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Marit Ridder-Dekkers (Bewonersinitiatief Speelplaats
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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
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Opening
Welkom,
mededelingen,
vaststellen agenda

BESLUIT | AKTIE
Rob heet iedereen van harte welkom. Het is een jaar
geleden dat er een wijkoverleg is geweest. Omdat er
geen wijkoverleggen konden plaatsvinden en er toch
veel nieuwe ontwikkelingen zijn heeft het bestuur
besloten nieuwsbrieven uit te geven. Het is goed dat er
weer een wijkoverleg kan plaatsvinden omdat er een
aantal belangrijke zaken spelen in de wijk.
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Nieuwsbrief

Editie juli 2021

De nieuwsbrief die men ontvangen heeft bij de
uitnodiging van deze vergadering, is niet de laatste
versie geweest. Deze is te vinden op
https://wijkoverlegaalsmeer.nl. In de ontvangen versie
staat een verkeerd telefoonnummer van het Meldpunt
Politie. Het juiste telefoonnummer is Meldpunt Politie
0900-8844
De deelnemers van de vergadering geven aan dat de
nieuwsbrief goed is ontvangen en er zijn verder geen
vragen over de inhoud.
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Mededelingen
over onze wijk

Werkgroep
Seringenpark

Greet Vaneman (een van de leden van de werkgroep
Seringenpark) vraagt zich af hoeveel bewoners gebruik
maken van het Seringenpark. Dit is bijna iedereen die
aanwezig is.
De werkgroep heeft m.b.v. Rob Lutgerhorst subsidie
aangevraagd en ontvangen van SLS (Stichting
Leefbaarheid Schiphol) van 2000 euro voor het
aanleggen van een vlindertuin. Er is een goede
samenwerking met de werkgroep Seringenpark en het
wijkbestuur Stommeer.
In de Nieuwsbrief en in de Nieuwe Meerbode heeft een
oproep gestaan voor vrijwilligers voor het onderhoud
van het park. Er hebben zich 10 vrijwilligers gemeld.
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DOOR

Het onderhoud kan niet alleen gedaan worden door de
hovenier.
De werkgroep is nog op zoek naar sponsoren omdat
de werkgroep nog andere wensen op het lijstje heeft
staan waaronder bodembedekkers en verlichting in het
park. Een bewoner geeft aan er misschien ook
particulieren willen doneren en dat het misschien goed
is om een rekening te vermelden als er weer een
bericht in de Nieuwsbrief of Meerbode wordt geplaatst
over de Seringentuin.
Mevrouw T. Vogelaar geeft aan dat er veel egels in het
park zijn en dat daar misschien ook voorzieningen voor
getroffen kunnen worden. Zij wil daar ook een bijdrage
aan leveren. Er wordt ook een oproep gedaan om nog
een grote prullenbak neer te zetten in het park.
De werkgroep heeft een goed contact met de BOA.
De BOA controleert regelmatig en heeft aangegeven dat
ze reageren op meldingen. Bewoners geven echter aan
dat ze regelmatig de BOA of wijkagent bellen maar dat
deze niet altijd komen, of snel een rondje rijden en dan
weer weggaan als ze overlast melden. Zo heeft er een
aardige meneer drie weken gebivakkeerd in het
Seringenpark. Het grootste probleem was dat er geen
toilet staat en hij dus gebruik moest maken van de
bosjes. De werkgroep heeft hier inderdaad ook contact
met de gemeente over gehad. Het knelpunt was dat hij
geen woning had. Het verzoek is om toch meldingen te
blijven doen bij de BOA. Tijdens kantooruren via het
servicenummer 0297-387575 en als het ernstig is bij
112. U kunt ook een e-mail sturen naar
info@aalsmeer.nl Vermeldt dan ook uw naam, adres en
telefoonnummer.
Het zwerfafval is nu onder controle.
De wethouder heeft het park bezocht en er is veel
positieve aandacht vanuit de gemeente. Het eind van
het jaar loopt Right to Challenge af en zal dit pilotjaar
geëvalueerd gaan worden. Het park blijft ook in de
toekomst eigendom van de gemeente. De gemeente
heeft regelmatig een schouw uitgevoerd en controles
gedaan.
Een bewoner weet te melden dat het bankje wederom
vernield is, nu in de nacht van zaterdag op zondag. De
gemeente heeft aangegeven dat publicatie over het
vernielen van o.a. bankjes nieuwe vernielingen kan
uitlokken. Binnen de werkgroep is nog een discussie
gaande hoe hier mee om te gaan.
Een andere bewoner meldt dat ze het talud missen. In
het najaar zullen, na de renovatie, de meidoorns
geplaatst gaan worden. De werkgroep dacht dat het
talud onder beheer was bij de Meerlanden, maar dat
bleek niet het geval. Deze onvoorziene kosten komen
voor rekening van het budget van het Seringenpark.
Het Seringenpark is opgenomen in het Groene Lint.
Stand herinrichting
N196
Burgemeester
Kasteleinweg en

Bij de herinrichting van de N196 zijn zo’n 8 rotondes
geplaatst waarbij zo’n 6/7 rotondes in de wijk Stommeer.
De onveilige verkeerssituaties die door deze rotondes
zijn ontstaan baart het bestuur van Stommeer maar ook
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Wijkbestuur
Stommeer

wijziging openbaar
vervoer

de aanwezige bewoners grote zorgen. Jan Kwak
(bewoner uit Stommeer) heeft een brief geschreven aan
het wijkbestuur. Er is grote onduidelijkheid wie er nu
verantwoordelijk is; de gemeente, de provincie of Dura
Vermeer.
De aanwezigen tijdens deze vergadering ondersteunen
van harte het plan van het wijkbestuur om contact op te
nemen met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland
over de onveilige verkeerssituaties die er nu ontstaan
voor alle weggebruikers, voordat het opgeleverd wordt.
De vraag is of er ook een calamiteitenroute is omdat er
nu zoveel bochten in de weg zitten. Men vermoedt dat
hulpdiensten gebruik kunnen maken van de busbaan.
Een bewoner weet te melden dat er op het fietspad
voorbij de Polderzoom een bergje zand ligt waar menig
fietser last van heeft. Hiervoor kan men contact
opnemen met de servicelijn (0297-38 75 75) of een
melding maken op de app Fixie
(https://www.fixi.nl/#/issue/new+map).
Men heeft positieve ervaringen met deze app omdat je
altijd een terugkoppeling krijgt wat er met de melding is
gedaan.

Petitie Behoud
Spoorlaan in
Aalsmeer, fietspad
ingang
Stommeerkade

Ilka van Houwelingen geeft een toelichting op dit
agendapunt. Er is een petitie gehouden voor het behoud
van het Spoorlijnpad en fietspad Stommeerkade. Dit pad
was i.v.m. met werkzaamheden tijdelijk (dacht men)
gesloten. Dit bleek echter niet het geval. Daarom is er
een petitie gestart om het Spoorlijnpad en fietspad
ingang Stommeerkade te behouden. Reden om deze
paden open te houden is dat er een onveilige situatie
gecreëerd wordt doordat schoolgaande kinderen nu
deels over Stommeerkade of Oosteinderweg moeten.
Daar is geen veilig fietspad, er wordt nu al te hard
gereden en men is bang dat er ernstige verkeersongelukken plaats zullenvinden. Daarnaast is het een
doorgang voor alle soorten fietsers en wandelaars die
veel gebruikt wordt voor allerlei doeleinden, van
recreatie tot doorgang naar de Ophelialaan
/winkelcentrum. Het is nog steeds mogelijk deze petitie
te ondertekenen. https://petities.nl/petitions/behoudspoorlijnpad-in-aalsmeer-fietspad-ingangstommeerkade?locale=nl

Voortgang
bewonersinitiatief
“Het Groene Lint”

Marcel Bartels informeert het wijkoverleg over de laatste
plannen en ontwikkelingen m.b.t. Het Groene Lint.
Het Groene Lint is een plaatselijk initiatief om een
groene verbinding te realiseren tussen het Amsterdamse
Bos en de Westeinderplassen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van groenstroken en grasdijkjes die er al zijn
en die nu voor wandelaars worden opengesteld. Ook het
nieuwe Hornmeerpark en het Seringenpark is onderdeel
van Het Groene Lint. Het Groene Lint is vier jaar
geleden gestart. Na een half jaar heeft de Stichting
Leefomgeving Schiphol (SLS) subsidie toegekend. Het
beheer van Het Groene Lint ligt bij de gemeente. De
laatste ontwikkelingen zijn:
- Het Pelgrimspad (een lange afstandswandelpad die
loopt van Amsterdam naar Visé in België) loopt
voor een deel over Het Groene Lint.
- Bij de Linneuslaan en langs de Molensloot is een
pad met gras en er komen houten speeltoestellen.
- In de toekomst komt er een brug bij de Molenweg
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ter hoogte van de molen.
Er staan twee prullenbakken aan het begin en het
eind van dit pad. De vraag is of er ook een
prullenbak halverwege kan komen.
- De Hoge dijk wordt binnenkort geopend en er komt
een sluisje waar fietsers niet doorheen kunnen,
maar toegankelijk blijft voor kinderwagens en
rolstoelers.
- Door Corona is er enige achterstand.
- Bij de Linneuslaan komt het tweede deel van het
Spoorlijnpad.
- De parkeerplaats Linneusstraat is een particulier
parkeerterrein. Dit stuk grond kan dus niet gebruikt
worden voor Het Groene Lint.
Er wordt door bewoners geconstateerd dat er regelmatig
hondenpoep ligt op de paden. Misschien is het een idee
om meer prullenbakken te plaatsen.
Ook is er de klacht dat fietsers en brommers gebruik
maken van het nieuwe pad Linneuslaan.
Tot slot wordt er in de bosjes tuinafval gedeponeerd.
Hiervoor kan men bij de servicelijn of de app Fixie een
verzoek tot opruimen melden.
-

De leden van de vergadering complimenteren deze
werkgroep met de behaalde resultaten.
Initiatief over
oprichting
“Plantenbieb”

Atiki Lutje wil starten met een plantenbieb in haar
voortuin. Zoals particulieren soms een kastje met
boeken in hun voortuin neerzetten waar mensen boeken
uit kunnen halen en ook weer boeken in kunnen zetten.
Zo wil zij dit doen met plantjes. Zij woont op de
Stommeerweg 27 en mensen kunnen daar dus
stekjes/plantjes neerzetten en/of weer meenemen. In
Uithoorn en Mijdrecht zijn er ook inwoners die een
plantenbieb in hun tuin hebben. Wellicht dat zij nog
advies voor Atiki hebben. De deelnemers van de
vergadering vinden het een heel leuk initiatief. Indien er
wijkbewoners zijn die mee willen helpen kunnen zij zich
melden bij haar. Tip van het wijkoverleg is om meer
publiciteit te zoeken zodat meer inwoners op de hoogte
zijn van dit leuke initiatief.

Eigen Haard,
Verslag
bewonerscommissi
e en de
Huurdersvereniging
Aalsmeer en
Kudelstaart de HAK

Er heeft een wisseling in de bewonerscommissie
plaatsgevonden. Roy Fransen is uit het bestuur gestapt
en heeft zitting genomen in het bestuur van de
huurdersvereniging Aalsmeer en Kudelstaart (de HAK).
De heer Prem Koebeer heeft hem opgevolgd. Vanuit de
bewonerscommissie Eigen Haard zijn geen nieuwe
ontwikkelingen te melden.
Roy Fransen meldt een aantal ontwikkelingen te weten:
- Op de Spoorlaan 1 t/m 17 worden de huizen
gesloopt en wordt er nieuwbouw geplaatst.
Waarschijnlijk komen daar weer gezinswoningen.
De meeste huizen zijn inmiddels leeg
- De 55-plussers waarvan de huizen worden gesloopt
hebben een aanbod gekregen bij de
seniorenwoningen op de Laurierhof. Daar komen 44
seniorenwoningen (leeftijdsgrens 55 en hoger).
Deze nieuwbouw loopt tot nu toe voor op schema en
10 van de 17 bewoners die daarvoor in aanmerking
komen hebben dit bod geaccepteerd. De planning is
dat in het eerste kwartaal van 2022 het Laurierhof
wordt opgeleverd en de eerste bewoners er kunnen
gaan wonen.
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Informatie,
communicatie
en
mededelingen

Baanuitbreiding
Tennisvereniging
All Out, Sportlaan
bespreking
alternatiefplan van
de buurtbewoners

Het project van Groter naar Beter. Het doel is om tot
een betere doorstroming te komen van 55-plussers
naar seniorenwoningen zodat er gezinswoningen vrij
komen. Bewoners die een sociale gezinswoning
willen verruilen voor een seniorenwoning krijgen een
toeslag van €4500,--. Deze overstap is niet
huurneutraal.
Eigen Haard is bezig met het project Samen
Verduurzamen (SAVE). Er wordt nog een
toekomstvisie ontwikkeld voor de wijk Stommeer.
Om tot deze visie te komen wordt er per straat
geanalyseerd wat er nodig is en wat rendabel is.
In de Parklaan is de woning naast de flat gekocht.
Hier komen 9 appartementen voor jongeren.
In Hornmeer, bij het oude VVA terrein, komen twee
appartementencomplexen voor jongeren en starters
(hier vallen ook inwoners onder die net een woning
hebben gekocht en gaan scheiden).
In de Roerdomplaan op de plek waar vroeger de
basisschool heeft gestaan komen
seniorenwoningen.

De tennisvereniging heeft bij de gemeente het verzoek
ingediend voor een uitbreiding van twee tennisbanen.
De gemeente heeft hiertoe een plan ontwikkeld en
besproken met de bewoners rondom het tennispark.
Een aantal bewoners hebben vervolgens een alternatief
plan ontwikkeld. Paulien Pannekoek en Ton Velzeboer
komen op verzoek van het wijkbestuur dit plan nader
toelichten en vergelijkt deze met de twee plannen die de
gemeente heeft ontwikkeld. Pauline Pannekoek stelt
allereerst dat men geen bezwaar heeft met de
uitbreiding van het aantal banen. Echter, wel hoe deze
bannen gesitueerd worden in de plannen van de
gemeente. In het alternatieve plan worden alle normen
gehanteerd die wettelijk gelden zoals:
- afstand tot de aangrenzende tuinen van de
bewoners i.v.m. geluid- en lichtoverlast, overlast
door menselijk gedrag, veiligheid voor fietsers,
voetgangers en automobilisten.
- verkeersdruk zoals hoeveelheid parkeerplaatsen en
verkeerdruk bij normaal gebruik en tijdens
piekmomenten.
- duurzaamheid/ ecologisch voetafdruk.
- Calamiteitenroute voor hulpdiensten
Tijdens deze vergadering vergelijkt ze de twee plannen
met het alternatieve plan. Hierbij worden behalve de
bovengenoemde punten ook gekeken naar de Visie:
plezier door sport in de toekomst d.w.z. een positieve rol
van sport in de samenleving en een goede burenrelatie
tussen “sport” en Sportlaanbewoners. De kosten en
andere aandachtpunten. De conclusie is dat het
alternatieve plan op bijna alle punten positief scoort
terwijl dit bij de plannen van gemeente bij meer items
niet het geval is.
Het alternatieve plan is besproken met de gemeente.
Er is echter van dit gesprek geen verslag gemaakt.
Bij de terugkoppeling bleek ook dat er onjuiste
veronderstellingen waren gedaan.
De plannen en de ondernomen acties zijn gedeeld met
alle fracties en ook de griffier van Aalsmeer.
Ook heeft er een gesprek met de tennisvereniging
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plaatsgevonden. Deze hebben aangegeven dat zij geen
bezwaar hebben tegen het alternatieve plan. Hun wens
is twee extra banen en hoe deze gesitueerd zullen
worden is voor hen geen prioriteit.
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden bij de
buurtbewoners of ze voor/ tegen/ of geen mening
hadden t.a.v. de plannen en wat de motivatie van deze
keuze was. Het streven is om nogmaals een ronde te
doen om het alternatieve plan te bespreken. Daarnaast
blijkt dat leden van de tennisvereniging niet op de
hoogte zijn van wat er speelt. Ook die wil men meer
gaan betrekken bij de plannen.

Warmtevisie
Aalsmeer
aardgasvrij

Het plan was om het voorstel van de gemeente in de
zomer te bespreken in de Raad. Dit is nog niet gebeurd.
Het verzoek aan het wijkbestuur is om een brief te
schrijven naar de gemeente over de signalen die zij
hebben ontvangen en de zorgen die er zijn.
De aanwezigen ondersteunen dit verzoek.
Het Rijk heeft opdracht gegeven aan alle gemeenten om
in 2021 een Transitievisie Warmte op te stellen. In
Aalsmeer wordt dit de “Warmtevisie” genoemd. Een
warmtevisie geeft bewoners een eerste beeld van de
stappen en het tijdspad richting aardgasvrij wonen. Dit
najaar wordt de concept “Warmtevisie” door het
gemeentebestuur vrijgegeven voor inspraak.
De gemeente heeft met CE Delft een conceptplan
ontwikkeld. Op 31 augustus 2021 is de dit conceptplan
besproken in de Commissie Ruimte en Economie. Zoals
het plan er nu uit ziet is dat de gemeente per wijk 5 jaar
wil uittrekken om woningen te isoleren en gasvrij te
maken. De gemeente zal hiervoor diverse avonden per
wijk organiseren. De oproep van het wijkbestuur is om
gebruik te maken van deze inspraak. Voor verdere
informatie kan men de volgende website bezoeken:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/aalsmeer/5b3fdb6d84f5-4d66-93c4-2999892ff040

Politie,
Wijkregisseur

Het wijkbestuur heeft overleg gehad met de wijkagent
Jerry van Aken. Dit is een goed overleg geweest. Helaas
kon Jerry van Aken vandaag niet aanwezig zijn bij dit
overleg.

Participe

Helma Keesom licht toe wat haar functie als
buurtverbinder inhoud.
Zij wil de inwoners o.a. infomeren wat er de komende
tijd zal gaan plaatsvinden in de wijk en heeft een aantal
folders bij zich. De volgende folders zijn beschikbaar:
- Het Financieel Café. Bij het Financieel Café kun je
al je vragen stellen over geldzaken en administratie.
Zij leggen geen gegevens vast. Privacy is dus
gewaarborgd. Een afspraak is te maken via 0640020845. Er kan dan afgesproken worden in de
bibliotheek.
- Training Ontspanning in Zicht
- Persoonsalarmering
- Meer bewegen voor Ouderen
- De belangrijkste gedragsregels op het water
- Speeltuin Clematisstraat Aalsmeer.
In het verleden bracht Participe één keer per jaar een
activiteitenkrant uit. Zij zijn overgegaan op
Nieuwsbrieven. De laatste is net uitgebracht en heeft ze
voor geïnteresseerden bij zich. Deze nieuwsbrieven kan
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Wijkbestuur
Stommeer

men ook opvragen via de website www.participeamstelland.nu/aalsmeer en tevens kan men aangeven
om op de mailinglijst geplaatst te worden. Daarnaast ligt
de nieuwsbrief ook in de bibliotheek.
Op 25 september is er de landelijke burendag. Ook in de
wijk Stommeer zijn er diverse activiteiten. Op de
parkeerplaats van het parochiehuis aan de
Gerberastraat vinden tussen 14.00 uur en 18.00 uur
diverse activiteiten plaats zoals een zangkoor en
verwentafels.
De week van de ontmoeting is van 29 september tot 7
oktober. Ook dan zijn er diverse activiteiten gepland.
Het doel van deze week is actief omzien naar de buren.
Op 7 oktober is de officiële start van de Lief &
Leedstraten.
Dit wordt ondersteund door de gemeente en er is ook
budget voor vrijgemaakt. In een Lief & Leedstraat
houden buren een oogje in het zeil en geven ze
aandacht aan elkaar. Iedere deelnemende straat
ontvangt een potje geld waarmee buurtbewoners voor
elkaar een kleine attentie kunnen kopen bij voor- of
tegenspoed, het zogenaamde Lief & Leedpotje.
In het Lief & Leedpotje zit een bedrag wat je gedurende
een jaar kan gebruiken om aandacht te besteden aan
persoonlijk lief & leed in je straat. Denk aan een
verwenpakketje voor de mantelzorger in je straat, een
fruitmandje voor een zieke buurvrouw, een leuk kaartje
bij een geboorte of een behaald diploma in je straat.
In de nieuwsbrief van Participe Amstelland voor
Aalsmeer en Kudelstaart staat ook een artikel over de
Huis & Tuinklussendienst. Greet heeft hier zeer goede
ervaringen mee.
Voortgang
bewoners initiatief
Speelplaats voor
iedereen bij de
Clematisstraat

De speelplaats in de Clematisstraat die zo’n 500 m2
meter groot is, heeft nu twee glijbanen en twee
schommels. De deelnemers van “Bewonersinitiatief
speelplaats voor iedereen Clematisstraat” hebben een
conceptplan gemaakt om op deze plek een inclusieve
verblijfplaats te creëren waar het fijn vertoeven is voor
iedereen. Kinderen met en zonder beperking,
rolstoelgebruikers, jong en oud.
De gemeente heeft aangegeven hier geen budget voor
te hebben. Diverse fondsen zijn aangeschreven en
inmiddels is er € 80.000,- opgehaald. Er is € 105.000,nodig om het plan dat er nu ligt, te realiseren. Met de
gemeente is afgesproken dat de speeltuin ook in de
toekomst hun eigendom blijft en dat zij verantwoordelijk
zijn voor het onderhoud.
Op Burendag zullen tussen 14.00 uur en 16.00 uur
diverse activiteiten plaatvinden. Er is ook een
luchtkussen.
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Stand van
zaken (minder)
hinder van
Schiphol

In een rapport van CE Delft, in opdracht van de
gemeente Aalsmeer van juli 2021 is goed onderbouwd
aangetoond dat groei van Schiphol miljarden euro’s
verlies oplevert voor de samenleving. Krimp is dus het
credo. Het in standhouden van een internationaal
vliegnetwerk kan economisch worden uitgevoerd met
maximaal 350.000 vliegbewegingen.
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Schiphol wil goede sier maken met het “Programma
hinderbeperking”, maar gebruikt daarbij in feite alleen
eigen voorstellen die veelal niet leiden tot minder hinder
maar in verplaatsing van de hinder, dus het zijn in feite
schijnmaatregelen zijn. Nu de Corona maatregelen
worden versoepeld dreigt er weer een forse toename
van vliegverkeer.
Als men een melding wil maken over vliegoverlast, doe
dat dan via de website https://vliegherrie.nl Deze
website is door en voor de omwonenden van
vliegvelden. Dit in tegenstelling tot meldpunt Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol (BAS) die in eigendom van
Schiphol is en vaak slecht te bereiken is.
Daarnaast is door bewoners de Stichting Recht op
Bescherming tegen Vlieghinder (RBV) opgericht. Ook
hier kan men hinder melden en kan men tevens de
gemelde hinder terug vinden in statistieken. Bezoek
hiervoor de website
https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl
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Rondvraag
Sluiting

Er is worden geen rondvragen gesteld
Rob dankt iedereen voor de aanwezigheid en de
bijdrage.

Volgend wijkoverleg:
Datum nog niet bekend.
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