DIT WAS
AALSMEER INZICHT

Van de eerste themabijeenkomst over
technologische ontwikkeling en innovatie
naar de slotbijeenkomst ‘Aalsmeer aan zet’.
Burgemeester Jeroen Nobel nam ons mee
tijdens Aalsmeer Inzicht. “Ik hoop dat we elkaar
enthousiasmeren om gezamenlijk na te denken
over waar we staan over 10 à 15 jaar. Vooral de
verbinding leggen: bedrijfsleven, onderwijs, maar
ook de gemeente,” vertelde Jeroen Nobel tijdens
de eerste bijeenkomst. Daarna volgden vier
bijeenkomsten, met drie belangrijke thema’s voor
de toekomst en een slotbijeenkomst. Elke avond
waren er tussen de 100 en 160 Aalsmeerders
aanwezig: zowel oude bekenden als nieuwe
gezichten. Inwoners, ondernemers en mensen
van verenigingen gingen met elkaar en de
gemeente het gesprek aan. In de slotbijeenkomst
concludeert burgemeester Nobel: “Het is mooi
dat mensen zeggen; er kan heel veel gebeuren,
maar laten we vooral gewoon Aalsmeer Aalsmeer
laten zijn.”

HET PROCES VAN AALSMEER INZICHT
Hoe zie jij de toekomst? Hoe ziet jouw leven er over 20 jaar uit? Wat betekenen ontwikkelingen op gebied van innovatie, technologie

INNOVATIE ALS VLIEGWIEL VOOR DE
AALSMEERSE ECONOMIE

en duurzaamheid voor ons als inwoners van Aalsmeer, voor jouw bedrijf of organisatie en voor de gemeente? Wat vinden we

Aalsmeerders willen graag hun leidende positie in de

belangrijk met elkaar in Aalsmeer?

logistieke sector en de sierteelt behouden en voorop blijven
lopen. Deze sector biedt vele mogelijkheden tot innovatie,

Deze vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomsten. Aalsmeer Inzicht is gestart op initiatief van de gemeente om op een

zoals efficiënter vervoer door verschillende transporten

interactieve manier toekomstige ontwikkelingen te verkennen die relevant zijn voor inwoners, ondernemers en organisaties én

samen te voegen. Deze toonaangevende rol zien deelnemers

gemeentebestuurders. Volgens burgemeester Jeroen Nobel is de toekomst is niet te voorspellen, maar we kunnen ons er wel op

ook graag in de verduurzaming en het energieverbruik in

voorbereiden door een beeld van trends en ontwikkelingen te krijgen. Voor de toekomstverkenning werden vier themabijeenkomsten

Aalsmeer. “Energieproductie moet lokaal en duurzaam,

georganiseerd, te weten ‘technologische ontwikkeling en innovatie’, ‘verduurzaming’, ‘Aalsmeer en de metropool’ en ‘Aalsmeer aan zet’.

waarbij Aalsmeer meer gebruik maakt van zonne-, bio- of

Tijdens de slotbijeenkomst ‘Aalsmeer aan zet’ werden de belangrijkste thema’s uit de eerste drie bijeenkomsten verder uitgewerkt. In

windenergie. Denk ook aan alternatieven, zoals waterstof

dit eindverslag nemen we je mee in de bijeenkomsten, de resultaten en het vervolg van Aalsmeer Inzicht.

of grafeen”, aldus een van de deelnemers. Het verminderen
van energieverbruik is bovendien een kans voor Aalsmeer.
Daarvoor moet de energiesector wel innoveren. Innovatie
moet dan ook een centrale rol krijgen in de toekomstige

BIJEENKOMST 1: TECHNOLOGISCHE
ONTWIKKELING EN INNOVATIE

economie van Aalsmeer.

Op 7 juni 2017 werd de eerste bijeenkomst gehouden,
vol technologie en innovatie. Het was een energieke

WAARBORGEN EN BESCHERMEN VAN
PRIVACY

avond, waarin Wim de Ridder, futuroloog en hoogleraar

Meer veiligheid betekent soms ook minder privacy. Dat kwam

toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente, een

naar voren tijdens de gesprekken op de eerste bijeenkomst.

toekomst schetste waarin robots operaties uitvoeren, we

Zo wordt het gebruik van straatcamera’s gezien als een

in zelfrijdende auto’s reizen en een fulltimebaan niet meer

inbreuk op privacy. Overheid en organisaties moeten hier

bestaat. Na een goede dosis inspiratie schoven aanwezigen

volgens Aalsmeerders duidelijke afspraken over maken.

aan bij een van de gesprekstafels en gingen zij met elkaar

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het gebruik van drones. De

in gesprek over de kansen en uitdagingen van technologie

digitale voetafdruk moet een eigen keuze blijven, wil jij wel

waarbij deelnemers met elkaar spraken over een toekomst

en innovatie op verschillende gebieden, zoals zorg, vervoer,

Professor Wim de Ridder is de spreker van de eerste bijeenkomst.

wonen, werken en recreëren.
Om deelnemers te prikkelen voor de bijeenkomst waren

verantwoordelijk zijn voor hun acties op het internet en ook

“DE TOEKOMST HEEFT HAAST”

er drie enthousiaste ambassadeurs, mensen die midden

Tijdens de bijeenkomst vertelde futuroloog Wim de Ridder

in de Aalsmeerse samenleving staan. Voor deze eerste

dat door de digitale revolutie, ontwikkelingen elkaar

bijeenkomst waren dit Roel de Bruijn van Ons Tweede

razendsnel opvolgen. “Vroeger sprak ik als futuroloog over

Thuis, Mieke van den Berg van woningcorporatie Eigen

ontwikkelingen over 20 of 30 jaar. Later spraken we over 5

Haard en Ger Loogman van Loogman Tanken & Wassen. In

jaar. Tegenwoordig kijken we vooral naar wat er nu al is wat je

videoboodschappen vertelden zij hoe zij al actief bezig zijn

kunt gebruiken.” Bijzondere ontwikkelingen die er nu al zijn,

met technologie en innovatie in hun organisaties.

of binnen enkele jaren zullen komen: drone-taxi’s, autonoom
varen, zelfrijdende auto’s, zoals ook de zelfrijdende bus op
Schiphol.

“Is dat ook jouw wens? Die vraag wordt
vaak niet gesteld. In de zelfrijdende bus op
Schiphol zit nu nog een chauffeur, vooral
omdat mensen dat verwachten.”
Er zijn ook verliezers van de technologische ontwikkeling.
Mensen hebben massaal koopkracht moeten inleveren.
Anderen zijn op zoek naar een baan, terwijl het aantal banen
niet stijgt. We studeren niet meer voor een bepaalde baan, we
studeren om betaald werk te kunnen doen. “De samenleving
begint te veranderen,” concludeert Wim de Ridder, “maar we
hebben de infrastructuur nog niet om daar mee om te gaan.
Ook de politiek is hier nog niet op voorbereid”. Er moet nog
Mieke van den Berg van woningcorporatie Eigen Haard

of niet online vindbaar zijn? Dit betekent dat mensen zelf

veel gebeuren voordat Aalsmeer echt toekomstbestendig is.

de keuze hebben om anoniem te blijven.

KANSEN VAN TECHNOLOGIE NIET ALLEEN
VOOR VERKEER EN VERVOER
Door ontwikkelingen, zoals drones en autonoom vervoer, lijkt
het logisch dat deze innovaties vooral impact gaan hebben op
het verkeer en vervoer in Aalsmeer. Wat duidelijk werd aan
de gesprekstafels, is dat Aalsmeerders ook veel kansen zien
voor de zorg, het onderwijs, vrijetijdsbesteding en recreatie.
Zo kunnen robots ondersteunen bij bijvoorbeeld zwaar
werk in de zorg. Ook kan het onderwijs veel baat hebben
bij technologie en innovatie. Onderwijsinstellingen kunnen
bijvoorbeeld gebruik maken van het ‘flip the classroom’
principe, waarbij onlinevideo’s en andere technologieën
worden gecombineerd met klassikale lessen. Robots kunnen
een belangrijke rol spelen als toekomstige docenten. Kortom:
het dagelijks leven in Aalsmeer in de toekomst kan op veel
manieren veranderen en verbeteren dankzij technologie en
innovatie.

BIJEENKOMST 2: VERDUURZAMING
Hoe gaan we inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente inspireren om met elkaar die
duurzame ontwikkeling in Aalsmeer tot stand te brengen? Daar ging de tweede bijeenkomst van
‘Aalsmeer in zicht’ over. Deze bijeenkomst vond plaats op 20 september 2017 bij Wellantcollege
de Groenstrook. Activistisch ondernemer Maurits Groen was de spreker van de bijeenkomst over
duurzaamheid. Met zijn betoog over duurzaamheid inspireerde de deelnemers. Daarna kregen
de ambassadeurs van deze bijeenkomst het podium. Piet Briët van Royal FloraHolland, Harry
Stokman van Direct Current en Sjaak van der Linden van Vita Amstelland vertelden kort hoe zij in
hun organisaties bezig zijn met duurzaamheid. Deelnemers woonden één van de presentaties bij
en namen daarna plaats bij een gesprekstafel. Daar gingen zij met elkaar in gesprek over kansen
op het gebied van ecologische, economische en sociale duurzaamheid. De energietransitie van
gas naar nieuwe bronnen van energie waren daarbij belangrijke onderwerpen. Tijdens de vierde
bijeenkomst gingen we daar nader op in.

WAAR DUURZAAMHEID EN DE
SAMENLEVING SAMENKOMEN
van het ijs op de Noord- en Zuidpool. Dat er wat moet

Bij duurzaamheid denken we al snel aan het verminderen van

veranderen en snel maakt Maurits Groen duidelijk aan

energiegebruik, maatschappelijk verantwoord ondernemen

aanwezigen. “In Parijs hebben we bepaald dat de maximale

of het installeren van zonnepanelen. Tijdens de bijeenkomst

temperatuurstijging niet boven 2% mag komen. Als je uitrekent

bleek echter dat het begrip veel breder is. Het gaat ook over

wat we nu jaarlijks verstoken, dan bereiken we die grens in

hoe we de Aalsmeerse samenleving kunnen verduurzamen.

minder dan 15 jaar. Ik ben even stil, ik hoop dat u dat ook bent.

Aalsmeerders zijn over het algemeen zeer betrokken bij elkaar

Er moet nu wat gebeuren. Daar moet iedereen aan bijdragen,

en komen in actie als er zorgen of problemen zijn, bemerkten

ook in Aalsmeer.”

de deelnemers. Via de website Aalsmeer voor Elkaar
weten bewoners en organisaties elkaar steeds beter te vinden
en te helpen. Sociale duurzaamheid gaat over hoe we de

VOEDSEL VERDUURZAMEN: OOK IN UW
KEUKEN
Maurits Groen spreekt over duurzaamheid tijdens deze bijeenkomst.

“IK VIND DUURZAAMHEID, EIGENLIJK
GEWOON ‘NORMAAL DOEN’”

Aalsmeer er gezamenlijk voor dat iedereen mee kan (blijven)

de slag kunnen, is in hun eigen keuken. Zij kunnen kiezen

doen.

en komkommer in de zomer. Hoe mensen omgaan met
voedsel kan ook duurzamer; minder weggooien en slimmer
boodschappen doen. Daarvoor is wel bewustwording nodig,

met elkaar en de omgeving. Niet de boel vernielen, vervuilen

ook onder kinderen en jongeren. Laten zien dat voedsel anders

en elkaar mishandelen, maar juist eerlijke handelscondities,

geproduceerd kan worden, meer kennis en respect hebben

normaal omgaan met mensen en niet met gif spuiten als het

voor voedsel. En meer zelf koken of zelf voedsel kweken.

niet strikt gecontroleerd is. Dat vind ik eigenlijk ‘normaal

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN

wordt geproduceerd zonder kinderarbeid of slavenarbeid

Veel Aalsmeerse ondernemers ondersteunen de samenleving

en waarbij boeren een eerlijke prijs krijgen. Of Kipster, de

door te sponsoren, doneren of vrijwilligers te leveren. Door

meest geavanceerde en tegelijkertijd meest mens-, dier-,

ideeën uit te wisselen en de samenwerking op te zoeken

en milieuvriendelijke kippenboerderij. Waarom voelen veel

kunnen Aalsmeerse ondernemers zich verder ontwikkelen.

mensen dan toch die urgentie nog niet?

Daarom is er veel animo voor een platform van ondernemers

“Klimaatverandering klinkt veel te gezellig,
klimaatontwrichting is duidelijker.”

Waar alle Aalsmeerders concreet met duurzaamheid aan

paddenstoelen in de herfst, boerenkool in de winter

Duurzaam denken vind ik eigenlijk gewoon fatsoenlijk omgaan

zou moeten zijn. Denk aan Tony Chocolonely; de chocola die

toekomst ruimte voor sociale initiatieven en projecten en zorgt

bestrijdingsmiddelen en binnen het seizoen, bijvoorbeeld

begon Maurits Groen. “Ik kan het eigenlijk niet meer horen.

initiatieven, die volgens Groen doen wat eigenlijk normaal

te zorgen voor continuïteit. Op die manier blijft er ook in de

voor duurzaam voedsel dat lokaal is geproduceerd zonder

“Ik heb een ontzettende hekel aan het woord duurzaamheid”,

doen’.” Daarom zijn er nu allerlei bijzondere en duurzame

Aalsmeerse identiteit en sociale initiatieven waarborgen door

waar zij duurzame projecten, kennis en ideeën kunnen delen.
Concrete plannen waar zij mee aan de slag willen, zijn de
circulaire economie: het hergebruiken of recyclen van het
eigen ‘afval’ of dat van anderen. Wanneer ondernemers

Door de stijging van de gemiddelde temperatuur, verwarmen

hiermee aan de slag gaan, kunnen er mooie circulaire

de oceanen. Dat veroorzaakt orkanen maar ook het smelten

samenwerkingen ontstaan.

Aan tafel spraken de deelnemers verder
over een van de sub-thema’s: ecologische,
economische en sociale duurzaamheid.

WENS VOOR MEER GROEN IN AALSMEER
“BLOEMENSTAD”

BIJEENKOMST 3: AALSMEER EN DE
METROPOOL

“Wat ik hoop voor de toekomst van Aalsmeer? Dat het dorpse
Amsterdam en omliggende gemeenten groeien steeds meer naar elkaar toe en vormen samen een dynamische metropoolregio. Hoe

gevoel wat ik hier altijd heb, over 25 jaar nog steeds zo is!”

ziet die metropoolregio er in de toekomst uit? Welke kansen en uitdagingen liggen er in Aalsmeer, als gemeente en als onderdeel

vertelde een Aalsmeerse inwoner tijdens een straatinterview.

van de metropoolregio? Tijdens de derde bijeenkomst ‘Aalsmeer en de metropool’ gingen de deelnemers hierover in gesprek.

Wat duidelijk werd tijdens de bijeenkomst is dat Aalsmeer

De bijeenkomst vond plaats op 30 oktober in het dorpshuis in Kudelstaart. Henri de Groot, Professor Regionaal Economische

ondanks de bekendheid als “Bloemenstad” behoefte heeft

Dynamiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, was de spreker en leidde de avond in. Na zijn inspirerende verhaal over de trends

aan meer openbaar groen. Aalsmeerders willen dat de rust en

en ontwikkelingen wereldwijd en binnen de Metropoolregio Amsterdam gingen deelnemers met elkaar in discussie aan de hand van

ruimte behouden blijft. Aalsmeer kan groener worden door de

stellingen. Via een online stemtool gaven zij aan of zij het eens of oneens waren. Op het podium zaten vier ambassadeurs als panel;

aanleg van parken of een groene verbinding van Kudelstaart

Marco van Zijverden van Dutch Flower Group, Hugo en Ilja van Luling van MEER Vastgoed. Zij reageerden op de uitkomsten van de

naar Aalsmeer. Tijdens de bijeenkomst werden er ook andere

stellingen en gingen met de deelnemers in discussie. Daarna discussieerden de deelnemers verder over de verschillende onderwerpen

ideeën voor Kudelstaart bedacht, zoals een surfeiland of een

tijdens de “open space”. Daarbij kiezen deelnemers zelf bij welk thema ze aansluiten en blijven bij een thema totdat ze de discussie niet

kinderboerderij.

meer interessant vinden of ze graag iets bij willen dragen aan een ander thema.

“DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM IS
KRACHTIG, WENDBAAR EN WEERBAAR”
“We werken in de regio al enkele jaren aan de economische
verkenning Metropoolregio Amsterdam”, zo begint professor
Henri de Groot zijn betoog. Hij beschrijft een sociale onrust in
de regio, maar ook in het land. Enerzijds vinden mensen dat het
economisch beter gaat, maar op de vraag of het met Nederland
de goede kant op gaat reageren de meesten negatief. Dat

BEREIKBAARHEID ALS SLEUTEL VOOR EEN
STERKE METROPOOL

illustreert het gevoel van onbehagen en onzekerheid dat nog
steeds heerst. De Groot beschrijft vier trends die zichtbaar zijn
in de regio. Allereerst het gevoel dat economische dynamiek

De metropoolregio is een aantrekkelijke plek om te wonen,

zich vooral in steden afspeelt en de stad een bron is van

werken en recreëren. De verwachting is dat de metropool

economische groei. Ten tweede zien we dat de Rijksoverheid

komende jaren alleen maar verder zal groeien. Daarom is

steeds meer taken naar lagere overheden verplaatst. Hierdoor

goede bereikbaarheid belangrijk. De aansluiting van Aalsmeer

komen grote vragen en daarmee een grote druk bij gemeenten

en Kudelstaart op het openbaar vervoer moet veel beter.

te liggen, terwijl er tegelijkertijd bezuinigingen worden

Het verlengen van toekomstige of bestaande verbindingen,

doorgevoerd. Daarnaast beschrijft de Groot dat

zoals de metrolijn van Amsterdam naar Schiphol, de tramlijn

“het economische landschap kenmerkt zich steeds
meer door grote pieken, maar ook diepe dalen.
Zowel binnen de regio, op nationaal als Europees
niveau zien we dit. Tegelijkertijd worden ook
regionale verschillen steeds groter.”

En als laatste beschrijft Henri de Groot ingrijpende transities
op de arbeidsmarkt, zoals robotisering en digitalisering.
En grote veranderingen zoals de energietransitie en
klimaatverandering die invloed hebben op wonen en werken in
de metropool.
Bovengenoemde trends dragen bij aan het gevoel van
onzekerheid dat sommige Aalsmeerders ervaren. Maar als
we kijken naar hoe de Metropoolregio Amsterdam ervoor
staat is deze volgens Henri de Groot “krachtig, wendbaar en
weerbaar. Uitdagingen liggen bij het internationale klimaat,
de Europese positie en de arbeidsmarkt waar technologische
ontwikkeling snel gaat. Daarom moeten we nadenken over hoe
we onze positie als lerende economie kunnen versterken. En
hoe houden we mensen fit voor de arbeidsmarkt? Deze trends
en veranderingen, zowel lokaal als internationaal, hebben
grote invloed op hoe we werken, wonen, leven en recreëren in
Aalsmeer”, concludeert De Groot.

tussen Amsterdam – Amstelveen – Uithoorn en de HOV-lijn
Schiphol zijn daarbij cruciaal. Ook de aansluiting van fiets op
OV kan worden verbeterd door (overkapte) fietsenstallingen
en leenfietsen bij bushaltes te plaatsen. Het versterken van
OV-verbindingen is een opgave voor de regio, maar wel
noodzakelijk voor de metropool om ook in de toekomst een

DE TOEKOMSTIGE ARBEIDSMARKT VRAAGT
OM EEN LEVEN LANG LEREN

fijne plek te blijven om te wonen en werken.
Juist in tijden waarin robotisering en digitalisering leiden
tot snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarbij
oude beroepen soms plaats maken voor nieuwe, is het
belangrijk dat mensen blijven leren. Dit betekent dat goede
en toekomstgerichte opleidingen alleen maar belangrijker
worden. Aalsmeer heeft behoefte aan havo- en vwoopleidingen binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast hebben
werknemers faciliteiten nodig om zich te blijven ontwikkelen.
De gemeente kan het bedrijfsleven faciliteren en motiveren om
opleidingen in Aalsmeer te organiseren. Aalsmeer kan inspelen
op de toenemende vraag naar technisch personeel (onder
andere om processen te begeleiden) door vakopleidingen aan
te bieden. Goed voorbereid zijn op toekomstige veranderingen
op de arbeidsmarkt vraagt om samenwerkingen tussen

Professor Henri de Groot tijdens de derde bijeenkomst.

inwoners, ondernemers, bedrijven en de gemeente.

BETAALBARE, DUURZAME WONINGEN,
DÉ OPGAVE VOOR DE TOEKOMSTIGE
WONINGMARKT

BIJEENKOMST 4: AALSMEER AAN ZET
Op maandag 29 januari 2018 kwamen inwoners, ondernemers en organisaties van Aalsmeer
voor de laatste keer samen voor de slotbijeenkomst van Aalsmeer Inzicht. Thema was

De metropool is een aantrekkelijke regio waar mensen graag

‘Aalsmeer aan zet’. Gezamenlijk bepaalden we welke onderwerpen Aalsmeerders echt

wonen. Hoe zorgen we dat er voldoende en betaalbare

belangrijk vinden en welke prioriteit we daaraan geven. Waar moeten we mee aan de slag en

woningen blijven in Aalsmeer? Tijdens de bijeenkomst kwam

wat hebben we dan nodig? Burgemeester Nobel opende de bijeenkomst en gaf een terugblik

naar voren dat betaalbaar wonen, specifiek voor jongeren,

op de resultaten van eerdere bijeenkomsten. Na een inspirerend verhaal van Ferenc van

starters, ouderen en arbeidsmigranten erg belangrijk is. Er is

Damme, beleidsontwikkelaar “Participatie & Communicatie” bij de Provincie Overijssel, gingen

nu al een tekort voor deze groepen. Concreet betekent het

de ruim 100 aanwezigen met elkaar in gesprek over de ideeën uit eerdere bijeenkomsten. De

dat er vraag is naar kleine woningen en kleine appartementen,

uitgewerkte ideeën werden door deelnemers gepitcht en daar stemden we op om te bepalen

maar ook levensloopbestendige, innovatieve woningen voor

welke ideeën Aalsmeer het belangrijkst vindt.

ouderen. Door bouwvergunningen bijvoorbeeld gericht af
te geven voor plannen die voldoen aan de criteria voor deze

Spreker Ferenc van Damme bij de slotbijeenkomst.

“DE WERELD VAN DE OVERHEID EN DE
BELEVINGSWERELD VAN MENSEN LOPEN
ERNSTIG UIT ELKAAR”
“Ik kom met jullie delen wat wij in de praktijk aan het leren
zijn over het aanboren van krachten in de samenleving” begint

WIJKEN MET NIEUWE ENERGIE

doelgroepen kan de gemeente hier een sturende rol in nemen.

De energietransitie en de overgang naar aardgasloos

andere kant de belevingswereld van mensen en de zaken

Ook het duurzaam, energieneutraal en innovatief bouwen

spelen sterk in Aalsmeer. Dit is een kans voor de gemeente

die zij belangrijk vinden. “En die werelden lopen ernstig uit

kan verder gestimuleerd worden. Dit vraagt samenwerking

om samen met inwoners en ondernemers de overstap te

elkaar, daar moet je wel rekening mee houden” zo vertelde

tussen inwoners, bedrijven en een faciliterende gemeente. Bij

maken naar hernieuwbare energiebronnen. Deelnemers

Van Damme. “Nederland zal de komende twintig jaar

woningbouw moeten we wel rekening houden met Schiphol.

willen dat er een plan komt voor deze verandering. Er zijn

transformeren naar een nieuwe samenleving. Daarin worden

veel duurzame energiebronnen mogelijk voor Aalsmeerse

de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal

huizen, zoals zonne-energie, windenergie, bio-energie,

omgegooid. Niet alleen die van de politieke partijen, maar ook

aardwarmte en zelfs energie uit water. Er is veel innovatie

die van de dorpsraden, de ondernemersverenigingen, alles wat

op dit gebied en technologische ontwikkelingen in de

een voorzitter, penningmeester en een secretaris heeft. Alle

energiesector gaan snel. Zonnepanelen zijn al steeds meer

besturen waar ik langskom merken dat dat aan de gang is. Als

onderdeel van het straatbeeld. Deze veranderingen helpen

dat een trend is, dan moet je daar wat mee.” Hij onderbouwt

de klimaatverandering tegen te gaa. Door duurzame energie

zijn verhaal met cijfers: jongeren onder de 45 jaar hebben voor

te gebruiken wordt er minder CO2 geproduceerd dan bij

78% geen vertrouwen meer in de politiek. “Als we met hen de

de omzetting van fossiele brandstof (zoals aardgas) naar

komende 20 jaar mooie dingen moeten gaan doen in Aalsmeer,

elektriciteit. Kortom: er zijn veel mogelijkheden om energie te

dan wordt dat echt een uitdaging,” concludeert Ferenc van

besparen in woningen, vervoer en bedrijven. Een collectieve

Damme.

aanpak bij duurzame plannen voor wijken is dan wel gewenst.

Deelnemers aan
de slotbijeenkomst
luisteren aandachtig
naar de pitches
van de denktankwoordvoerders.

ZWAKKERE GROEPEN ONDERSTEUNEN
Aalsmeer wordt door deelnemers beschreven als een
zeer sociale samenleving. Toch zien we in een wereld
van digitalisering en individualisering de verharding en

Ferenc van Damme zijn programma ‘Elimineer de burger’

eenzaamheid toenemen, ook in Aalsmeer. Mensen zijn meer

tijdens deze laatste bijeenkomst. “Er zit hier een mooie groep

op zichzelf. Daarom zijn buurtinitiatieven belangrijk. Tijdens

mensen en ik hoorde al dat de meesten hebben meegedaan met

de bijeenkomst werd het idee gepitcht om kwetsbare groepen

de andere bijeenkomsten. Maar dit is natuurlijk lang niet heel

zoals laaggeletterde en eenzame Aalsmeerders meer en beter

Aalsmeer wat hier zit. Dus hoe werkt het als je wilt dat meer

te helpen. Op wijkniveau, maar ook via sociale netwerken en

mensen zich eigenaar voelen van de thema’s die besproken zijn

vrijwilligers. Daarbij kan een online dienst, zoals een website

tijdens Aalsmeer Inzicht? vraagt Van Damme zich hardop af.

of app ondersteuning bieden en vraag en aanbod op het gebied

Hij legt zijn fascinatie uit voor de scheiding tussen overheid en

van ondersteuning aan elkaar koppelen. Zo kunnen we in

mensen. Zo legt hij uit dat ‘de burger’ niet bestaat.

Aalsmeer sociale initiatieven faciliteren, zoals samen klussen
of juist gezellige, sociale activiteiten organiseren.

“Ik ben nog nooit iemand in mijn eigen
leefomgeving, in mijn familie, bij mijn buren,
tegengekomen die zich voelt aangesproken door
‘de burger’”
vertelt van Damme. Dat is tekenend voor hoe de taal van de
overheid vaak totaal niet aansluit bij de mensen. . Volgens hem
zijn het twee werelden: aan de ene kant ‘de overheid’ en aan de

DE AALSMEERSE TOEKOMSTAGENDA
Alle eerder genoemde uitkomsten en meer kwamen tijdens
de gesprekstafels van de slotbijeenkomst van Aalsmeer
Inzicht naar voren. Deze uitkomsten zijn gecombineerd tot 7
belangrijke thema’s waar Aalsmeer in de toekomst mee aan
de slag gaat:

Bereikbaarheid
Arbeidsmarkt
Dynamische economie
Energietransitie
Samenleving
Wonen
Leefomgeving
Aan tafel dachten de deelnemers aan de hand van
stappenplannen na over hoe we binnen deze thema’s,
verschillende ideeën uit eerdere bijeenkomsten kunnen
realiseren. Hoeveel invloed hebben de mensen aan tafel
daarop? Welke stappen kunnen zij zetten om dit doel te
bereiken? Die concrete acties werden vervolgens in 30
seconden aan alle deelnemers gepitcht. En daar stemden we
op! Zo creëerden we samen deze ‘agenda voor de toekomst’
met de top 5 prioriteiten volgens Aalsmeerders.

Bij elke bijeenkomst waren zo’n 120 tot 160 Aalsmeerders aanwezig. Zij
luisteren naar inspirerende sprekers alvorens zelf aan de slag te gaan.

HOE NU VERDER?
Met het einde van de slotbijeenkomst eindigde ook het
proces van Aalsmeer Inzicht. Een proces wat inspireerde en
ons nieuwe inzichten op liet doen. Samen schetsten we de
toekomst van ons mooie Aalsmeer. Of is dit nog niet helemaal
het einde? Zoals spreker Ferenc van Damme aangaf:

“Voor mij was deze avond het begin van een
nieuw deel van het proces. Het hoofdstuk van de
verkenning is afgesloten met vier bijeenkomsten,
nu begint het echte werk. Daar kan de gemeente
nooit alleen eigenaar van zijn, maar dat moet de
hele gemeenschap samen doen.”

Daarom zijn er voor de top 5 prioriteiten vijf projectgroepen
ontstaan. In deze projectgroepen denken Aalsmeerders
verder na over de uitwerking van hun ideeën en de concrete
stappen die zij samen kunnen zetten. Inwoners, ondernemers,
vrijwilligers zijn allemaal onderdeel van deze projectgroepen
en ook de gemeente doet mee. De projectgroepen zijn al aan de
slag, de eerste overleggen zijn al geweest. Maar Aalsmeerders
die nog niet betrokken zijn, blijven natuurlijk zeer welkom om
nog aan te sluiten bij één van de projectgroepen. Wil jij ook een
bijdrage leveren aan de toekomst van Aalsmeer? Meld je aan
voor een van de projectgroepen via de website

aalsmeerinzicht.nl!

Burgemeester Jeroen Nobel dankt
iedereen die meedeed aan Aalsmeer Inzicht
voor hun betrokkenheid, aanwezigheid
en bijdrage. “Samen schetsten we de
toekomst van Aalsmeer. Die toekomst is
niet te voorspellen, maar we kunnen ons
er wel op voorbereiden Door in te spelen
op de trends en ontwikkelen die we met
elkaar geïnventariseerd hebben. Cruciaal
voor die toekomst is het vinden van
nieuwe samenwerkingen tussen inwoners,
bedrijven, organisaties en de gemeente.
Samen maken wij de toekomst. Dat is nu
aan ons, allemaal”, aldus de burgemeester.

Wil je meer weten over de toekomstverkenning
Aalsmeer Inzicht? Meer informatie vind je via:
aalsmeerinzicht.nl en facebook.nl/aalsmeerinzicht.
Heb je nog verdere vragen? Mail dan gerust naar
info@aalsmeerinzicht.nl.

