de Parklaan bij het Seringenpark
in het oude kantoor van Participe.
Gezocht worden nieuwe mensen voor de bewonerscommissie van de Stommeer.

WELKOM IN DE WIJK STOMMEER
Geschreven door Brenda Eikelenboom.

U bent huurder in de prachtige wijk Stommeer. Een wijk waar veel groen is, rust biedt en
winkels, scholen, bushaltes super goed te bereiken zijn. In de wijk is Eigen Haard, uw
verhuurder, regelmatig te vinden en aan te spreken tijdens het schouwen van de wijk. Veel
van onze huurders kennen inmiddels de opzichter, Larbi Yahyaoui en mij, Brenda Eikelenboom,
regisseur leefbaarheid en wijkontwikkeling. Nu kan ik mij voorstellen dat u zich afvraagt, wat
doen Larbi en Brenda dan in de wijk. Dat leg ik u graag uit in dit stukje.
Schoon, heel en veilig
Deze bovenstaande woorden staat hoog in het vaandel bij Eigen Haard.
Wij willen dat de wijken en woningen schoon, heel en veilig zijn. In dit stukje ga ik het niet over
reparaties of eventuele gebreken in de woning hebben, ik ga het hebben over de leefbaarheid
in de wijk. Dat is een heel belangrijk punt, vooral omdat wij in de wijk Stommeer heel veel
woningen met een tuin hebben.
Tuinonderhoud
Éen van de aller, allerbelangrijkste punten is het onderhoud van de tuinen. Bedenk voor uzelf, u
rijdt een straat in, u heeft direct overzicht van een straat en het grootste deel van de voortuinen
zien er niet uit. Wat is dan uw eerste reactie. Wauw, mooi zeg, of Oh wat jammer, zo’n mooie of
leuke straat, maar het ziet er niet uit. Eigenlijk weet ik al wat uw reactie is.
Heeft u een voortuin, houdt deze dan netjes. Haal regelmatig het onkruid weg, verwijder dode
bloemen en planten en zorg ervoor dat kapotte tegels in de voortuin vervangen worden. Denk
eens aan het stukje vanaf de stoep naar uw voordeur. Heeft u een heg in de voortuin, zorg
ervoor dat deze regelmatig gesnoeid wordt en staat de heg als afscheiding aan de stoep, zorg
ervoor dat de stoep altijd goed begaanbaar is. Ik kom zo vaak stoepen tegen waar ik op de weg
moet lopen omdat de heg veel te veel over de stoep is gegroeid.

De achtertuin hoort natuurlijk ook netjes en opgeruimd te zijn. Hoe fijn is het om daar, met het
prachtige weer, heerlijk te kunnen zitten en te genieten van uw tuin. Ook hier gelden regels,
onderhoud is nodig en vereist, bestonden er maar tuinkabouters!

Helaas, als huurder moet u toch echt zelf aan de gang, of iemand uit de familie, vriendenkring
vragen om hulp. Ook hier geldt; onkruid verwijderen, heggen en bomen terugsnoeien, dode
planten en bloemen verwijderen, grasmaaien sla u dit in uw tuin heeft.
Uw tuin, zowel voor als achter is geen opslagplaats. Het stallen van boten, motoren of ander
voertuigen is verboden, hier kunt u zelfs een boete voor krijgen. Goor vuilniszakken weg, u wilt
er toch ook niet aan denken, terwijl u geniet van uw tuin, de ratten of muizen ook gebruik maken
van uw tuin.
Help elkaar
De wijk Stommeer is van oudsher een wijk waar iedereen elkaar bijstaat en hulp biedt, waar dat
nodig is. Tijdens mijn rondes in de wijk zie ik dat dit op veel plekken ook nog steeds gebeurt. Ik
kan u vertellen dat ik dat zo ontzettend mooi vind om te zien en te horen! Probeer dit zelf ook
eens en stap eens af op een buurvrouw of buurman om hulp te bieden of een praatje te maken.
Door de verschillende culturen wordt het steeds moeilijker om elkaar gedag te zeggen of een
praatje te maken, want u doet dat misschien al, waarom antwoorden zij dan niet? Elk land heeft
zijn eigen cultuur en het duurt best wel even voordat een buitenstaander onze cultuur snapt.
Steek daar energie in en u zult op den duur merken dat het echt zin heeft gehad om contact te
maken met elkaar. Met elkaar maken wij het verschil.
Heeft u hulp nodig als u het zelf niet kan of wilt u zich juist
graag als vrijwilliger inzetten om uw buren te helpen?
Neem dan contact op met Ania Bugala van Participe, zij
brengt de juiste mensen bij elkaar a.bugala@participe.nu
Bellen met participe kan natuurlijk ook 0297 326670.

Ik wil u, namens Eigen Haard, een hele fijne zomer toewensen!

Afsluiting fietspad tussen de Stommeerkade en Wissel

Er is veel commotie ontstaan over deze essentiële doorgang voor (jonge) fietsers én
wandelaars. De enige veilige route om zelfstandig van en naar school, de winkels of vereniging
te fietsen. In bijgaande linkjes kunt u hier meer over lezen.
https://aalsmeervandaag.nl/politiek/spoorlijnpad-nog-niet-van-de-baan
https://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/wegwerkzaamheden/afsluiting-fietspad-tussen-destommeerkade-en-wissel
https://www.meerbode.nl/werkzaamheden-voor-aanleg-hoffscholteweg/
https://petities.nl/petitions/behoud-spoorlijnpad-in-aalsmeer-fietspad-ingangstommeerkade?locale=nl

.

https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/startpunt-aalsmeer-kolenhaven/2292/

Schiphol
De in het begin 2015 bij wet vastgelegde inspraak van omwonenden in de Omgevingsraad
Schiphol heeft haar langste tijd gehad. De bedoeling was de minister van Infrastructuur en
Waterstaat te adviseren over alle lucht- en landzijde ontwikkelingen van vliegveld Schiphol.
Begin 2019 heeft Schiphol eenzijdig de stekker uit dit overleg getrokken omdat men het niet
eens is met bevriezing aantal vliegbewegingen om zodoende een bijdrage te leveren aan
hinderbeperking nu en in de toekomst. Ook om Schiphol een bijdrage te laten leveren aan de
internationaal vastgelegde klimaatbeperking en op basis van recente uitspraak van de rechter
over de milieueisen en doelstellingen van Shell.
Schiphol heeft wel een poging gedaan door een inventarisatie van hinder beperkende
maatregelen. Dat loopt nog steeds en betekent veelal slechts in verlegging van hinder.
Desondanks stelt Schiphol dat er verder kan groeien mogelijk is (zelfs 200.000 boven de nu
vastgelegde grens van 5000.000 vliegbewegingen. Deze groei is volgens Schiphol al mogelijk
door invoering van stillere vliegtuigen en gebruik van alternatieve brandstoffen.
In de praktijk kunnen deze op z’n vroegst begin 2020 effect hebben. De ontwikkeling van
elektrisch aangedreven passagiersvliegtuigen zijnde eerste 15 jaar nog niet te verwachten.
Naast het feit dat de investering in de huidige vliegtuigen nog minstens een tiental jaren zal
duren. Het al dan niet toestaan dat Schiphol kan groeien ligt in politiek Den Haag en maakt
onderdeel uit van door de nieuwe regering te maken afspraken.
Bewonersorganisaties in Aalsmeer en
Uithoorn hebben informateur mevrouw
Mariette hamer een brief gezonden met
aanbevelingen voor de thema’s luchtvaart,
versterking burgerparticipatie en inrichting uitvoering handhaving op basis van een
onafhankelijk, dekkend en toegankelijk
meetsysteem voor geluidhinder rond Schiphol
en herstel Leefomgeving.
Ook lopen er twee zienswijzen bij twee
ministeries over het vergunningenstelsel
Schiphol.

Nieuw Notifly app!
Altijd willen weten hoeveel vliegtuigen je over jouw locatie kunt verwachten?
En op een kaart het vliegverkeer rondom Schiphol willen volgen? Het kan met Notifly.
Lees er meer over op de website:
https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-als-buur/pagina/op-de-hoogte-met-notifly

Aalsmeer aardgasvrij
Het Rijk heeft opdracht gegeven aan Nederlandse gemeenten in 2021 een Transitievisie
Warmte op te stellen. In Aalsmeer wordt dit de Warmtevisie genoemd. Een Warmtevisie geeft
bewoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting
aardgasvrij wonen. Ook wordt beschreven welke toekomstige warmtevoorziening(en) kansrijk
zijn per buurt of wijk.
Naar verluid is het de bedoeling dat onze wijk Stommeer de eerste wijk is die aardgasvrij
gemaakt zou kunnen worden. Daar komt heel wat bij kijken zowel voor de particuliere
woningbezitters als voor de verhuurders organisaties zoals Eigen Haard. Het overleg is in volle
gang en naar verwachting zal de gemeenteraad eind dit jaar de warmtevisie vaststellen.
Woningbouwcorporatie Eigen Haard (belangrijk als het gaat in de toekomst woningen van
aardgas af te koppelen en gebruik van alternatieve verwarming). Voor meer informatie bezoek
de website: https://www.eigenhaard.nl/
Meer informatie is te vinden op de website: https://participatie.aalsmeer.nl/nlNL/projects/warmtevisie

Bomenplan Aalsmeer
Voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving zijn bomen van groot belang. Niet alleen
voor vogels en insecten maar ook als plekken voor koelte en afvang van (ultra) fijnstof.
De gemeente is bezig hiervoor een Bomenplan op te stellen. Als u een tip hiervoor heeft dan
graag doorgeven aan p.nagtegaal@amstelveen.nl of per telefoon: 06 50 82 19 23

Speeltuin Clematisstraat
Sinds eind vorig jaar is er een bewonersinitiatief ontstaan om een kaal stuk grond aan de
Clematisstraat en achter de Hadleystraat te gebruiken om een speeltuin voor verschillende
leeftijdsgroepen kinderen een betere speelvoorziening te geven. Het overleg en samenwerking
met de gemeente is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit initiatief. Er is inmiddels
ook veel plaatselijke en ook regionale bekendheid gegeven terug te vinden in de Nieuwe
Meerbode, AalsmeerVandaag, Het maandmagazine A &K (Aalsmeer en Kudelstaart) en Radio
Aalsmeer.
Heel belangrijk is het verwerven van financiële middelen en de laatste stand is dat er door
diverse fondsverstrekkers inmiddels voor iets meer dan 50% van de totale kosten is toegezegd
Daarnaast hebben de bewoners een Crowdfunding opgestart voor deze speeltuin Er zijn loten
te koop vanaf 1 juli tot 4 september. De verkooppunten zijn voor de loten worden vermeld in
onderstaande website. In de feestweek worden de prijswinnaars bekend gemaakt Meer
informatie over de speeltuin Clematisstraat in deze nieuwsbrief en op de website
https://speeltuinclematisstraat.kentaa.nl/
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Dit is alweer de tweede nieuwsbrief en we hebben zoveel te melden! De doelstelling blijft ongewijzigd: de
speeltuin aan de Clematisstraat wordt een inclusieve speeltuin. Dit betekent dat er geen fysieke barrières
zijn waardoor spelen onmogelijk zou worden, bijvoorbeeld omdat je in een rolstoel zit. Een ander leuk woord
hiervoor is samenspeeltuin.
We zijn enorm hard aan het werk om dit te kunnen realiseren en ons harde werk begint te lonen. Iets minder
dan 70% aan donaties is reeds toegezegd door verschillende organisaties zoals de Gemeente Aalsmeer,
fondsen, kinderopvang de Solidoe en de Rabobank. Dit is een waanzinnige prestatie en de eindstreep komt
in zicht.

Speelzondag
Er zijn twee speelzondagen geweest en wat was het
gezellig! Uiteraard waren wij, de initiatiefnemers,
aanwezig en er waren ook veel andere bezoekers, zowel
jong als oud.

Media
Aalsmeer Vandaag heeft een videoreporage
gemaakt van de tweede speelzondag. De
reportage is binnenkort online te zien. We
melden het zodra de reportage online staat via
onze socials en website.
De Nieuwe Meerbode heeft een artikel
gepubliceerd over de speeltuin. Lees het
artikel in de krant van 1 juli op pagina 14 in de
sectie jeugd.

Op 22 juli om 22:00 uur zijn we te gast bij
Radio Aalsmeer bij Echt Esther. Liesbeth praat
over het bezoeken van openbare speeltuinen
met een meervoudig gehandicapte dochter.

Loterij

Financiële status

Er zijn loten te koop van 1 juli tot en met 4
september. Op 5 september is de trekking en
maken we de lotnummers die gewonnen hebben
bekend.

Inmiddels is er iets minder dan 70% van dit
bedrag toegezegd. De toegekende donaties
tot nu toe zijn:
Gemeente Aalsmeer
€ 21.000,SLS
€ 10.000,Meerlandenfonds
€ 1.000,Postcodeloterij Buurtfonds
€ 2.500,Zorg en Zekerheid
€ 15.000,Rabobank regio Schiphol
€ 10.000,Stevaco
€ 2.500,Kinderopvang Solidoe
€ 6.146,Schaakclub AAS
€ 100,-

Wil jij een lootje kopen? Dat kan rechtstreeks via
Rob Lutgerhorst - Marit - Lindy - Cathelijne of
Marlon.
Je kunt ook even mailtje sturen naar:
speeltuinclematisstraat@gmail.com
1 lootje = € 2
3 lootjes = € 5
Er zijn té gekke prijzen gedoneerd door lokale
ondernemers, waaronder: Jij en ik, Ridder en Co.,
Etos, Kruyswijk Keuslager, Wittebol wijn,
SYBautyworld, Peter Kunst Juwelier Diamantair,
Harvey’s Honing, Het Chocopaleis Aalsmeer,
Restaurant Oh!, Volendammer Vishandel
Veerman, Teddy's baby- en kinderkleding, Happy
Island, Horecateam Kerzaan, Supventure, A&K
Thuis, Yoga en Pilates Fun

De hulp van een hovenier zou zeer welkom
zijn 😊! Ben jij bereid te helpen? Laat het ons
weten via speeltuinclematisstraat@gmail.com

Werkgroep speeltuin Clematisstraat
De werkgroep bestaat uit vijf actieve leden:

Kom je ook spelen op de speeldag? De volgende keer is op:

Zondag 29 augustus om 10:30 uur

Rob Lutgerhorst, voorzitter van de stichting
Wijkraad Stommeer en enthousiast supporter van
project speeltuin Clematisstraat.
Cathelijne, Lindy, Marlon en Marit, vier
enthousiaste en gedreven moeders die keihard
werken aan dit project.

Hoe kun je ons bereiken of volgen?
Website
Facebook
Instagram

www.speeltuinclematisstraat.kentaa.nl
Speeltuin Clematisstraat Aalsmeer | Facebook
Speeltuin Clematisstraat (@speeltuin_clematisstraat) • Instagram-foto's en -video's

Nieuwbouw Polderzoom
De bouw van de nieuwe wijk ‘Stommeerhoff’ is in volle gang. De 54 bedrijfsunits en
8 woningbouwkavels voor de particuliere bouw van duurzame vrijstaande woningen aan de
Stommeerkade zijn in de verkoop en de Burgemeester Hoffscholteweg (voorheen Noorvdork)
in de maak. Over een jaar zal de Stommeerpolder onherkenbaar veranderd zijn.

Voor meer informatie kunt u onderstaande linkjes bekijken:
https://meervastgoed.nl/project/34-aalsmeer---stommeerhoff&galerij
https://stommeerhoff.nl
https://meervastgoed.nl/parkmeer
Https://parkmeer.nl/wonen-in-parkmeer
https://parkmeer.nl/werken-in-parkmeer
https://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/project/tuinen-van-aalsmeer-deelplan-herinrichtingburgemeester-kasteleinweg

Handige informatie en links:
Heeft u een vraag voor Maatschappelijk Werk?
Participe- Amstelland 0297 32 66 70
Heeft u een vraag voor Ouderen Advies?
Participe- Amstelland 0297 32 66 70
Ervaart u s'avonds laat na 22.00 uur overlast?
Meldpunt Politie 0800 8844
Ervaart u overlast van uw buren en wilt u erger voorkomen?
www.BeterBuren.nl adviseert en bemiddelt 085 902 28 10
Wilt u huiselijk geweld (kinderen of ouderen) melden?
Veilig Thuis 0800 2000
Heeft u een klacht over (de vluchten van) Schiphol?
Meld het bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS),
telefoon 020 601 55 55 of de website www.bezoekbas.nl
Ziet u een losliggende tegel, zwerfvuil, of vernielingen?
Doe een melding en bel de Servicelijn gemeente Aalsmeer 02977 38 75 75.
Maar u kunt het ook per mail info@aalsmeer.nl, schriftelijk (postbus 253, 1430 AG)
of via de app FIXI melden. Meldingen worden centraal geregistreerd en geregeld.

Wilt u ons bestuur versterken?
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste bestuursleden.
Daarom deze oproep aan geïnteresseerde wijkbewoners die
graag iets willen betekenen voor de wijk. Schroom niet om
uitleg te vragen welke werkzaamheden mogelijk zijn.
Mail naar wrstommeer@gmail.com of bel 06-20144253

We mogen weer!
Komt u ook naar ons wijkoverleg?
Maandag 13 september hopen wij sinds lange tijd de
deuren weer te mogen openen voor grotere groepen.
Om 20.00 uur bent u van harte welkom in
het Parochiehuis, Gerberastraat 6 Aalsmeer.
Koffie en thee staan klaar! Tot dan.
Bestuur wijkoverleg Stommeer

