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Verslag Wijkoverleg Stommeer   
Maandag 31 oktober 2022 in het Parochiehuis. 
______________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden:   Rob Lutgerhorst, Ilka van Houwelingen en Greet Vaneman 
Aanwezig:   51 personen waaronder:  
Wethouders  Willem Kikkert en Dick Kuin 
Raadsleden:  Marianne Vleghaar (Raadslid VVD), Sunny Lakerveld (Raadslid 

Groen Links), Sam van Hest (Raadslid D66), Ankie Harte 
(Raadslid CDA) 

Wijkagent Stommeer:  Jerry van Aken 
Speetuin Clematisstraat:  Marit Ridder-Dekkers (Bewonersinitiatief: “Speelplaats voor 

 iedereen”) 
Eigen Haard:  Ans de Kruijf en Theo de Kruijf (bewonerscommissie Stommeer 

 van woningbouwvereniging Eigen Haard)  
Buurbemiddeling Amstelland:  Mireille van Hecke coördinator BeterBuren 
Met bericht afwezig:  Dyane Stam (Buurtverbinder Participe), Marcel Bartels 

 (bewoner), Renee Veerman (Jozefschool), Prem Koebeer 
 (vrz bewonerscommissie Stommeer)  

_________________________________________________________________________ 
 
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, met name de 
wethouders Willem Kikkert en Dick Kuin. Zij komen 
kennismaken. De agenda wordt vastgesteld. 

 
 
 

2 Kennismaking 
met de nieuwe 
wethouders 
Willen Kikkert 
en Dick Kuin   

 De beide wethouders stellen zich voor. In juni jl. zijn zij 
geïnstalleerd als wethouder. Kort benoemen zij hun 
portefeuille en hun ambitie voor de komende 4 jaar. 
 
Twee weken geleden heeft het bestuur van Stommeer 
inwoners opgeroepen om vragen in te zenden. De 
wethouders zijn als toehoorder aanwezig om het 
gesprek dat n.a.v. de vragen plaatsvindt, aan te horen. 
Er zijn 20 vragen ingediend. Het bestuur heeft deze 
vragen doorgespeeld naar de gemeente. Inmiddels is 
er op drie vragen een antwoord gekomen. Het bestuur 
zal zich buigen over de antwoorden die ze hebben 
ontvangen en/of nog zullen ontvangen van de 
gemeente en daar waar nodig/mogelijk volgt er een 
actie. De bewoners zullen van het wijkbestuur op 
gepaste wijze antwoord krijgen op deze vragen. 
 
De vragen die gesteld zijn en de opmerkingen die 
gemaakt zijn tijdens dit overleg, zijn voor de 
leesbaarheid van dit verslag enigszins gecomprimeerd.  
De gestelde vragen zijn: 
Vragen rondom duurzaamheid en energietransitie 
1. Op welke manier werkt het college met enige 

urgentie aan het voorkomen van energiearmoede 
in de wijk en welke instrumenten worden ingezet? 

2. Wat is de status van het plan “Masterplan Energie” 
voor de periode 2022-2050 en het 
wijkuitvoeringsplan Stommeer t.a.v. de 
warmtevisie Aalsmeer? 

3. Elke gemeente moet een warmte transitieplan per 
wijk hebben. Hoe is de status en waarom weet 
Eigenhaard hier niks van? 

Vanuit de gemeente is nog geen antwoord gekomen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijkbestuur
Stommeer 



 2 

op deze vragen. Wethouder Willem Kikkert weet te 
melden dat Eigen Haard een taakstelling heeft en dat 
er afspraken zijn gemaakt. Er is wel een warmtevisie 
ontwikkeld, maar deze is nog niet vastgesteld.  
Binnen Eigen Haard zijn Energiecoaches die goed en 
duidelijk kunnen vertellen hoe je kunt besparen in jouw 
woning.  
Vragen rondom mobiliteit, verkeer en 
verkeersveiligheid 
4. Gaat er duidelijkheid ontstaan over het 

functioneren van de knip N196 en eventuele 
verbeteringen van de circulatie in de wijk? 

Er wordt momenteel een Denktank samengesteld die 
gaat brainstormen over de gehele verkeersituatie in 
Aalsmeer en Kudelstaart. De laatste bijeenkomst van 
de Denktank is in april 2023. Daarna moeten de ideeën 
verder uitgewerkt gaan worden en voorgelegd worden 
aan de gemeenteraad.  
5. Kan de Cyclamenstraat voor gemotoriseerd 

verkeer ingericht worden als éénrichtingsverkeer? 
Voor de invoering van éénrichtingsverkeer is draagvlak 
vanuit de buurt nodig. Het wijkbestuur zal een 
onderzoek naar draagvlak gaan doen. 
6. Is de parkeercapaciteit in de Cyclamenstraat en 

omgeving volgens de minimale normen? 
In de vergadering wordt gemeld dat er (betaalde) 
parkeervakken bijkomen.  

Volgens de normen van die tijd zijn bij de bouw van de 
woningen in de Cyclamenstraat voldoende 
parkeerplaatsen gecreëerd. 
Er komen t.b.v. het project Zuydveste extra 
parkeerplaatsen (volgens de normen van deze tijd) aan 
de 1e J.C. Mensinglaan. Een deel van het parkeren 
wordt opgevangen op eigen terrein. Bij de herinrichting 
van de Hortensialaan, ter hoogte van Yuverta, zullen 
nog extra parkeerplaatsen worden aangelegd.  
7. In hoever zijn de bewoners betrokken geweest bij 

de keuze geluidsoverlastmaatregelen na 
herwaardering van de Burg. Kastelijnweg (N196)? 
Bewoners hebben ernstige twijfels over de 
effectiviteit van deze maatregelen. 

Vanuit de gemeente is nog geen antwoord gekomen 
op deze vraag. 
8. Kan de Schiphol-parkeerplaats t.o. het proefstation 

Linnaeuslaan worden opgeheven? 
Vanuit de gemeente is nog geen antwoord gekomen 
op deze vraag. 
Openbaar vervoer 
9. Stand van zaken m.b.t. eventuele directe buslijn 

naar Schiphol. 
10. Knelpunt directe buslijn naar ziekenhuis 

Amstelveen 
11. Verbinding Schiphol/ Amsterdam is overvol in de 

spits 
12. Reizen naar Schiphol is lastig met de nieuwe 

Cirkellijn 180/181 
13. Na 23.45 uur kan je van station Hoofddorp niet 

meer met de bus naar Aalsmeer. 
Ilka heeft Connexxion en de OV-Ombudsman een 
brief gestuurd over deze problemen. Het is nu 
wachten op een reactie. Het wijkbestuur zal hierop 
terugkomen. 

Overige vragen 
14.  Er is een speelplek ontwikkeld bij de molen 
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Linnaeuslaan. Vraag is of deze beter ingericht kan 
worden. Er hangt alleen een ronde schommel waar 
kleine kinderen niet bij kunnen.  
Graag meer actiever speelmateriaal daar. Het 
zitbankje is daar verdwenen. Voor de plaatsing heeft 
de werkgroep Seringenpark nog voor gezorgd. Er 
heeft over de herinrichting ook nog geen overleg 
plaatsgevonden met de bewoners.  

Vanuit de gemeente is nog geen antwoord gekomen 
op deze vraag. 
15. Bestemmingsplangebied Westeinderplassen. Er 

zijn zorgen dat er in de toekomst ongewenste 
bestemmingsplanwijzigingen plaats gaan vinden. 

Vanuit de gemeente is nog geen antwoord gekomen 
op deze vraag. 
16. Hoe staat het met de ontwikkeling Aalsmeer Zuid 

v/h garage Kost, v.d. Bilt en t.o.de huizen die 
betrokken zouden moeten worden voor een 
woonplan.  

Willem Kikkert weet te melden dat het college aan het 
nadenken is over de voortgang. De bewoners zullen 
daar t.z.t. bij betrokken worden. 
17. Wat kunnen we met elkaar doen om de 

verpaupering in de wijk tegen te gaan. Eigen 
Haard zou harder moeten optreden (komt terug bij 
agendapunt 6). 

Er is een onderzoek gedaan m.b.t. het 
groenonderhoud in de gemeente. Momenteel wordt er 
per wijk een plan ontwikkeld. 
Vragen van de bewoners van het 
appartementencomplex Laurierhof 1 t/m 44 
18.  Blauwe afvalcontainers. Er zijn te weinig blauwe 

afvalcontainers. Bij de oplevering waren er 
helemaal geen papiercontainers. Nu voor 44 
woningen maar 5 bakken. Er wordt echter wel voor 
betaald.  

Wethouder Dick Kuin is bezig met een inventarisatie in 
Aalsmeer en Kudelstaart over de papiercontainers. De 
wethouder komt hierop terug. Deze problemen zijn er 
ook bij het Anjerhof. 
19. Kunnen er twee zitbankjes geplaatst worden in het 

brede voetpad naar de flat toe met rug naar 
parkeerterrein en zicht op water? 

Vanuit de gemeente is nog geen antwoord gekomen 
op deze vraag. 
20. Kunnen er extra fietsenrekken komen bij de flat 

want slechts 4 is te weinig ook t.b.v. 
thuiszorgmedewerkers, wijkverpleging en andere 
bezoekers die in de flat moeten zijn. 

Vanuit de gemeente is nog geen antwoord gekomen 
op deze vraag.  
 
Het verzoek vanuit de vergadering aan de gemeente is 
om bij de bouw van nieuwe projecten ook te denken 
aan afvalbakken en straatnaambordjes (bij het 
Laurierhof heeft het lang geduurd voordat ze die 
straatnaambordje kregen. De gemeente was vergeten 
dat ze opgehangen moest worden),  

3 Verslag  Het verslag wijkoverleg Stommeer d.d. 30 mei 2022 
wordt goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan Ilka. 

 

4 Bewoners-
initiatieven 

Werkgroep 
Seringenpark 
 
Greet Vaneman 

Vandaag zijn er opnames gemaakt door 
televisieprogramma “EenVandaag” van het 
Seringenpark. De reden is het succes van het 
bewonersinitiatief Right tot Challenge in relatie met het 

 



 4 

 Seringenpark.  Waarschijnlijk wordt of is het aanstaande 
donderdag 3 november uitgezonden.  
Morgen bestaat de werkgroep 11 jaar. De werkgroep 
heeft besloten om van werkgroep over te gaan naar een 
stichting. Een van de reden is dat als de werkgroep een 
stichting wordt, er niet jaarlijks een aanbesteding hoeft 
plaats te vinden. 
Er worden nog bestuursleden gezocht.  

  Voortgang 
bewonersinitiatief 
“het Groene Lint” 
 

Marcel Bartels heeft aan Rob gevraagd om zijn 
honneurs waar te nemen.  
Het Groene lint is in 2019 opgestart en Stichting 
Leefomgeving Schiphol en de gemeente Aalsmeer 
hebben voor de financiering en ondersteuning verzorgd. 
 
Door het uitbreken van de Corona epidemie heeft het 
project flinke vertraging opgelopen. Recent is met de 
gemeente afgesproken dat de nog in uitvoering zijnde 
onderdelen uiteindelijk ook gerealiseerd zullen worden.  
 
Het bruggetje over de Molenvliet zal niet doorgaan. 
Hierdoor komt er wel geld vrij. Dit zal mogelijk besteed 
worden aan het oplossen van het onbegaanbare 
modderpad langs de Molenvliet, het aanbrengen van 
dispensers voor hondenzakjes en prullenbakken aan het 
begin en eind van de wandelpaden.  
Het voltooien van “Het Groene Lint” hangt dan alleen 
nog op de aanleg van de Molenvlietweg om het laatste 
plantvak met Meidoorns aan te kunnen leggen.  

 

  Voortgang 
bewonersinitiatief 
“Speelplaats voor 
iedereen” bij de 
Clematisstraat 
 
Marit Ridder 
Dekker 
 

Na de 1ste lock down in 2020 is dit initiatief gestart met 
een werkgroep en een petitie. 
Vanuit de provincie is € 34.000,- beschikbaar gesteld en 
in totaal is er een budget van 100.000,- Echter, door de 
gestegen houtprijzen is het oorspronkelijke financiële 
plan achterhaald en worden er nu nieuwe offertes 
aangevraagd.  
 
De werkzaamheden voor de aanleg van de “Speelplaats 
voor iedereen” zal samenvallen met de 
rioleringswerkzaamheden. Hierdoor kunnen bepaalde 
posten op een andere manier afgeschreven worden en 
blijft er geld over om direct te besteden aan het project. 
 
Het streven is om in april 2023 een speelplaats te 
hebben. Met o.a. schaaktafels, kabel/waterbaan. 
Momenteel worden nieuwe tekeningen gemaakt en die 
zullen op  https://speeltuinclematisstraat.kentaa.nl/ 
worden. 
 
Er volgt een groot applaus voor deze werkgroep.  

 

5 Informatie, 
communicatie 
en 
mededelingen 

Klankbordgroep 
wijkaanpak 
Stommeer 

De Klankbordgroepbijeenkomsten om te brainstormen 
over de wijkvisie Stommeer en de daarbij horende 
kaders zijn afgerond. Het wachten is op het rapport. Het 
externe bedrijf die dit rapport zal schrijven heeft 
toegezegd dat ze terugkomen naar de Klankbordgroep 
als het rapport is geschreven. 

 

  Eigen Haard 
Verslag van de 
bewoners-
commissie  

Bij agendapunt 2 is aangegeven dat door slecht 
onderhoud van de eigen tuinen de verpaupering in 
Stommeer op sommige plekken groot is. 
Ans de Kruijf van bewonerscommissie meldt dat er twee 
keer per jaar met Brenda Eikelenboom een schouw 
wordt gemaakt door de wijk. De bewoners worden dan 
aangesproken. Echte juridische middelen zijn er niet.  
 
I.o.m. de bewoners kan wel gekeken worden welke 
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andere acties er ondernomen kunnen worden zoals een 
gezamenlijke achtertuin die een grasveld wordt en die 
door Eigen Haard wordt onderhouden. 
 
Vanuit Eigen Haard is men bezig met een project voor 
Jongeren. Bij focuswoningen hebben jongeren een 
contract voor 5 jaar Door bijvoorbeeld schuttingen te 
plaatsen wordt het zicht op de (slecht onderhouden) tuin 
ontnomen (BC Laurierhof).  
 
Bij de Laurierhof hebben bewoners het (mooie) initiatief 
genomen om zelf te schoffelen.   
Men vraagt zich af wie de eigenaar is van deze 
openbare ruimte (N.a.v. dat is de gemeente). Het 
appartementencomplex heeft een Bewoners Commissie. 
 
Het SAVE (Samen Verduurzamen) project in de 
Begoniastraat is afgerond. Echter, de vorige aannemer 
heeft slecht werk afgeleverd en ondanks 
herstelwerkzaamheden hebben 17 bewoners nog steeds 
klachten.n.a.v. De wijkbeheerder van Eigen Haard (de 
heer Larbie) neemt initiatief. Het aanemersbedrijf 
Intersell doet de uitvoering (vanaf 17 maart dit jaar is 
men hierbij bezig, maar het is nog steeds niet afgerond. 
Daarnaast hebben de woningen allemaal een A-status 
gekregen. De vraag is of er niet voor de renovatie en na 
de renovatie door een onafhankelijk bedrijf een 
onderzoek gedaan moet worden om de status opnieuw 
te bepalen. De bewonerscommissie is dit aan het 
onderzoeken. 
 
De A.H. Blaauwstraat wordt samen met een deel van de 
Hugo de Vriesstraat verduurzaamd (het andere deel van 
de Hugo de Vriesstraat is al verduurzaamd). Er komt 
een voorlichtingsbijeenkomst en dan zal ook 
voorlichtingsmateriaal beschikbaar zijn. Er zullen twee 
modelwoningen gepresenteerd worden. Indien 70% van 
de bewoners getekend heeft, wordt het project gestart.  
 
Men kan voor vragen en/of klachten contact opnemen 
met wijkbeheerder Stommeer Thea Hulst, 
telefoonnummer 06 54 76 40 68. Haar kantoor is op de 
Spoorlaan 12. 
 
Overige manieren om een melding of klant in te dienen 
zijn: Tussen 8.30- 12.30 via telefoonnummer 020 68 02 
801. Echter, de wachttijd is erg lang. Een melding kan 
men ook maken bij 
www.info@eigenhaard.nl/meldingsformulier 
en een klacht indienen kan via 
www.info@eigenhaard.nl/klachtenformulier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewoners-
commissie 
Stommeer 

  Wijkagent Jerry van 
Aken 

De naam van de nieuwe BOA zal deze week worden 
doorgegeven aan het wijkbestuur. Er worden twee 
BOA’s aangesteld voor Aalsmeer en Kudelstaart. 
 
Het verzoek aan de Denktank Verkeer (initiatief van 
wethouder Dick Kuin) is of o.a. de “Knip”, de 
Ophelialaan, de Stommeerkade (waar nu maar 30 km 
p/u gereden mag worden) en de busbaan meegenomen 
kan worden.  
 
Er worden veel fietsen gestolen. Het verzoek is om de 
fietsen ergens aan vast te zetten. Het op slot doen 

Wijkagent 
Jerry van 
Aken 
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m.b.v. een kabel is niet voldoende. Verzoek van 
bewoners is meer fietsrekken met een beugel te 
plaatsen. Dit is ook wat door de verzekering zal worden  
Gevraagd. Anders is de fiets niet meer verzekerd. 
Het op slot doen m.b.v. een kabel is niet meer 
voldoende. Er worden veel fietsen gestolen. Verzoek 
van de bewoners in deze vergadering: Plaats 
fietsenrekken met een beugel.  
Het terrein waar het nieuwe politiebureau moet komen is 
nu bouwrijp. De aanbesteding is nog niet rond. Het 
streven is ergens volgend jaar, wanneer is nog niet 
duidelijk, maar Jerry van Aken hoopt uiterlijk in 
augustus, te beginnen met de bouw. 
 
De wijkagenten van Aalsmeer en Kudelstaart huizen nu 
in het politiebureau Uithoorn. In de krant heeft gestaan 
dat de wijkagenten ook bereikbaar zijn via Spoorlaan 12.  
Aangifte kan men doen op maandag, woensdag en 
vrijdag op het gemeentehuis. Van te voren bellen met 
0900 8844 is raadzaam en dan melden dat men aangifte 
wil doen. 

  Extra ingelast 
agendapunt  
Informatie 
BeterBuren en 
buurtbemiddeling 
 

Mireille van Hecke geeft voorlichting over Stichting 
BeterBuren.  
Stichting BeterBuren is opgericht in 2004 en heeft ten 
doel burenconflicten op te lossen door middel van 
buurtbemiddeling, uitgevoerd door goed getrainde 
bewoners (de buurtbemiddelaars).  
Ons verzorgingsgebied is o.a. Amstelland. Voor iedere 
gemeente zijn de afspraken vastgelegd in een 
overeenkomst. 
 
Mireille is coördinator en neemt de aanvragen aan. Na 
een gesprek van zo’n 20 á 30 minuten beoordeelt zij of 
zij deze vraag aanneemt of een andere hulpverlenende 
instantie moet inschakelen.  
 
Naast het aanbieden van buurtbemiddeling zoekt deze 
stichting ook bemiddelaars. Voordat men begint als 
bemiddelaar krijg men een training. 
Bemiddelaars werken met zijn tweeën. Tijdens zo’n 
gesprek kunnen de bemiddelaars besluiten de 
bemiddeling te staken, af te ronden of door te verwijzen. 
Bij een verzoek tot bemiddeling kan de bemiddelaar 
aangeven deze bemiddeling niet te willen doen omdat 
men bijv.een van de partijen kent. 
 
Mireille heeft  het wijkbestuur na de vergadering laten 
weten dat per jaar in Aalsmeer zo’n 40 tot 48 aanvragen 
voor bemiddelingen worden gedaan door bewoners. 
 
Verzoek van Mireille is om tijdig buurtbemiddeling in te 
roepen zodat de irritatie niet te hoog oploopt. 
 
Voor meer informatie over BeterBuren:  
https://beterburen.nl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Ontwikkeling 
en toekomst 
participatie 
Schiphol-
overleg 

 Het kabinet heeft op 24 juni jl. besloten dat er vanaf  
eind 2023 maximaal 440.000 vliegbewegingen worden 
toegestaan. Dit o.a. ter bescherming van het leefklimaat 
van omwonenden van Schiphol. Diverse adviesbureau’s 
en deskundigen hebben aangegeven dat zelfs bij 
250.000 vliegbewegingen Schiphol nog steeds goed kan 
functioneren. 
 
Er loopt nog steeds een vergunningsaanvraag van 
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Volgend wijkoverleg: 
Het bestuur zal zo snel als mogelijk een nieuwe datum wijkoverleg bekendmaken. 

Schiphol bij het ministerie van Landbouw voor een 
Natuurvergunning. Zolang deze niet is afgegeven 
kunnen o.a. De Luchtvaartwet en het Luchthaven 
Verkeer Besluit (LVB) niet worden vastgesteld. Daardoor 
zijn alle activiteiten van Schiphol illegaal te noemen.   
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) heeft in diverse rapporten gemeld dat er 
bewezen uitstoot plaatsvindt van levensbedreigende 
stoffen door het vliegverkeer rondom Schiphol.  
 
Er is veel weerstand over de dreigende groei van 
Schiphol met als gevolg de rechtszaken door de 
Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder 
(RBV), Milieu en Natuurorganisaties en Mobilization For 
The Environment(MOB) 
 
Participatie bewoners 
Begin 2021 hebben de gemeenten in de Bestuurlijke 
Regie Schiphol (BRS) het overleg in de Omgevingsraad 
Schiphol eenzijdig opgezegd. 
 
Nu vindt er een overgang plaats naar de nieuwe semi-
officiële status als adviesraad Die zal de 
Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) gaan heten.  
Dit proces zal langer duren dan voorzien. 
 
Inmiddels is de vacature voor een voorzitter van de MRS 
uitgegaan. Als dit rond is, zullen er hoogstwaarschijnlijk 
nieuwe verkiezingen plaatsvinden voor de omwonenden. 
In de MRS komen 10 bewonersvertegenwoordigers (2 
per baan), een aantal experts/ wetenschappers en een 
aantal maatschappelijke organisaties. In totaal zo’n 20-
21 zetels, afhankelijk van het onderwerp dat behandeld 
gaat worden. 
 
In de MRS zitten geen provinciale en 
gemeentebesturen. Zij hebben een eigen onafhankelijk 
overleg met de minister op basis van een overeenkomst 
Nationaal Omgevingsvisie Extra (NOVEX) 
 

7 Rondvraag  - De vraag vanuit de vergadering is om de 
vergaderdata van de verschillende wijkoverleggen 
beter op elkaar af te stemmen.  

- Op 2 november is er om 19.00 uur een 
voorlichtingsbijeenkomst in de Jac. Thijssenlaan 57 
over de opvang van daklozen. 

- De bewonerscommissie Eigen Haard van 
Stommeer, die de belangen van 800 huurwoningen 
behartigt, zoekt nieuwe commissieleden. Nu bestaat 
de commissie uit 5 leden. 

- Op Stokkeland is er een toename van vuurwerk. 
Verzoek aan de wijkagent of er meer op toegezien/ 
gehandhaafd kan worden.  

Wijk-
bestuur 
Stommeer 

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

 


