Voortgangsverslag Stichting Leefomgeving Schiphol 1 januari 2019
Inleiding
De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft ten doel “het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werken leefomgeving in de Schipholregio, alles in de ruimste zin van het woord”. De leidende gedachte
daarbij is dat een omgeving die onevenredig zwaar wordt belast en (ruimtelijke) beperkingen krijgt
opgelegd door de aanwezigheid van een luchthaven van nationaal belang, redelijkerwijs in aanmerking
komt voor aanvullende voorzieningen om draagvlak tot stand te brengen of in stand te houden. Het
werkingsgebied van de stichting is het gebied binnen de 20 Ke-contour.
De stichting voert 3 programma’s uit:
1. Programma Individuele maatregelen: situaties van bewoners die vlakbij de luchthaven wonen
en die naar de geest van de wet wel maar naar de letter van de wet niet in aanmerking komen
voor wettelijke compensatie en die als schrijnend – er is sprake van een feitelijk onleefbare dan
wel onwerkbare situatie – kunnen worden aangemerkt.
2. Programma herstel Vortex-schade: herstel van schade aan daken van huizen door
windturbulentie van overvliegende vliegtuigen.
3. Programma Gebiedsgerichte projecten: omgevingsprojecten die bijdragen aan de verbetering
van de leefbaarheid in een bepaald gebied. Het gaat om zowel grote ruimtelijke projecten als
projecten/activiteiten in het kader van sociale cohesie.
In 2016 is gestart met de tweede tranche. Hiervoor stellen GS, het Rijk en Schiphol Group elk
€ 10 miljoen beschikbaar. Daarnaast is nog ca. € 6 miljoen beschikbaar van de eerste tranche omdat er
minder geld aan de individueel gedupeerden is uitgegeven dan vooraf was verwacht en omdat het
gebiedsproject Aalsmeer niet is doorgegaan.
Individuele maatregelen
Op 1 november 2016 is gestart met het Programma ‘Individueel gedupeerden’. De wijze van afhandeling
van aanvragen is beschreven in het draaiboek ‘Individueel gedupeerden’ dat op de website van de
stichting is gepubliceerd.
Er zijn in de periode tot 1 januari 2019 81 aanvragen ingediend. Daarvan vraagt het merendeel om
geluidsisolerende maatregelen. 43 aanvragen zijn toegekend en 29 aanvragen zijn afgewezen. Redenen
hiervan zijn o.a. dat de woningen buiten de 20 Ke-contour zijn gelegen, de voorzienbaarheid (d.w.z. dat
de woningen zijn aangekocht na de peildatum die is opgenomen in het Bestemmingsreglement), er geen
aangetoonde overlast is, er sprake is van een geluidbelasting beneden de door de stichting gehanteerde
norm. De werkzaamheden worden over het algemeen naar grote tevredenheid van de bewoners
verricht.
In de bestuursvergadering van 18 april 2018 is besloten het beoordelingskader voor aanvragen van
mogelijk individueel gedupeerden te nuanceren. Dit naar aanleiding van de constatering dat er steeds
meer individuele aanvragen zijn die bij een eerste beoordeling niet voor behandeling in aanmerking
komen omdat ze in strijd zijn met de criteria van de stichting wat betreft de ligging in het 20 Ke-gebied
en voorzienbaarheid. Het gaat dan b.v. om mensen die nabij een vliegroute maar net buiten de 20 Kecontour wonen of die na 2005 in hun woning zijn komen wonen. Daartegenover staat dat een aanvraag
van iemand die op grotere afstand van Schiphol aan de rand van het 20 Ke-gebied woont en op basis
van de eerste beoordeling wel voor behandeling in aanmerking komt.
De 20 Ke-contour is in het convenant leefbaarheid en in het bestemmingsreglement opgenomen als het
werkingsgebied voor de stichting. Het gaat echter om een ruimtelijke contour en geeft geen inzicht in de
geluidbelasting in de omgeving van Schiphol.
Bij de eerste beoordeling van aanvragen wordt ook gekeken naar voorzienbaarheid. Daarbij is de datum
van januari 2005 vastgelegd. Een nuancering van de voorzienbaarheidsdatum is voor de hand liggend
vanwege de enorme toename in gebruik van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Daarbij geldt dat
1

ook iemand die na 2005 in de buurt is komen wonen in een persoonlijke situatie terecht kan komen
waardoor toch sprake kan zijn van individueel schrijnendheid.
Door toepassing van het oorspronkelijke beoordelingskader zijn er aanvragen afgewezen waar mogelijk
sprake is van een zware geluidbelasting en die mogelijk individueel schrijnend zijn. Dit heeft ertoe geleid
dat er een meer genuanceerd beoordelingskader van individuele aanvragen is vastgesteld. Daarbij wordt
nu ook gekeken naar aanvragen buiten 20 Ke- en binnen de 52 Lden-contour en wordt rekening
gehouden met de toename van het aantal vliegtuigbewegingen in het verlengde van de Aalsmeer- en
Zwanenburgbaan.
De aanvragen die voor de vaststelling van het nieuwe beoordelingskader zijn afgewezen zijn opnieuw
getoetst aan het nieuwe kader. Dit heeft ertoe geleid dat er nog 4 aanvragen zijn gehonoreerd.
Bij de aanvragen die binnenkomen zijn ook aanvragen voor isolerende maatregelen voor meerdere
inwoners van een wijk of straat. Het gaat dan dus niet meer om individueel gedupeerden maar
generieke maatregelen. Daarnaast worden ook verzoeken ingediend voor geldelijke compensatie en
achterstallig onderhoud aan de isolatiemaatregelen die door Progis zijn uitgevoerd. Dit zijn veelal zaken
die onder verantwoordelijkheid van het Rijk zouden moeten vallen. Hier zijn echter geen mogelijkheden
meer voor. Voor isolatie wordt dan ook door het Rijk verwezen naar de stichting.
Herstel Vortex-schade
De financiering van het herstel van Vortex-schade is in 2009 door de stichting overgenomen van
Schiphol. Gemelde schade wordt door een aannemer z.s.m. hersteld. Omdat in Aalsmeer regelmatig de
schade in dezelfde wijk moest worden hersteld zijn in 2014 de dakpannen bij deze woningen vastgezet.
Hierdoor is het aantal woningen dat schade heeft ten gevolge van overvliegende vliegtuigen sterk
verminderd. Er wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000, = gereserveerd voor het herstel. De werkelijke
kosten voor 2017 bedroegen € 31.456, =. De kosten over 2018 zullen waarschijnlijk in dezelfde orde van
grootte liggen.
Ook bijkomende indirecte kosten van schade worden door de stichting vergoed. Een voorbeeld hiervan
is de vergoeding voor het vervangen van een trampoline bij een woning in Aalsmeer die beschadigd was
geraakt door de gesprongen ruiten van een kas ten gevolge van een laag overkomend vliegtuig.
Gebiedsgerichte projecten
Om de kwaliteit van de leefomgeving in de Schipholregio te verbeteren is het nodig dat ook wordt
geïnvesteerd in de leefomgeving. Deze investeringen zijn nodig omdat door de geluidbelasting en de
ruimtelijke beperkingen in het gebied rondom de luchthaven nieuwe bebouwing vaak niet, of slechts
onder strenge voorwaarden, is toegestaan. Hierdoor bestaat het risico dat de kwaliteit van de
leefomgeving en het voorzieningenniveau binnen deze gebieden afneemt. Om een positieve impuls te
geven aan deze gebieden ondersteunt de stichting projecten die bijdragen aan het verbeteren van de
omgevingskwaliteit, de zogenaamde “gebiedsgerichte projecten”. Het betreft veelal lokale en
gemeentelijke initiatieven voor omgevingsprojecten en/of projecten en activiteiten in het kader van de
sociale cohesie die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid. Daarbij kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld het aanleggen van ontmoetingsplekken, speelplaatsen, parken en andere openbare
voorzieningen, de herinrichting van een gebied tot groen- en recreatiegebied of renovatie of
nieuwbouw van dorpshuizen. Ook initiatieven op het gebied van onderwijs, cultuur, arbeidsmarkt en
wetenschappelijk of toegepast onderzoek kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen. Voor alle
projecten en initiatieven geldt dat deze alleen voor een bijdrage in aanmerking komen als ze in
samenspraak met de bewoners van een gebied tot stand zijn gekomen en er sprake is van cofinanciering
(door gemeente of andere partners).
Voor het programma ‘Gebiedsgerichte projecten’ is ook een draaiboek gemaakt. In dit draaiboek is de
werkwijze beschreven hoe te komen tot aanvragen die passen binnen de doelstelling van de stichting en
het beleidsdocument “Niet bij steen alleen”.
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Selectie gebieden
In het draaiboek is een aantal processtappen beschreven. Om te komen tot aanvragen voor
‘Gebiedsgerichte projecten’ zijn de volgende stappen doorlopen:
1.
Opstellen hittekaart
2.
Overzicht leefbaarheidsaspecten voor gebieden uit de hittekaart
3.
Selectie van gebieden
4.
Inventarisatie projecten en activiteiten
5.
Opstellen gebiedsprogramma’s
6.
Toewijzen gebiedsbudgetten
De hittekaart en het overzicht van de leefbaarheidsaspecten zijn aan de hand van het afwegingskader
leefomgevingskwaliteit in de Schipholregio van het RIVM/RIGO opgesteld. Het bestuur van de stichting
heeft een aantal gebieden geselecteerd waarbij rekening is gehouden met de geluidbelasting, de
leefbaarheid, ruimtelijke beperkingen en bijdragen uit de eerste tranche. Voor de tweede tranche is
gekozen voor: Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmerliede & Spaarnwoude (de kern Spaarndam) en
Haarlemmermeer (Rijsenhout, Burgerveen, Lijnden, Oude Meer, Rozenburg en Aalsmeerderdijk).
De inventarisatie van de projecten en activiteiten is samen met de gemeenten en bewoners gedaan. De
werkwijze was hierbij als volgt: de stichting heeft eerst verkennende gesprekken met de gemeenten
gevoerd. Daarbij zijn gemeentelijke projecten geïnventariseerd die voor een bijdrage in aanmerking
komen indien sprake is van een maatschappelijke plus en het project samen met de bewoners is
vormgegeven. In de gesprekken met gemeenten is ook besproken hoe bewoners en eventuele andere
organisaties verder betrokken konden worden bij het opstellen van een gebiedsprogramma.
Gebiedsgerichte programma’s
Na de gesprekken met de gemeente heeft de stichting vervolgens gebiedsbijeenkomsten voor bewoners
en vertegenwoordigers van andere betrokken doelgroepen georganiseerd. Het doel daarvan was om de
verkenning te verbreden met de behoefte en ideeën van de bewoners.
Uit de eerste verkennende gesprekken met gemeenten is toen naar voren gekomen dat de aanpak per
gemeente en zelfs kernen anders moest zijn. Een vastomlijnde aanpak voor alle gemeenten bleek dus
niet wenselijk. Omdat de situatie per gemeente of kern verschillend is, is het d.m.v. maatwerk mogelijk
geweest om beter aan te sluiten bij de behoeften van bewoners.
De gebiedsbijeenkomsten voor de inwoners van de geselecteerde gebieden hebben plaatsgevonden in
de maanden september en oktober 2017. De gemeente Aalsmeer had in februari 2017 zelf al een
bijeenkomst georganiseerd.
De resultaten van de inventarisatie van de initiatieven en wensen van bewoners in een gebied zijn
samen met de gemeentelijke projecten de basis voor de gebiedsprogramma’s.
De initiatieven en projecten zijn getoetst aan de criteria van de stichting, te weten:
Locatie van het initiatief (binnen 20 Ke)
Zichtbare bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving
Draagvlak voor het initiatief (bij bewoners en gemeenten)
Is het initiatief een aanvulling op bestaand beleid (maatschappelijke plus)
Bereik van het project (hoeveel mensen profiteren ervan)
Haalbaarheid van het project (financieel, planologisch, exploitatie)
Duurzaamheid
Toekomst vast
Cofinanciering
Exploitatietekort van projecten komen niet voor een bijdrage in aanmerking
Vergroting van sociale cohesie
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Eenmalige activiteiten kunnen uit het initiatievenfonds worden gefinancierd. Hiervoor is een
aparte regeling gemaakt.

De door de stichting samengestelde conceptprogramma’s zijn per gebied besproken in een
klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, inwoners en vertegenwoordigers van
doelgroepen. Daarmee is het resultaat een door de bevolking gedragen gebiedsprogramma voor de
geselecteerde gemeenten en kernen.
De gebiedsprogramma’s zijn op 8 januari 2018 vastgesteld door het bestuur van de stichting.
Budgetverdeling
Met de gebiedsprogramma’s is een overzicht beschikbaar van projecten in zwaar geluid belaste
gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat en is helder welke behoeften er in deze gebieden leven.
Het overzicht is gebruikt om het beschikbare geld (€ 20 mln.) over deze gebieden te verdelen. Het gaat
dan om een bedrag dat aan een gemeente/kern wordt toegekend voor de uitvoering van het gehele of
een gedeelte van het gebiedsprogramma. Bij de vaststellen van het budget voor een gebied wordt
rekening gehouden met de reeds ontvangen bijdrage uit de eerste tranche.
In januari heeft het bestuur van de stichting ingestemd met de budgetverdeling. Deze is als volgt:
Aalsmeer
€ 8 mln.
Uithoorn
€ 7,5 mln.
Haarlemmermeer
€ 3 mln.
Haarlemmerliede & Spaarnwoude
€ 1,5 mln.
Betrokkenheid bewoners
Bij de totstandkoming van de gebiedsprogramma’s en projecten heeft de stichting de bewoners van de
geselecteerde gebieden nadrukkelijk een rol gegeven. Om die reden is gebruik gemaakt van de kennis
en het netwerk van de gemeenten. Zij kennen de organisaties en doelgroepen en hebben het netwerk
om de bewoners te bereiken. De ORS-bewonersdelegatie is uitgenodigd voor de klankbordgroepen
maar heeft alleen deelgenomen aan de bijeenkomst in Aalsmeer.
Bij de uitwerking van de projecten voor een subsidieaanvraag worden de bewoners wederom
betrokken.
Op 18 januari 2018 is in een feestelijke bijeenkomst geweest waarbij de programma’s en de budgetten
bekend zijn gemaakt. Bij deze bijeenkomst stonden de bewoners van de geselecteerde gebieden ook
centraal.
Etalageprojecten
Op dit moment wordt volop gewerkt aan de uitvoering van de projecten. Veel van de gemeentelijke
projecten zitten nog in de voorbereidingsfase. Het bestuur van de stichting heeft een aantal
etalageprojecten benoemd. Dit zijn projecten die de zichtbaarheid van de stichting kunnen vergroten.
De etalageprojecten zijn:
- Dorpshuis Kudelstaart
- Dorpscentrum De Kwakel
- Hart van Zwanenburg
- Sportcomplex Spaarndam
De stichting heeft een plan opgesteld om de aansturing van de projecten te versterken. Het gaat daarbij
om de volgende maatregelen:
- Formaliseren overlegstructuur
- Inhuur extra capaciteit ter ondersteuning van particuliere initiatieven
- Beschikking afgeven op basis van een definitief en vastgesteld programma van eisen i.p.v.
afgerond ontwerp
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Mogelijkheden voor extra financiële middelen n.a.v. gestegen bouwkosten.

Stand van zaken projecten
In 2018 is er één gemeentelijk project afgerond:
Aalsmeer – De Oude Veiling
De gemeente Aalsmeer heeft gevraagd om een bijdrage voor de renovatie van de Oude Veiling.
De bijdrage is bedoeld voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het pand. Hierdoor kan
het pand door een bredere doelgroep gebruikt worden, waardoor de sociale cohesie verbetert. In
september 2018 is het gemeentelijke project De Oude Veiling Aalsmeer in gebruik genomen en de
afrondende werkzaamheden zijn in november afgerond.
In 2018 zijn 3 particuliere projecten afgerond:
Aalsmeer – kinderboerderij
De kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer heeft gevraagd om een bijdrage voor twee
speeltoestellen voor oudere kinderen. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van de kinderboerderij
vergroot en ontstaat een sociale ontmoetingsplek voor meerdere doelgroepen. De
speeltoestellen zijn in juni en oktober geplaatst en in gebruik genomen.
Aalsmeer – De Werkschuit
Stichting De Werkschuit organiseert al bijna 50 jaar creatieve activiteiten voor jong en oud (o.a.
tekenen, schilderen, boetseren met klei, edelsmeden en fotografie).
In eerste instantie zou De Werkschuit op de nieuwe locatie één lokaal kunnen betrekken. Met een
bijdrage van de stichting is het mogelijk om een tweede creatief lokaal te realiseren. Hierdoor kan
De Werkschuit de inwoners van Aalsmeer meer activiteiten en een breder aanbod aanbieden.
Hiermee draagt De Werkschuit bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in Aalsmeer. Het
nieuwe lokaal is in september 2018 in gebruik genomen.
De Kwakel – Red de Bij
Er is bij de stichting een aanvraag ingediend door de Dutch Flower Group die samen met Honey
Highway werken voor het project Red de Bij. Het gaat om een initiatief waarbij de bermen van
rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid worden met meerjarig
streekeigen wildbloemenzaad. Doel van het initiatief is het terugbrengen van inheemse solitaire
bijen en Nederlandse honingbijen. Bloemen zijn belangrijk voor het in standhouden van de
bijenpopulaties en bijen zijn van belang voor de voedselketen. De stichting heeft een bijdrage
gegeven om op de gronden van Dutch Flower Group langs de Legmeerdijk in Uithoorn in te zaaien
met wildbloemenzaad. Dit is op 8 september 2018 uitgevoerd.
De volgende particuliere en gemeentelijke projecten zitten nu in de voorbereidings- of opstartfase:
Aalsmeer:
1. Dorpshuis Kudelstaart
2. Groene Lint
3. Machinepark
4. Waterfront
5. VVA-terrein Aalsmeer
Ad 1: Dorpshuis Kudelstaart (Etalageproject)
Het dorpshuis in Kudelstaart is particulier bezit. Met een bijdrage van de stichting kan het
dorpshuis worden gerenoveerd. Hierdoor kan de sociale functie die het dorpshuis heeft, worden
behouden. Met renovatie ontstaat een voor iedereen toegankelijk multifunctioneel gebouw waar
diverse activiteiten kunnen worden gefaciliteerd. De realisatie is beging 2019 gestart. Het
gerenoveerde dorpshuis zal in oktober feestelijk in gebruik genomen worden.
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Ad 2: Groene Lint
Het groene Lint is een particulier initiatief. Het initiatief gaat over het realiseren van een groene
verbinding door Aalsmeer. De bewoners zijn met de gemeente in gesprek om gemeentelijke
groenprojecten bij het plan te betrekken. In december is een drukbezochte informatieavond
geweest. De verwachting is dat medio 2019 de beschikking afgegeven kan worden en dat er
daarna gestart wordt met de uitvoering.
Ad 3: Machinepark
Het machinepark is een groene zone tussen de wijk Nieuw Oosteinde en de bedrijventerrein
Greenpark Aalsmeer. De gemeente wil deze zone inrichten als park. Op initiatief van de bewoners
is voorgesteld om het park te vergroten en te voorzien van recreatieve voorzieningen. Hierdoor
ontstaat een volwaardig park. De gemeente organiseert een bijeenkomst in de buurt om
gezamenlijk te werken aan het ontwerp van dit park. De verwachte start van de uitvoering is
begin 2020.
Ad 4: Waterfront
De waterkering aan de Kudelstaartseweg wordt binnenkort verstevigd. In het verlengde hiervan
wil de gemeente Aalsmeer het gebied rond de watertoren opnieuw inrichten. De plannen bestaan
uit het vergroten van het strand en recreatieve voorzieningen. In augustus 2018 heeft de
gemeente een participatiebijeenkomst georganiseerd over dit project. Daarnaast kunnen
geïnteresseerden online hun mening geven.
De voorziene planning van de start van de uitvoering is medio 2020.
Ad 5: VVA-terrein Aalsmeer
De herinrichting van het VVA-terrein in Aalsmeer is een gemeentelijk project. Samen met de
inwoners van Aalsmeer zijn aanvullende projectonderdelen bedacht. Het gaat daarbij om
recreatieve voorzieningen. Het definitief ontwerp is naar verwachting begin 2019 gereed, daarna
zal de gemeente een subsidieaanvraag indienen. De start van de realisatie is voorzien medio 2019.
Uithoorn
1. Dorpscentrum de Kwakel
2. Kinderboerderij De Olievaar - Uithoorn
3. Legmeer Groen
4. Cultureel Centrum De Hoeksteen
5. Multifunctioneel centrum Thamerdal
6. Multifunctioneel centrum De Scheg – ’t buurtnest
Ad 1: Dorpscentrum de Kwakel (Etalageproject)
De gemeente Uithoorn heeft aangegeven dat in de dorpskern van De Kwakel diverse particuliere
initiatieven spelen. Het integreren van deze particuliere initiatieven, aangevuld met een brede
bewonersparticipatie kan leiden tot een impuls van het centrum van De Kwakel. De gemeente
heeft het project onlangs bestempeld als een pilotproject voor co-creatie. Dit betekent dat er een
proces gestart wordt waarbij de bevolking in grote lijnen bepaalt hoe de inrichting van het
openbaar gebied eruit komt te zien. Via de SLS is een externe projectleider aangesteld die samen
met de bewoners en de particuliere initiatiefnemers de wensen en ideeën voor het gebied
inventariseert. Deze bewonersparticipatie is in januari 2019 gestart.
Ad 2: Kinderboerderij De Olievaar - Uithoorn
Bij de kinderboerderij wordt met steun van de stichting een gebouw geplaatst waar o.a.
natuureducatie kan worden gegeven. Ook biedt de locatie ruimte voor workshops en kan dienen
als ontmoetingsplek. Tevens wordt Ons Tweede Thuis onderdak voor dagbesteding en een
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leerplek geboden. Dit maakt het mogelijk om mensen met een beperking in Uithoorn een
werkplek te bieden. Zij kunnen dan de verzorging van de dieren en het dagelijks onderhoud van
de boerderij op zich nemen.
Naast het mogelijk maken van het nieuwe gebouw wordt bij De Olievaar ook gekeken of de door
kinderen uit Uithoorn geopperde ideeën ter verbetering van de leefomgeving hier een plek
kunnen krijgen. Het gaat dan o.a. om een klimbos, een waterspeelplek en vlindertuin. Ook de
initiatieven Red de Bij en een streekmarkt worden bij De Olievaar ondergebracht.
Door dit alles met elkaar te combineren ontstaat een multifunctionele dorpsboerderij. De start
van de realisatie van het nieuwe gebouw is voorzien in de tweede helft van 2019.
Ad 3: Legmeer Groen
Dit particuliere initiatief gaat over het realiseren van meer groen in de wijk Legmeer. De stichting
heeft een projectleider beschikbaar gesteld die de initiatiefnemer ondersteunt in het uitwerken
van de ideeën. Concrete successen zijn de samenwerking met IVN waardoor in het gebied 4 tiny
forests gerealiseerd kunnen worden. Deze tiny forests worden in 2019 gerealiseerd. In 2020 zullen
de overige plandelen worden gerealiseerd.
Ad 4: Cultureel Centrum De Hoeksteen
Uithoorn heeft een door Rietveld ontworpen kerkgebouw dat leeg staat. Daarin waren conform
de wens van Rietveld ook maatschappelijke functies ondergebracht. In het gebouw was o.a. een
klein theater gevestigd dat in de loop der jaren is gehalveerd. De bedoeling is om met de subsidie
van de stichting het theater en de foyer in de oude staat te herstellen. In de foyer en het theater
worden maatschappelijke en culturele activiteiten ondergebracht. Deze worden samen met
gemeente, bewoners, verenigingen en andere belanghebbenden ingevuld.
De werkzaamheden starten in 2019. In het voorjaar van 2020 zal het theater in gebruik worden
genomen.
Ad 5: Multifunctioneel centrum Thamerdal
Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Thamerdal wordt in samenspraak
met belanghebbenden een buurtcentrum gerealiseerd. De buurtfunctie wordt versterkt door een
nieuwe aantrekkelijke huiskamer, uitbreiding van het openbaar speelplein en een nieuwe
gymzaal. De start van de uitvoering is voorzien in het tweede kwartaal van 2020.
Ad 6: Multifunctioneel centrum De Scheg - ’t buurtnest
Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Zijdelwaard wordt in samenspraak
met belanghebbenden een nieuwe sporthal in combinatie met een buurtcentrum gerealiseerd.
Met de financiële bijdrage van de stichting kan een compleet nieuw multifunctioneel gebouw
worden gerealiseerd. De start van de uitvoering is voorzien in 2020.
Haarlemmermeer
1. Hart van Zwanenburg
2. Sportcomplex Spaarndam
3. Multifunctioneel sportcomplex – Rijsenhout
4. De Reede - Rijsenhout
5. Dorpshuis Burgerveen
6. Dorpscentrum Spaarndam
7. Dorpshuis De Vluchthaven – Lijnden
8. Ringdijk beleid
9. Dijkhuis – Oude Meer
Ad 1: Hart van Zwanenburg (Etalageproject)
In Zwanenburg is maandag 19 november 2018 de eerste paal geslagen van het nieuwe dorpshuis.
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Het dorpshuis moet het nieuwe hart van Zwanenburg worden. In het gebouw worden
verschillende functies zoals een bibliotheek, sporthal, bar en verschillende activiteitenruimten
gerealiseerd. Het nieuwe Dorpshuis moet in 2020 klaar zijn waarna de omgeving kan worden
ingericht. Naast het Dorpshuis wordt dan een ontmoetingsplein gerealiseerd.
Ad 2: Sportcomplex Spaarndam (Etalageproject)
De sportverenigingen in Spaarndam hebben op initiatief van de stichting nagedacht over het
project. De sportverenigingen zien kansen om een gezamenlijke accommodatie te realiseren. Zij
hebben aangegeven gezamenlijk de financiering van een gebouw te kunnen dragen. Op dit
moment vindt integrale afstemming plaats binnen Spaarndam over de subsidie van de stichting.
Besluitvorming over het project is voorzien voor de zomer van 2019. De start van de realisatie zal
medio 2020 kunnen zijn.
Ad 4: Multifunctioneel sportcomplex – Rijsenhout
Inzet van dit project is de bouw van een Multifunctioneel sportcomplex waar alle
sportverenigingen van Rijsenhout onderdak vinden. Dit centrum moet gericht zijn op zowel
sportieve als sociale activiteiten voor zowel jongeren als ouderen.
Met de subsidie van de stichting wordt het mogelijk een nieuw gebouw te realiseren waar alle
verenigingen in kunnen worden ondergebracht en waarin meer activiteiten kunnen worden
aangeboden.
De gemeentelijke besluitvorming is voorzien in juli 2019. De start van de realisatie van het
sportcomplex is in de eerste helft van 2020.
Ad 4: De Reede Rijsenhout
In Rijsenhout zijn twee accommodaties die ruimte bieden aan maatschappelijke voorzieningen;
De Reede en De ontmoetingskerk. Momenteel wordt onderzocht hoe beide accommodaties
complementair aan elkaar zijn. Op basis daarvan wordt bekeken of en hoe de Reede gerenoveerd
zal worden. De besluitvorming hierover is opgenomen in het Integraal Accommodatieplan van de
Gemeente Haarlemmermeer. De gemeentelijke besluitvorming hierover is voorzien voor de
zomer van 2019.
Ad 5: Dorpshuis Burgerveen
Het dorpshuis in Burgerveen is gemeentelijk eigendom. Het gebouw is in een zeer slechte staat.
Vanuit de bewoners in Burgerveen is aangegeven dat het dorpshuis een belangrijke rol speelt in
de dorpsgemeenschap. De subsidie van de stichting maakt nieuwbouw mogelijk. Hierdoor kan het
cursusaanbod worden vergroot. Het dorpshuis zal duurzaam worden gebouwd waarbij het een
pilotproject is voor gasloos leven en zelfvoorzienend zijn.
Momenteel moeten de plannen voor het dorpshuis nog verder worden uitgewerkt. De verwachte
start bouw is begin 2020.
Ad 6: Dorpscentrum Spaarndam
Het dorpscentrum Spaarndam heeft een voorstel gedaan om het bestaande dorpshuis te
verduurzamen. De subsidie aanvraag is eind december 2018 ingediend. Deze wordt door de
stichting in samenhang met het project Sportcomplex Spaarndam beoordeeld.
Na afgifte van de beschikking kan snel gestart worden met de realisatie.
Ad 7: Dorpshuis De Vluchthaven – Lijnden
Dorpshuis De Vluchthaven in Lijnden is verouderd. Uit participatie blijkt dat er een grote wens is
om het dorpshuis te renoveren. De keuze hiervoor is opgenomen in het Integraal
Accommodatieplan van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeentelijke besluitvorming
hierover is voorzien voor de zomer van 2019.
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Ad 8: Ringdijk beleid
De gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie om met direct betrokkenen de kansen en
kwaliteiten van de Ringdijk beter te benutten en tot hun recht te laten komen. De Gemeente
heeft in de afgelopen periode in diverse kernen langs de Ringdijk geïnventariseerd welke plus
onderdelen door de bewoners gewenst zijn. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van
2019 de aanvragen voor subsidie bij de stichting worden ingediend.
Ad 9: Dijkhuis – Oude Meer
Het Dijkhuis in Oude Meer is verouderd. Om de maatschappelijke activiteiten voor de inwoners
van Oude Meer, Aalsmeerderbrug en Rozenburg op verantwoorde wijze plaatst te laten vinden,
dient het Dijkhuis verbouwd te worden. Het gaat daarbij om: verbeteren van de toegankelijkheid
voor minder validen, aanpassing van de keuken, aanpassing van de toiletten en
duurzaamheidsmaatregen om in de toekomst energie neutraal te functioneren. Momenteel
wordt gewerkt aan de concretisering van de plannen en een subsidieaanvraag. Verwachting is dat
deze in het tweede kwartaal van 2019 wordt ingediend bij de SLS.
Initiatievenfonds
Het bestuur van de stichting heeft besloten om (binnen de 4 geselecteerde gemeenten) voor kleine
initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol een apart
budget te creëren van totaal € 600.000, =. Hier is invulling aan gegeven in de vorm van het
“Initiatievenfonds SLS”.
Een dergelijk fonds sluit aan bij het beleid van de stichting. Hierbij moet het gaan om activiteiten ter
verbetering van de leefbaarheid en waarbij de sociale cohesie wordt versterkt. Dit kunnen activiteiten
zijn op het gebied van onderwijs, cultuur en arbeidsmarkt die dreigen te verdwijnen of al zijn verdwenen
of die voor een gemeenschap niet toegankelijk (genoeg) worden aangeboden. Gedacht kan worden aan
speelmogelijkheden, lessen/cursussen in wijken/kernen, bibliobus, buurtbus, culturele activiteiten en
arbeidsmarkt- en scholingsprojecten.
Een bijdrage in dit kader is in de regel niet structureel meerjarig bedoeld maar voor enkele jaren of als
startsubsidie.
Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van de stichting zijnde de 20 Kezone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000, = voor een activiteit.
In 2018 is een bijdrage verleend aan:
 Buurtbus Fedeli in Aalsmeer
Aanschaf van een bus als mobiele ontmoetingsplek en het organiseren van kleine en grote
evenementen ter verbetering van de sociale cohesie.
 Een speeltoestel bij kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer
Aantrekkelijkheid van de kinderboerderij vergroten voor gezinnen met jonge en iets oudere
kinderen.
 De Kinderkunstroute in Aalsmeer
Aanleg van een route met een expositie van kunst door kinderen en een permanent kunstwerk
met het doel het contact in de buurt en de sociale cohesie te versterken.
 Radioschool in Aalsmeer
Lesfaciliteiten voor jongeren om te leren radio te maken. Hierdoor krijgen jongeren de kans zich
te ontwikkelen.
 Bewegen naar een gezonde geest in Uithoorn
Initiatief van sportverenigingen om voor mensen met burn-out/depressie een
bewegingsprogramma te verzorgen. Hiermee moet een positief effect worden bereikt op het
fysieke welzijn van de deelnemers zodat men weer actief wordt.
 Samen aan de Amstel in Uithoorn
Verbeteren sociale cohesie door samen te koken en te eten. Doelgroep zijn ouderen, mensen
die uiteten niet kunnen betalen, statushouders etc.
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Geniet aan de Amstel in Uithoorn
Met de bijdrage van de stichting wordt een restaurant opgezet dat statushouders en
werkzoekenden een kans biedt om ervaring op te doen in de horeca waardoor ze zelf een
onderneming in de horeca kunnen starten.
Vlindertuin in Uithoorn
Bij kinderboerderij De Olievaar wordt een vlindertuin aangelegd. Hiermee kan de biodiversiteit
worden vergroot wat een positief effect heeft op het verbeteren van het milieu. Ook heeft de
tuin een educatief doel.
Waterspeelplek in Uithoorn
Bij kinderboerderij De Olievaar wordt een waterspeelplek voor kinderen tot 9 jaar aangelegd.
Hiermee wordt een wens van de kinderen in Uithoorn gerealiseerd.
Verbeteren huiskamer wijkpunt Kudelstaart
De voorzieningen in het wijkpunt worden met de bijdrage van de stichting verbeterd waardoor
de ontmoetingsplek bruikbaar is voor zowel het zorgcentrum als de omwonenden.
Buitenruimte Nobelhof te Kudelstaart
De inrichting van de buitenruimte om een ontmoetingsplek te creëren en zo het wijkpunt een
extra impuls te geven en de sociale cohesie te versterken.
Buitentafeltennistafel Kudelstaart
Op verzoek van de jeugd uit Kudelstaart wordt een buitentafeltennistafel gerealiseerd.
Verbeteren veiligheid speeltoestellen kinderboerderij Aalsmeer
Bij de speeltoestellen is een kunstharslaag aangebracht. Hiermee wordt de veiligheid verbetert.
Ontmoetingsruimte Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn
In het gezondheidscentrum wordt een werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en
personen met afstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd. Daarmee ontstaat een locatie voor het
organiseren van sociaal maatschappelijke evenementen.

In totaal is een bedrag van € 86.440, = verleend.
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