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Voortgangsverslag Stichting Leefomgeving Schiphol 2019 
 
 
Inleiding 
De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft ten doel “het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werk- 
en leefomgeving in de Schipholregio, alles in de ruimste zin van het woord”. Uitgangspunt daarbij is dat 
de omgeving van Schiphol die (zwaar) wordt belast en (ruimtelijke) beperkingen kent in aanmerking 
komt voor maatregelen ter behoud of verbeteren van de leefbaarheid. Het werkingsgebied van de 
stichting is conform het convenant Omgevingskwaliteit 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.  
 
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. 
 
In de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 zijn 40 aanvragen ingediend. 12 Aanvragen zijn 
toegekend en 13 aanvragen zijn afgewezen. De overige 15 aanvragen zijn nog in behandeling. Redenen 
van afwijzen zijn o.a. de voorzienbaarheid (d.w.z. dat de woningen zijn aangekocht na de peildatum die 
is opgenomen in het Bestemmingsreglement: zie ook hierna), er geen aangetoonde overlast is, er sprake 
is van een geluidbelasting beneden de door de stichting gehanteerde norm.  
Het merendeel van de aanvragen betreffen verzoeken om geluidsisolerende maatregelen. 
 
In 2019 zijn van 14 woningen de isolatiewerkzaamheden afgerond en opgeleverd (gerealiseerd). In 2019 
is één woning aangekocht. Deze woning wordt door de stichting weer verkocht. Daarnaast is een eerder 
aangekochte woning verkocht. Bij de verkoop van deze woningen wordt een prijs gehanteerd waarbij 
rekening wordt gehouden met de ligging van de woning. 
 
In april 2018 heeft het bestuur besloten het beoordelingskader voor aanvragen van mogelijk individueel 
gedupeerden te nuanceren. Dit omdat een aantal individuele aanvragen 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 Ke-contour wonen of om mensen die na 2005 (peildatum die is 
vastgelegd in het Bestemmingsreglement) in hun woning zijn komen wonen.  
 
De 20 Ke-contour is echter een ruimtelijke contour en geeft geen inzicht in de geluidbelasting in de 
omgeving van Schiphol. Om die reden wordt nu ook gekeken of een woning binnen de 52 Lden-contour 
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ligt. Voor de beoordeling van de voorzienbaarheid is nu een nuancering van toepassing vanwege de 
toename in gebruik van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Daarbij geldt dat 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.  
 
Voorts heeft het bestuur in 2019 de mogelijkheid gecreëerd om in voorkomende situaties aan 
individueel gedupeerden bij wie isolatie geen soelaas biedt de optie van de zelfverkooppremie voor te 
kunnen leggen. Het gaat hierbij om een op basis van de concrete situatie bepaalde vergoeding in de 
kosten die de individueel gedupeerde maakt bij verkoop oude en aankoop nieuwe woning. Daarbij is het 
maximum gelijk aan de maximale isolatiekosten overeenkomstig het Bestemmingsreglement. Drie 
aanvragers hebben een aanbod gehad voor een zelfverkooppremie. Het gaat daarbij om woningen nabij 
de sloopzone. 
 
Herstel Vortex-schade 
Vortex-schade wordt gemeld via Schiphol. De schade wordt z.s.m. door een aannemer hersteld. Er 
wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000,- gereserveerd voor het herstel. De jaarlijkse kosten van Vortex-
schade bedragen ongeveer € 35.000,-. De kosten over 2019 zullen waarschijnlijk hoger uitkomen omdat 
bij een 3-tal woningen waarbij Vortex te vaak optreedt, preventieve maatregelen zijn getroffen. Het gaat 
hierbij dan om het volledig vastschroeven of vasthaken van de dakpannen van de woningen. 
Ook bijkomende indirecte kosten van schade worden door de stichting vergoed.  
 
Gebiedsgerichte projecten 
Om de kwaliteit van de leefomgeving in de Schipholregio te verbeteren wordt ook 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.  
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”.  
 
Werkzaamheden Stichting in 2019 
In 2019 is er door de stichting voornamelijk gewerkt aan de verdere uitwerking van de in 2018 
vastgestelde gebiedsgerichte programma’s zodat deze gereed zijn voor een subsidieaanvraag. De 
werkzaamheden richten zich op afstemming met de aanvragers, betrekken bewoners bij de plannen, het 
definiëren van de subsidiabele maatschappelijke plus, het adviseren bij de concept aanvragen en het 
toetsen van de ingediende stukken. In het bestemmingsreglement is opgenomen dat de projecten in 
overleg met de bewoners tot stand moeten komen. Daarom is er veel nadruk gelegd op het verkrijgen 
van draagvlak voor de plannen.  
Daarnaast heeft het bestuur in 2019 budget beschikbaar gemaakt voor aanvullende projecten. Ook 
hiervoor zijn werkzaamheden verricht, waarbij het gaat om advisering, stimulering en toetsing.  
 
Subsidieverlening projecten 
In 2019 is aan 11 projecten subsidie verleend. Het gaat daarbij om 4 particuliere projecten en 7 
gemeentelijke projecten. In totaal is er voor € 14.343.838,- beschikt.  
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Aalsmeer 

• Dorpshuis Kudelstaart:    €    812.112,- 

• Atletiekvereniging Aalsmeer:   €    190.000,- 

• VVA-terrein:     € 2.383.000,- 

• Waterfront:     € 3.243.726,- 

• ’t Groene Lint:     €    625.000,- 
 
Uithoorn: 

• De Hoeksteen:     €    365.000,- 

• Legmeerbos:    €    325.000,- 

• Thamerdal:     € 1.400.000,- 

• Multifunctioneel centrum Zijdelwaard:  € 3.500.000,- 

• Amstelplein:     € 1.500.000,- 

• Kinderboerderij de Olievaar:   €    260.000,- 
 
 
Stand van zaken projecten: 
Aalsmeer: 
1.  Dorpshuis Kudelstaart  

Het dorpshuis in Kudelstaart is particulier bezit. Met een bijdrage van de stichting is het dorpshuis 
gerenoveerd. Hierdoor wordt de sociale functie die het dorpshuis heeft, behouden. Door de 
renovatie is een voor iedereen toegankelijk multifunctioneel gebouw ontstaan waar diverse 
activiteiten kunnen worden gefaciliteerd. De realisatie is begin 2019 gestart. Het gerenoveerde 
dorpshuis is in oktober feestelijk in gebruik genomen.  

 
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 gegaan om 
gemeentelijke groenprojecten bij het plan te betrekken. Dit heeft er in geresulteerd dat de 
particuliere projecten zijn opgenomen in de gemeentelijke groenprojecten. De gemeente 
Aalsmeer heeft samen met de bewoners de projectonderdelen uitgewerkt en een 
subsidieaanvraag ingediend bij de stichting. De beschikking is op 27 september 2019 afgegeven. 
De verwachting is dat de werkzaamheden starten in 2020 en ook in 2020 zullen worden afgerond.  

 
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. In 2019 heeft de gemeente Aalsmeer een extern bureau gevraagd 
om samen met de bewoners te inventariseren welke projectonderdelen een plek moeten krijgen 
in het project. Dit wordt momenteel nog uitgewerkt. De verwachting is dat begin 2020 de 
gemeente Aalsmeer een subsidieaanvraag zal indienen bij de stichting. De start van de 
werkzaamheden zal dan later in 2020 kunnen starten.   

 
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 de recreatieve voorzieningen. In de zomer van 2019 heeft de 
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gemeente uitgebreid over het project geparticipeerd. Dit heeft inzicht gegeven in de door de 
bewoners gewenste onderdelen voor het project. Op basis daarvan is het project verder 
uitgewerkt en is een subsidieaanvraag gedaan. De beschikking is op 24 mei 2019 afgegeven. 
Over het project en met name de parkeervoorzieningen en verkeersafwikkeling zijn grote zorgen. 
Dit kan tot vertraging leiden in geval van bezwaar tijdens de planologische procedure. De stichting 
gaat hierover met de gemeente in gesprek.  

 
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. Begin 2019 is samen met bewoners een programma van eisen 
opgesteld. Op basis daarvan heeft de gemeente een subsidieaanvraag ingediend bij de stichting. 
Op 9 april is de beschikking voor het project afgegeven. De uitvoering van het project is gestart. 
 

6.   Atletiekvereniging Aalsmeer 
De atletiekvereniging Aalsmeer heeft in 2019 contact gezocht met de stichting om te onderzoeken 
of er mogelijkheden zijn voor een bijdrage voor een nieuw clubgebouw. De atletiekvereniging ligt 
in de geluidsbelaste wijk Stommeer. De gemeente Aalsmeer heeft in 2019 de atletiekbaan 
vernieuwd en nieuwe kleedruimtes gerealiseerd waardoor ruimte ontstaat voor een extra 
tennisbaan. De Atletiekvereniging draagt zelf zorg voor een renovatie van het clubgebouw. Het 
project is niet opgenomen in het gebiedsprogramma voor Aalsmeer. De atletiekvereniging heeft 
aangetoond dat het nieuwe clubgebouw voldoet aan de criteria van de stichting doordat deze, 
naast atletiek, ruimte biedt voor diverse sociaal maatschappelijke activiteiten in de wijk. Vanuit 
het aanvullende budget voor nieuwe projecten die nog niet zijn opgenomen in het 
gebiedsprogramma is een bijdrage verleend. Op 27 september 2019 is de beschikking afgeven. De 
uitvoering van het project start in het eerste kwartaal van 2020. 

 
Uithoorn 
1. Dorpscentrum De Kwakel  

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 bestempeld als een pilotproject voor co-creatie waarbij de bewoners, 
ondernemers en belanghebbenden in het gebied in grote lijnen bepalen hoe de inrichting van het 
openbaar gebied er uit komt te zien. Dit co-creatieproces is in 2019 gestart waarbij er vanuit de 
bewoners een initiatiefgroep is samengesteld. Deze hebben uitgangspunten geformuleerd voor 
de inrichting van het centrumgebied. Vervolgens zijn de bewoners in de vorm van een werkgroep 
betrokken bij de aanbesteding van het stedenbouwkundigbureau en de uitwerking van de 
plannen. Momenteel is een eerste conceptontwerp gereed. De verwachting is dat het definitief 
ontwerp in het eerste kwartaal van 2020 ter besluitvorming wordt aangeboden aan de 
gemeenteraad. Daarna kan de gemeente Uithoorn de subsidieaanvraag indienen. In 2020 wordt 
gestart met de uitvoering.  
 

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 
leerplek geboden. Dit maakt het mogelijk om mensen met een beperking in Uithoorn een 
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werkplek te bieden. Zij kunnen de verzorging van de dieren en het dagelijks onderhoud van de 
boerderij op zich nemen. 
Naast het mogelijk maken van het nieuwe gebouw worden bij De Olievaar de door kinderen uit 
Uithoorn geopperde ideeën ter verbetering van de leefomgeving zoveel mogelijk een plek 
gegeven. De waterspeelplek is in 2019 gerealiseerd.  
In 2019 is het project samen met de gemeente verder uitgewerkt. Op 27 september 2019 is de 
beschikking voor het project afgegeven. Begin 2020 wordt gestart met de uitvoering waarna de 
nieuwe accommodatie in de zomer van 2020 in gebruik genomen kan worden.  

 
3.  Legmeer Groen 

Dit particuliere initiatief heeft als doel 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. In 2019 zijn in dit 
kader 3 tiny forrests gerealiseerd. Op 27 september 2019 is door de stichting de beschikking voor 
het project afgegeven. Begin 2020 wordt het masterplan voor de overige maatregelen afgerond 
en eind 2020 wordt gestart met de uitvoering ervan.  

 
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. Met de subsidie van de stichting 
worden het theater en de foyer in de oude staat hersteld. In de foyer en het theater worden 
maatschappelijke en culturele activiteiten ondergebracht. Deze worden samen met gemeente, 
bewoners, verenigingen en andere belanghebbenden ingevuld.  
Op 18 januari 2019 is de beschikking voor het project afgegeven. Op basis daarvan is de aanvrager 
verder gegaan met de uitwerking van het project. In november 2019 is de omgevingsvergunning 
verleend en is de aannemer geselecteerd. De realisatie start begin 2020. De ingebruikname is ook 
in 2020 voorzien.  

 
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 beschikking is afgegeven op 9 april 2019. Hierna zijn de voorbereidingen voor de 
aanbesteding gestart. De start van de uitvoering is voorzien in september 2020. In juni 2021 
wordt het gebouw in gebruik genomen.  
 

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 wordt een compleet nieuw multifunctioneel gebouw 
gerealiseerd. Op 9 april 2019 is de beschikking hiervoor afgegeven. De start van de uitvoering is 
voorzien in september 2020. In augustus 2021 wordt het nieuwe gebouw opgeleverd.  
 

7.  Dorpscentrum Amstelplein 
De gemeente Uithoorn heeft de ambitie om het dorpscentrum een kwaliteitsimpuls te geven door 
de uitstraling van het gebied te verbeteren en door het verbeteren van de verkeersveiligheid. In 
2019 heeft de gemeente het plan, op verzoek van de gemeenteraad, aangepast. Door deze 
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aanpassingen is de verkeerstructuur verbeterd. Op 27 september 2019 is de beschikking voor het 
project afgegeven. De realisatie start in 2020. 

 
Haarlemmermeer 
1.  Hart van Zwanenburg  

In Zwanenburg is maandag 19 november 2018 de eerste paal geslagen van het nieuwe dorpshuis.  
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 gebouw is eind 2019 wind en waterdicht zodat nu gestart wordt met de 
afwerking aan de binnenzijde van het pand. Het gebouw zal naar verwachting in maart worden 
opgeleverd, waarna de testfase start. Op 16 mei 2020 wordt het gebouw feestelijk in gebruik 
genomen. Daarna start de verhuizing van de naastgelegen supermarkt en kan gestart worden met 
de realisatie van het ontmoetingsplein.  
 

2.  Sportcomplex Spaarndam  
De sportverenigingen in Spaarndam willen een gezamenlijke accommodatie realiseren. De 
financiering van een gebouw kunnen ze gezamenlijk dragen. In 2019 is de haalbaarheid van het 
plan op hoofdlijnen onderzocht waarbij is afgestemd met de gemeente Haarlemmermeer. Eind 
2019 is een concept plan opgeleverd. De initiatiefnemers zijn nog in onderhandeling met de 
gemeente Haarlemmermeer. Verwachting is dat eind 2020 gestart kan worden met de realisatie.  
 

3.  Multifunctioneel sportcomplex – Rijsenhout 
Doel 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.  
In 2019 is door de initiatiefnemers gewerkt aan de uitwerking van het plan. Hierbij zijn met name 
de financiële en planologische haalbaarheid aandachtspunten. De gemeentelijke besluitvorming 
over het project is vertraagd naar het voorjaar van 2020.  

 
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. Op basis van het onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer naar het pand zijn 4 
scenario’s uitgewerkt. De meest haalbare variant is het samenvoegen van beide sociaal 
maatschappelijke accommodaties. Hiervoor moet draagvlak worden gecreëerd. De dorpsraad en 
gemeente hebben hiervoor eind 2019 de spelregels bepaald. Deze participatie start begin 2020.  
De gemeentelijke besluitvorming over het project is voorzien in het voorjaar van 2020. 

 
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 of grootschalige renovatie 
mogelijk. Hierdoor kan het cursusaanbod worden vergroot. In 2019 heeft een ontwerpbureau 
verschillende varianten gemaakt. Hieruit blijkt dat nieuwbouw of grootschalige renovatie 
financieel niet haalbaar is. In overleg met het dorp is ervoor gekozen om een minder ingrijpende 
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renovatie te onderzoeken. De resultaten daarvan zijn eind 2019 opgeleverd. In het voorjaar van 
2020 vindt de gemeentelijke besluitvorming over dit plan plaats.  

 
6.  Dorpscentrum Spaarndam 

Het dorpscentrum Spaarndam heeft een voorstel gedaan om het bestaande dorpshuis te 
verduurzamen. Na toets van de aanvraag is door de stichting een second opinion aangevraagd op 
de verduurzaming van het pand. Uiteindelijk blijkt het mogelijk om met een relatief kleine 
verduurzamingsingreep een groot rendement te behalen met als gevolg een positief effect op de 
exploitatie van het dorpscentrum. De stichting onderzoekt of er een mogelijkheid is om de 
subsidie modulair toe te kennen, waardoor de verduurzaming van het pand als los project eerder 
uitgevoerd kan worden.  

 
7. Dorpshuis De Vluchthaven – Lijnden 

Dit project blijkt financieel niet haalbaar. De Stichting gaat begin 2020 samen met het dorp 
verkennen welke alternatieven mogelijk zijn.  

 
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. Deze verkenning is afgerond. De subsidieaanvraag 
wordt begin 2020 ingediend bij de stichting.  

 
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 plaats 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. De aanvrager 
heeft in 2019 het ontwerp verder uitgewerkt. Hieruit is geconcludeerd dat een nieuw gebouw op 
een andere plek op de locatie (meer naar de weg toe) beter is. De gemeente Haarlemmermeer en 
het hoogheemraadschap hebben aangegeven planologisch mee te willen werken aan dit voorstel. 
Dit is ook voorgelegd aan de bewoners. Dit voorstel wordt nu verder uitgewerkt.  

 
Initiatievenfonds 
Het bestuur van de stichting heeft besloten om voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op 
de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol een apart budget te creëren in de vorm van het 
“Initiatievenfonds SLS”.  
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. Een bijdrage in dit kader is niet structureel meerjarig bedoeld maar voor enkele 
jaren of als startsubsidie. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000, = voor een 
activiteit.  
 
In 2019 is een bijdrage verleend aan de volgende initiatieven: 

• Ontmoetingsruimte Waterlinie Uithoorn 

Met de bijdrage van de stichting is een ontmoetingsplek in het gezondheidscentrum ingericht. 
Deze ontmoetingsplek is een werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en personen met 
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afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er sociaal maatschappelijke evenementen worden 
georganiseerd. 
 

• Duurzaamheidsmaatregelen ’t Middelpunt Aalsmeer 

Het wijkcentrum is verduurzaamd met een bijdrage van de stichting. Hierdoor kunnen de 
bestaande activiteiten in het gebouw worden gecontinueerd en nieuwe activiteiten toegevoegd. 
 

• Cursusmateriaal De Werkschuit Aalsmeer 

De bijdrage van de stichting is gebruikt om materialen aan te schaffen om cursussen aan te 
bieden voor een breed publiek.  
 

• AmstelProms 2019 

Dit is een muzikaal project waarin inwoners van Aalsmeer en Uithoorn mee kunnen spelen en 
zingen in een concert waarin klassiek en pop elkaar ontmoeten. De verbetering van de 
leefbaarheid bestaat uit het stimuleren van ontmoeting van de doelgroep 30+. Daarnaast kan het 
initiatief de deelnemers stimuleren om zich meer cultureel te ontplooien. Het concert vond plaats 
op 22 juni 2019. 
 

• Vervanging speeltoestel Speeltuin Zwanenburg 

De financiële bijdrage is bedoeld voor de investeringskosten van de vervanging van het centrale 
speeltoestel van de speeltuinvereniging.  Het speelfort in de speeltuin is een belangrijk onderdeel 
van de speelbeleving en een motivatie voor de kinderen om de speeltuin te bezoeken. De 
oplevering staat gepland voor het nieuwe speeltuinseizoen in het voorjaar van 2020. 
 

• Nederlands leren met plezier 

Dit betreft een initiatief waarbij op een niet schoolse, laagdrempelige manier niet Nederlandse 
inwoners Nederlands leren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van o.a. film/documentaires, muziek, 
taalspelletjes, tv-kijken. Met het project wordt de zelfredzaamheid van niet Nederlandse inwoners 
vergroot. Dit initiatief loopt 2 jaar. Met de bijdrage van de stichting zijn materialen voor deze 
cursussen aangeschaft. 
 

• Verenigings Opslagloods Leimuiden 

Realisatie van een gezamenlijke opslagloods van verenigingen in Leimuiden. In deze loods kunnen 
de deelnemende non-profit organisaties hun bezittingen goed, droog en veilig opslaan zodat er 
continuïteit is in het gebruik van eigen middelen t.b.v. het organiseren van activiteiten. De 
opslagloods wordt in 2020 opgeleverd. 
 

• Aanleg minibaan tennispark Leimuiden 

De aanleg van een minibaan op het tennispark is onderdeel van de uitbreiding van het tennispark. 
De aanleg van deze baan voor de jeugd heeft een positief effect op de leefbaarheid van en sociale 
cohesie in Leimuiden. De jeugd binnen het dorp kan zich sportief uitleven, gezond bewegen en 
zich beter sociaal ontwikkelen. De oplevering is voor 2020 gepland. 
 

• Vuur en Licht op het water Aalsmeer 

Jaarlijkse show van verlichte boten en vuurwerk. Verschillende teams van inwoners van Aalsmeer 
komen in het voorjaar al bijeen om plannen te maken voor de versiering van de verschillende 
boten. In oude bloemenkassen en schuren worden de constructies bedacht en in elkaar gezet. 
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Hiermee draagt het evenement, dat op 7 september 2019 plaatsvond, bij aan de sociale cohesie 
van de inwoners van Aalsmeer.   
 

• Muziekinstrumenten jeugd muziekvereniging Nieuwkoop 

De muziekvereniging organiseert twee maal per jaar een muzikale ontdekkingstocht voor 
kinderen en jeugd vanaf 7 jaar. Kinderen en jongeren kunnen dan kennismaken met muziek.  
Met een subsidie van de stichting heeft de vereniging  nieuwe instrumenten aangeschaft. 
 

• Ecotuin Leiden 

Op de Ecotuin, die onderdeel is van DZB Leiden – het re-integratie en WSW bedrijf van Leiden, 
worden werkzoekenden en jongeren die in de bijstand zitten en statushouders begeleid op 
diverse gebieden om hen weer aan het werk te kunnen helpen. Met de bijdrage breidt de Ecotuin 
de tuin uit zodat meer mensen kunnen worden begeleid. Tevens is een bakfiets aangeschaft 
waarmee de deelnemers producten in de omgeving kan rondbrengen. 
 

• E-shuttle Spaarndam 

Kleinschalig vervoer ter aanvulling op OV en doelgroepenvervoer is in Spaarndam niet 
beschikbaar maar is een welkome aanvulling voor met name ouderen/mensen die minder mobiel 
zijn. Met de bijdrage van de stichting wordt de e-shuttle aangeschaft.  
 

• Renovatie dorpshuis De Meerkoet Lisserbroek 

Doel van het project is het moderniseren en renoveren van het in 1970 gebouwde dorpshuis. Het 
dorpshuis is voor Lisserbroek en Lisse van grote maatschappelijke waarde omdat het dorpshuis 
een sociale en culturele rol in het dorp heeft die verder ontbreekt. Met de subsidie wordt de 
grote zaal ingericht. 
 

• Talentfabriek Uithoorn 

Talentfabriek Uithoorn is een initiatief om inwoners van Uithoorn die nu geïsoleerd thuis zitten 
een plek te bieden waar ze een netwerk hebben, nieuwe dingen kunnen leren en gewaardeerd 
worden. Het beoogde eindresultaat is een sociaal naaiatelier dat als sociale onderneming 
zelfstandig in Uithoorn kan draaien. Met de bijdrage van SLS wordt de inventaris (naaimachines, 
snijtafel en strijkmachine) gefinancierd. 
 

• Uitbreiding clubgebouw AKU – Uithoorn 

De atletiek vereniging AKU Uithoorn is de afgelopen jaren sterk gegroeid door nieuwe leden en 
atleten van Ons Tweede Thuis. De vereniging speelt een rol bij het promoten van een gezonde 
leefstijl en draagt bij aan de sociale cohesie door het verzorgen van sporttrainingen en activiteiten 
voor specifieke doelgroepen (kinderen met obesitas, vluchtelingen, ouderen met diabetes, 
mensen met depressieve klachten). Door de groei is het clubhuis te klein geworden voor alle 
activiteiten. AKU gaat het clubhuis uitbreiden. SLS draagt bij aan de inrichting hiervan. 
 

• Ontmoetingtuin Mijnsheerlijckheid Kudelstaart 

De bewonersvereniging wil de bestaande tuin waar nu alleen planten in staan veranderen in een 
ontmoetingstuin. Doelgroepen zijn zowel de jongeren als de ouderen in de buurt. In de 
Ontmoetingstuin zullen na inrichting allerlei activiteiten worden georganiseerd. 
Doel van de beide initiatieven is o.a. bestrijding eenzaamheid, verhogen sociale cohesie, verhogen 
toegankelijkheid van activiteiten voor ouderen. Voor zowel de herinrichting van de tuin als de 
organisatie van activiteiten is een bijdrage gegeven. 
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In totaal is in 2019 voor een bedrag van € 146.753,- aan subsidies voor initiatieven verleend. 
 
In de jaren 2018 en 2019 is in totaal aan 28 initiatieven een bijdrage van € 206.193,- verleend. Van de 28 
initiatieven is er 1 niet doorgegaan, 11 initiatieven zijn afgerond. De overige zijn in uitvoering of starten 
binnenkort. Van 9 initiatieven wordt de subsidie, op basis van het eindverslag, definitief vastgesteld; van 
2 initiatieven wacht de definitieve vaststelling op de eindverslagen.  


