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 Aan alle inwoners van Aalsmeer

U leest nu de Verkiezingskrant 2014. 
Deze krant biedt de lijsttrekkers van de 
zes deelnemende partijen ruimte om 
hun programma toe te lichten. In korte 
interviews zetten we de zes lijsttrekkers 
en hun partijen in de etalage. Wat zijn hun 
hoofddoelen? Waarop onderscheiden ze zich 
van anderen? Wat doen ze voor jongeren? 
En ouderen? Waarom zou u de een kiezen en 
niet de ander? Hopelijk vindt u in deze krant 
de antwoorden op de vragen die u belangrijk 
vindt. Een peiling liet onlangs zien dat minder 
dan de helft van de mensen stemt voor de 
gemeenteraad. Dat is een ernstige zaak. 
Volksvertegenwoordigers willen op zo 
groot mogelijke steun kunnen rekenen. Pas dan vertegenwoordigen zij ook daadwerkelijk het volk. Voor Tweede 
Kamerverkiezingen komt nog altijd zo’n 75% van de mensen opdagen. De gemeenteraad, de provinciale verkiezingen 
en de Europese Verkiezingen moeten het met steeds minder stemmers doen. Daarom roep ik álle Aalsmeerders op 
om hun stem te laten horen. Kies voor één van de zes partijen: CDA, AB, VVD, Pact, HAC of Lijst-Tas.  

De gemeente krijgt steeds meer taken op haar bordje. Denkt u maar eens aan de jeugdzorg, de Participatiewet 
waarmee mensen met een arbeidshandicap ondermeer worden teruggeleid naar regulier werk en de uitvoering 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Met fors minder geld moet de gemeente vanaf 2015 taken 
overnemen die voorheen door de landelijke overheid werden verricht. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Uw keuze voor een 
politieke partij kan hierop van invloed zijn: lees daarom de programmavergelijkingen in deze krant er nog maar eens 
op na.

Tot slot roep ik iedereen hartstochtelijk op om vooral toch zijn of haar stem niet verloren te laten gaan. Op vele 
plekken in de wereld zouden mensen dolgraag in vrijheid willen stemmen. Welk voorbeeld geven wij aan hen als wij 
onze stem verloren zouden laten gaan? Welk ideaal is er in ons verdwenen als we onze vrijheid niet eens in de zoveel 
tijd willen vieren? Doe daarom mee! Laat uw stem meetellen! 

Jobke Vonk-Vedder

Burgemeester gemeente Aalsmeer
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 Verkiezingsdebatten

In de afgelopen weken is regelmatig door de 
verschillende partijen gedebatteerd. Op 3 maart 
vond een debat plaats in de bovenzaal van de 
Oude Veiling. Een fi lmpje hiervan kunt u online 
bekijken via de website www.aalsmeer.nl. 
Op 5 maart vond een Jongerendebat plaats 
georganiseerd door jongerencentrum N201 
in samenwerking met Radio Aalsmeer. Verder 
vinden voortdurend korte debatten plaats in de 
zaterdagse uitzendingen van Radio Aalsmeer. 

Groot slotdebat 
Een groot slotdebat vindt onder leiding van Peter 
Maarsen en Wim Bartels plaats op dinsdag 11 
maart in het gemeentehuis. Iedereen is welkom. 
Ook krijgt het publiek de gelegenheid om vragen 
te stellen aan de lijsttrekkers. Inloop vanaf 19.30 
uur. Debat van 20.00-22.00 uur (geen pauze, wel 
ruimte om na te praten).

 Kandidatenlijsten bekend

Begin februari zijn de defi nitieve kandidatenlijsten per 
partij bekend gemaakt. Wilt u weten wie op de lijsten 
staan en op welke plaats? 
Kijk dan op: www.aalsmeer.nl/kandidatenlijsten.

 Twee nieuwe partijen

Dit jaar doen twee nieuwe partijen mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in Aalsmeer: Het Aalsmeers 
Collectief (lijst 5) en Lijst Jan Tas (lijst 6). Kijk op pagina 
6 en 7 welke punten zij willen bereiken in Aalsmeer. 

Volg de verkiezingen van 
de gemeente Aalsmeer!

Via www.aalsmeer.nl,
www.facebook.com/Gemeente.Aalsmeer 

of Twitter: @aalsmeer_nl.

Laat uw stem meetellen!

 Nog geen idee op wie u moet stemmen? 
 Vul het Kieskompas in!

Sinds 18 februari kunnen inwoners van Aalsmeer hun 
mening toetsen aan de hand van het Kieskompas 
Aalsmeer. Het Kieskompas biedt kiezers na het 
beantwoorden van dertig vragen hulp bij het kiezen. 
Er volgt geen uitgesproken stemadvies, wel wordt 
de eigen positie ten opzichte van de deelnemende 
politieke partijen verduidelijkt. 

Verschillen
In dertig vragen wordt inwoners gevraagd naar 
hun mening over sport, cultuur, natuur en milieu, 
bereikbaarheid enzovoort. De vragen gaan over 
onderwerpen  die de partijen in Aalsmeer het meest 
belangrijk vinden en waarop ze het meest van elkaar 
verschillen. Steeds kan worden gekozen uit het rijtje: 
Helemaal mee eens - Eens - Neutraal - Oneens - Helemaal 
mee oneens. Kieskompas vergelijkt de ingevulde 
uitkomsten met de standpunten van vijf partijen (Lijst-
Tas koos ervoor niet mee te doen). In een kwadrant 
wordt daarna getoond waar de stem van de kiezer het 
dichtstbij en het verst vanaf staat. Burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder: “Ik roep zoveel mogelijk dorpsgenoten op 
om hun stem te gebruiken. Laat weten wat u vindt. Van 
mijn ouders leerde ik: wie stemt, praat mee en staat niet 
aan de zijlijn.” 
Meer info op: https://aalsmeer.kieskompas.nl
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 Zorgzaam voor alle generaties

’Samenredzaam’ is het overkoepelende thema 
van CDA Aalsmeer. Dit thema komt terug bij 
alle belangrijke issues: zorgen voor goede 
zorg, veiligheid, duurzaamheid en werk & 
inkomen. Robbert-Jan van Duijn, lijsttrekker: 
“Het gaat bij alles om het samen doen en samen 
verantwoordelijk zijn.” 

We hebben veel bereikt de afgelopen vier jaar, vindt 
Robbert-Jan van Duijn. “Op het moment dat de coalitie 
van start ging, stonden 
we voor de opgave om 5,5 
miljoen euro te bezuinigen. 
We zijn er trots op dat we 
dat hebben gered, zonder 
dat het tot veel onrust in de 
samenleving heeft geleid.” 
Verder is van Duijn tevreden 
dat het woonarkenbeleid tijdens deze coalitieperiode is 
vastgesteld. “Dat was een historisch moment, waarmee 
we de rechtsongelijkheid hebben opgeheven die zo’n 
30 tot 40 jaar heeft bestaan. We hebben een goede 
beslissing genomen en gaan nu streng handhaven tegen 
toekomstige illegale praktijken.” Ook is Van Duijn erg 
blij met de fusie tussen de voetbalverenigingen VVA, 
JAU en RKAV. “Dat was een belangrijk element in onze 
vorige campagne. En op het terrein van VVA kunnen we 
nu een mooie, brede school neerzetten.” Sport is wat 
het CDA betreft altijd een belangrijk thema: “Wij zijn 
supporter van sport. Het bevordert de teamgeest, leert 
jongeren zich voor elkaar in te zetten en versterkt het 
saamhorigheidsgevoel.”
Ook persoonlijk kijkt Van Duijn met tevredenheid 
terug op zijn eerste periode als raadslid. “Ik heb veel 
kansen gekregen, veel geleerd en verschillende moties 
en amendementen ingediend. Zo heb ik een motie 
ingediend bij de behandeling van Nota Jeugd en Gezin, 
waarin constant werd gesproken over ‘zelfredzaamheid’. 
Aan die term heb ik me zo geërgerd. Bij de zorg kun je 
niet zomaar alles over de schutting van de samenleving 
gooien en mensen het zelf maar uit laten zoeken. Ik 
heb daarom voorgesteld deze term te vervangen door: 
samenredzaam. Het gaat om het samen doen en samen 
verantwoordelijk zijn. Daarom hebben we dit als motto 
genomen voor de aankomende periode.”

 Vijf speerpunten
Voor de aankomende periode heeft CDA Aalsmeer vijf 
speerpunten benoemd die met 70 leden en niet-leden 
zijn gedefi nieerd. 

1.  Jongerenlintje en kinderburgemeester
 “Tijdens de vorige campagne was ik het jongste 

kandidaat-raadslid. Ik stoorde me aan de negatieve 
aandacht voor jongeren. Het gaat met 5% van 
de jongeren niet goed en daar gaat 95% van de 
aandacht naar toe. Dat willen we veranderen door 
een ‘jongerenlintje’ in te stellen voor jongeren die dat 
jaar iets bijzonders hebben gedaan. Ook willen we 
een kinderburgemeester aanstellen, die samen met 
de burgemeester offi ciële bijeenkomsten bezoekt. 
Zo kun je ook de belangstelling van de jeugd voor de 
gemeentepolitiek bevorderen.”

2.  Zorgzaam voor alle generaties, jong en oud
 “De drie decentralisaties zorgen voor de grootste 

veranderingen in gemeenteland ooit. Veel mensen 
maken zich zorgen en wij delen deze zorg om de zorg. 
Krijgen de mensen straks nog wel de zorg die zij nodig 
hebben? We vinden het belangrijk dat mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, maar 
mensen moeten hier wel de middelen voor hebben. 
Tegelijkertijd weten we dat 80% van de mantelzorgers 
zich overbelast voelt, het houdt een keer op wat je 
van anderen kunt vragen. Wij willen de zorg daarom 
slimmer inrichten. Er gaat nu veel geld naar overhead 
en management. Dat moet anders kunnen! En als 
blijkt dat we met het huidige budget niet uitkomen, 
moeten we kiezen waaraan we minder geld gaan 
uitgeven. Voor het CDA is het duidelijk: we laten deze 
mensen niet in de kou staan.”

3.  Duurzaamheid en economie gaan samen
 “In onze visie gaan economie en duurzaamheid 

prima samen. Veel kwekers uit de sierteeltsector 
zouden bijvoorbeeld goedkoper kunnen produceren 
als ze investeren in duurzaamheid. We willen dit als 
gemeente ondersteunen en faciliteren. Zo denkt 
Greenport Aalsmeer met nieuwe bedrijven mee 
over mogelijkheden voor duurzame bouw, een 
connectie met de biomassacentrale Schiphol, het 
beschikbaar maken van CO2 voor de glastuinbouw 
subsidiemogelijkheden en energiebesparingen.”

4.  Veiligheid: overal en voor iedereen
 “We hanteren een brede defi nitie van veiligheid en 

kijken dus ook naar gevoelens van onveiligheid. Voelen 
ouderen zich nog wel veilig als ze lang zelfstandig 
moeten blijven wonen? Maar ook verkeersveiligheid 
vinden we heel belangrijk en heeft onze constante 
aandacht. Een ander punt van (on)veiligheid: 
overlastgevende groepen. Als CDA zeggen we twee 
dingen: geef jongeren een eigen jeugdhonk en geef ze 
daarvoor ook de verantwoordelijkheid. Dan kunnen ze 
zich niet meer verschuilen achter het argument dat ze 
geen eigen plek hebben. Veroorzaken ze dan toch nog 
overlast, dan pakken we dat keihard aan.”

5.  De ambtenaar komt naar u toe! 
 “We willen een nieuwe visie op dienstverlening 

ontwikkelen. Het CDA ziet inwoners als burgers, 
niet als klanten. Degenen die niet beschikken over 
internet of die hun weg op de digitale snelweg 
(nog) niet hebben gevonden, worden op een andere 
manier geholpen. En als u niet naar de gemeente 
kunt komen, dan komt de gemeente naar u! De 
komende periode krijgt de gemeenteraad een nieuw 
vergadermodel. We hopen dat we daarmee de rol van 
volksvertegenwoordiger nog beter kunnen uitvoeren. 
We gaan rondetafelgesprekken voeren, waarbij 
burgers kunnen aanschuiven en zelf onderwerpen 
mogen aandragen. Dat vinden we belangrijk: we 
willen dicht bij de burger staan en altijd in gesprek zijn 
met de burger. Dat is het CDA.” 

Voor meer informatie: 
www.aalsmeer.cda.nl

 ‘Autonoom en betrokken’

 “Voor AB is Aalsmeer de drijfveer”

Er is veel bereikt de afgelopen vier jaar, vindt 
wethouder Gertjan van der Hoeven, tevens 
lijsttrekker van Aalsmeerse Belangen (AB). “We 
zijn tevreden met de resultaten. Maar ook de 
aankomende periode komen er veel uitdagingen 
op ons af, zoals de decentralisatie van de zorg, 
sociale woningbouw, huisvesting voor jongeren 
en ouderen, verbetering van de handhaving en 
versterking van het toerisme. AB beschikt over 
de politieke en bestuurlijke ervaring om deze 
onderwerpen tot een goed einde te brengen.”

De gemeenteraadsverkiezing in 2010 pakte gunstig uit 
voor Aalsmeerse Belangen: de partij ging van vier naar 
zes zetels. “De hoogste uitslag ooit voor onze partij”, 
zegt Gertjan van der Hoeven. “Wij zagen dat als een 
beloning voor onze constructieve manier van oppositie 
voeren. Aalsmeer koos voor echte verandering.” De 
gemeente werd echter ook geconfronteerd met enorme 
Rijksbezuinigingen. “Het is ons gelukt om de fi nanciën 
op orde te krijgen en tegelijkertijd te veranderen. Het 
voorzieningenniveau in Aalsmeer is hoog gebleven en 
de kwetsbaren in onze lokale samenleving hebben we 
ontzien. En met de plannen in de Hornmeer - waaronder 
een vierde sporthal en het complex voor de fusieclub 
FC Aalsmeer - investeren we serieus in de toekomst van 
Aalsmeer.”

 Achterstanden wegwerken
AB had een hele lijst met punten die de partij wilde 
realiseren. Van der Hoeven: “We wilden heel graag 
de achterstanden op het gebied van ruimtelijke 
ordening wegwerken: de bestemmingsplannen, 
vergunningverlening en handhaving op orde.” Hij somt 
op wat de afgelopen periode is bereikt: “We hebben 
op één na alle bestemmingsplannen geactualiseerd, 
inclusief het bestemmingsplan Woonarken. De 
vergunningverlening verloopt nu goed. Bovendien 
hebben we gezorgd voor verkorting van procedures en 
deregulering. En we hebben extra geld en mankracht 
uitgetrokken voor handhaving. Daarmee hebben we 
een eerste stap gezet om het gezag van de gemeente 
Aalsmeer te herstellen.”

 De Knip
AB was fel gekant tegen de plannen voor ‘de Knip’ in de 
oude N201, waardoor er doorgaand geen verkeer meer 
zou kunnen rijden over de Burgemeester Kasteleinweg. 
In de afgelopen jaren zijn de plannen voor de 
herontwikkeling van de weg en zijn omgeving herzien. 
Van der Hoeven: “Alle besluiten over ‘de Knip’ zijn van 
tafel en er ligt een totaal nieuw plan voor het oude tracé. 
De gewijzigde verkeersstructuur, die samenhangt met dit 
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“Het gaat 
om samen 

verantwoordelijk 
zijn.”



 Aalsmeer werkt!

 Werken aan veiligheid, gezonde 
 fi nanciën en een sterke economie

Robert van Rijn, lijsttrekker voor VVD Aalsmeer, 
heeft een passie voor de lokale politiek met 
als missie: Hoe maken we Aalsmeer beter? 
“We gaan voor een welvarend Aalsmeer. Want 
als de economie groeit, en er weer meer geld 
binnenkomt, kunnen we de enorme uitdagingen 
vanuit Den Haag veel beter aan.” 

De VVD heeft de afgelopen vier jaar in de 
oppositiebankjes doorgebracht. “Dat was voor ons als 
bestuurderspartij wel even wennen”, zegt Robert van 
Rijn. “Oppositie voeren zit ons niet in het bloed, we 
zijn een partij van de inhoud. Het eerste jaar was dat 
echt een worsteling, maar we groeiden steeds beter 
in de oppositierol. De laatste drie jaar hebben we het 
uitstekend gedaan. Desondanks vinden we dat we te 
weinig voor Aalsmeer hebben kunnen doen vanuit deze 
rol. We hopen daarom in de volgende periode weer deel 
uit te maken van de coalitie.”

 Bureaucratisering
De afgelopen jaren zijn besluiten genomen, die de 
waardering van de VVD niet konden wegdragen, zegt 
Van Rijn. “Wij waren bijvoorbeeld tegen de oprichting 
van het Cultuurpunt. In Aalsmeer vormen kunst en 
cultuur het fundament van de samenleving, dat wordt 
ondersteund door honderden vrijwilligers. De opzet 
van het Cultuurpunt, dat veel te weinig rekening 
houdt met de vrijwilligers, getuigt in onze ogen van 
bureaucratisering. Waarom zou je dat als overheid 
opzetten, als de samenleving het prima zelf kan? Ook 
het Ondernemersfonds vinden wij totaal overbodig. 
Het heeft geen breed draagvlak, de bijdrage wordt 
niet gedifferentieerd naar draagkracht en is bovendien 
verplicht. Daar hebben wij als VVD moeite mee.” 
Vanuit de oppositie heeft de VVD toch op een aantal 
strategische dossiers een belangrijke rol gespeeld, aldus 
Van Rijn. “Zoals bij de ambtelijke fusie met Amstelveen. 
We hebben een motie opgesteld om een aantal 
randvoorwaarden te stellen. Wij wilden voorkomen dat 
we over strategische onderwerpen straks niets meer te 
zeggen hebben. We hebben daarom een mandatenlijst 
opgesteld, die de bestuurlijke zelfstandigheid van 
Aalsmeer borgt. We zijn blij dat de andere partijen hierin 
mee zijn gegaan. “ 

 Stimuleren watersport en -recreatie
Volgens Van Rijn zijn er verschillende belangrijke 
punten blijven liggen in de afgelopen jaren. “Er is bijna 
niets gebeurd met het versterken van de watersport 
en -recreatie. En Aalsmeer is niet op de kaart gezet, we 
trekken niet meer toeristen dan voorheen. Hoe wil je 

de waterrecreatie stimuleren, zonder te baggeren op de 
Westeinder? Sommige boten kunnen de Westeinder niet 
eens op. Dat is echt een gemiste kans. Daar moeten we 
dus werk van maken.”
Een ander belangrijk punt voor de VVD is handhaving. 
“We willen op drie gebieden meer handhaven: in 
de wijken - denk aan het tegengaan van illegale 
woonsituaties en foutparkeren - maar ook op het water 
en op bedrijventerreinen. Betere handhaving zorgt voor 
meer veiligheid, altijd een belangrijk punt voor de VVD.” 

 Grote bedrijven binnenhalen
Verder wil de VVD meer werk maken van bedrijventerrein 
Green Park Aalsmeer. Van Rijn: “Waarom hebben wij 
als gemeente Microsoft niet binnen gehaald? Als de 
VVD deelt uitmaakt van het college, dan is er sprake 
van een ondernemend college, dat Greenpark echt gaat 
promoten. Het is immers een unieke plek, zo vlak bij 
Schiphol en Amsterdam.”
En meer bouwen, betekent meer inkomsten, aldus de 
lijsttrekker. “Denk aan de bouwleges. In het verleden 
verdiende Aalsmeer daarmee miljoenen. Met die extra 
inkomsten kunnen we de uitdagingen vanuit Den Haag 
beter aan, zoals de decentralisatie van de zorg.” 
Want dat is een dossier wat de VVD zorgen baart. “We 
kunnen niet meer in de volle breedte de verzorgingsstaat 
fi nancieren. Mensen moeten meer zelf doen: we moeten 
op zoek naar een nieuwe balans en daarbij heldere 
keuzes maken. Gemeente, cliënten en zorgpartners 
moeten samen op zoek naar oplossingen. Het is geen 
eenvoudig dossier, want mensen zijn bang om te 
verliezen wat ze hebben. Maar wij denken door meer 
samenwerking en effi ciëntie 
de zorg betaalbaarder 
en beter te kunnen 
maken en daardoor het 
decentralisatievraagstuk 
goed te kunnen oplossen 
voor Aalsmeer.”
 

 Weggegooid belastinggeld
Daarnaast wil de VVD de fi nanciën van de gemeente 
beter op orde krijgen. “We hebben de laatste tijd 
ingeteerd op de eigen reserves. Onze spaarrekening is 
de afgelopen periode 7,5 miljoen gekrompen. Aalsmeer 
steekt energie in plannen, waar wij als VVD nooit voor 
hadden gekozen, zoals de Groenzone. Wat hebben we 
daaraan?  Weggegooid belastinggeld. Beter kunnen we 
onze aandacht richten op thema’s die er echt toe doen: 
wonen, werken en zorg.”

 Daadkrachtig en koersvast
De VVD gaat de verkiezingen in met: Aalsmeer werkt! 
“Wij vinden het belangrijk dat mensen een diploma 
halen. Een goede opleiding leidt tot een baan. En 
daarmee krijgen mensen hun leven op orde, werkt 
verbindt alles. Dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. Ons 
thema is dan ook: een economisch sterk Aalsmeer, een 
veilige samenleving en een fi nancieel gezonde gemeente 
met een slagvaardig bestuur.” Er liggen heel veel 
kansen, zegt Van Rijn. “Maar die vragen om een partij 
die ondernemend is. De VVD onderscheidt zich door 
daadkracht. Als het gaat om keuzes maken, dan zit de 
VVD aan tafel. We zijn koersvast en dat onderscheidt ons 
van de andere partijen.” 

Meer informatie: 
www.aalsmeer.vvd.nl

nieuwe plan, verdeelt de verkeersstromen eerlijker en het 
nieuwe stedenbouwkundige concept zorgt dat de twee 
helften van Aalsmeer weer echt aan elkaar kunnen gaan 
groeien. Ik ben blij met het bereikte resultaat.”

 Vliegwiel
Een ander belangrijk punt voor AB was versterking 
van recreatie & toerisme. Van der Hoeven: “De 
samenwerking met andere watersportgemeenten en 
met de watersportsector is enorm versterkt. Zo heeft de 
sector de succesvolle Westeinder Water Week opgezet, 
waarbij het Regenboogevenement als een vliegwiel 
heeft gewerkt. De watersportsector moet uitgroeien 
tot een extra economische drager voor Aalsmeer. De 
herontwikkeling van Fort Kudelstaart als icoon voor de 
watersport maakt een belangrijk onderdeel uit van onze 
visie.”
Van der Hoeven kijkt verder met tevredenheid terug 
op de hervorming van het kunst- en cultuurbeleid. “We 
wilden ervoor zorgen dat meer leerlingen in contact 
zouden komen met kunst en cultuur. Cultuureducatie 
op de basisschool is daarom terug van weggeweest. 
We hebben nu het Cultuurpunt, dat een laagdrempelig 
buitenschools cultuuraanbod voor basisschoolleerlingen 
verzorgt en bouwt aan een netwerk van de Aalsmeerse 
amateurkunstverenigingen. Daarnaast hebben we het 
subsidiebeleid veranderd waardoor we mogelijkheden 
hebben gekregen om ook nieuwe culturele projecten 
en initiatieven te subsidiëren. Dat inspireert en geeft 
nieuwe energie.”

 Zorg voor de kwetsbaren
Voor de aankomende periode heeft AB een nieuwe lijst 
met speerpunten. “Vooral de decentralisatie van de zorg 
is een enorme opgave. We staan als gemeente voor een 
ingewikkelde reorganisatie en tegelijkertijd worden 
we geconfronteerd met monsterlijke kortingen op de 
budgetten. AB vindt: iedereen die zorg nodig heeft, moet 
dat krijgen. Zorg is een vak, dus dat kost geld. En als we 
geld te kort komen, zijn wij bereid om op andere terreinen 
te bezuinigen. Wij staan pal voor de kwetsbaren.”
Verder vindt Van der Hoeven dat betere huisvesting 
absolute prioriteit heeft. “Er is sprake van enorme 
wachtlijsten voor sociale huur. We moeten daarom 
met daadkracht aan de slag met sociale woningbouw, 
huisvesting voor ouderen en jongerenhuisvesting. En 
daarbij moeten we ook kijken naar creatieve oplossingen, 
zoals wonen in oude (school)
gebouwen of kantoren.”
Van der Hoeven noemt 
andere onderwerpen waar 
hij zijn tanden in wil zetten: 
de toekomstvisie voor de 
Uiterweg, de Oosteinderweg 
en het Landelijk Gebied 
Oost, wonen achter het lint, de nieuwe bestemming voor 
Fort Kudelstaart, versterking van toerisme en recreatie, 
handhaving, sport, verbetering van de openbare ruimte, 
duurzaamheid en compensatie voor de overlast door 
Schiphol. “Tegen de kiezers zou ik graag willen zeggen: 
baseer je keuze op wat er de afgelopen periode is 
gebeurd! Als het om daadkracht gaat, ben je bij AB aan 
het goede adres. We willen graag verder met de ingezette 
beweging en daarvoor hebben we de juiste mensen in 
huis. Onze lijst bestaat uit mensen die midden in de 
Aalsmeerse en Kudelstaartse samenleving staan. Er 
komen in de aankomende jaren moeilijke dossiers op 
ons af en dan heb je politieke en bestuurlijke ervaring 
hard nodig. AB beschikt over die mensen met kennis en 
ervaring en voor wie Aalsmeer dé drijfveer is. Dat is wat 
ons als partij verbindt.”

Meer informatie: 
www.aalsmeersebelangen.nl

 Aalsmeer werkt!

Robert van Rijn

“De watersportsector 
moet uitgroeien tot 

een extra economische 
drager voor Aalsmeer.”

“De VVD staat voor 
een economisch sterk 
Aalsmeer met een 

slagvaardig bestuur.”
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PACT verbindt
pactaalsmeer. nl

Familie is het fundament!
 Vakgerichte opleidingen moeten 

zorgen voor betere aansluiting van 
onderwijs op arbeidsmarkt. 

 Brede buurtscholen als spil in de 
wijk met een goed binnenklimaat.

 Bij verandering van de 
leeftijdsopbouw in een wijk 
buitenruimte aanpassen.

 Voldoende kinderopvang en 
naschoolse opvang.

 Jongeren hebben recht op hun 
eigen plek in hun eigen wijk.

Samenredzaamheid
 Tafeltje-dekje en Samen-eten 

helpen ouderen langer thuis te 
laten wonen.

 Mantelzorgers krijgen 
ondersteuning, respijtzorg en 
mantelzorgcompliment. 

 Ontmoeting en 
dagbestedingsvormen voor 
mensen met (beginnende) 
dementie ondersteunen.

 Meer beschutte woonomgevingen 
voor zorgbehoevenden.

 Stimuleer dat mensen aan 
het werk zijn of een bijdrage 
leveren via vrijwilligerswerk of 
dagbesteding.

 Bezoekers aan een Voedselbank 
moeten verder geholpen worden.

Vrij zijn in Aalsmeer
 Meer kunstgrasvelden. 
 Handbalvereniging Fiqas het 

beheer van De Bloemhof.
 Het Cultuurpunt moet een 

goede agenda met alle culturele 
activiteiten publiceren.

 Gebruik de Burgerzaal voor 
culturele manifestaties. 

 Volkscultuur, zoals bijv. de 
Pramenrace, is belangrijk voor de 
saamhorigheid. 

 Behoud het Oude Raadhuis 
culturele activiteiten, cultureel 
onderwijs krijgt alle steun.

Aalsmeer veiliger
 Versterk de zichtbare handhaving 

door politie op straat.
 Veilige buurten, veilige huizen en 

veilige verkeersroutes.
 Overlast van jongeren wordt niet 

getolereerd, cameratoezicht bij 
excessen in uitgaansgebieden. 

 Hondenuitlaters moeten in het 
bezit zijn van een opvangzakje, zo 
niet: boete.

Aalsmeer bereikbaar
 Verbetering van bereikbaarheid via 

weg, van openbaar vervoer en het 
doortrekken van de Ongestoord 
Logistieke Verbinding. 

 Voldoende wandel- en fietspaden 
die onze dorpen verbinden met 
buitengebieden.

 Schoolroutes zo veilig mogelijk.
 Zorgvuldige afwaardering N196.
 De gemeente moet multimodaal 

(weg/lucht/water/rail) 
bedrijfsvervoer bevorderen.

 School moet een veilige plek zijn, 
elke leraar heeft een verklaring van 
goed gedrag.

 Voldoende openbaar onderwijs is 
in de regio beschikbaar.

 Zoveel mogelijk jongeren 
verlaten de opleiding met een 
startkwalificatie (diploma).

 Intensiever samenwerken tussen 
bedrijfsleven, gemeente en 
onderwijs om jongeren aan een 
baan te helpen.

 Aanbod kinderopvang is voldoende 
en veilig (elke medewerker heeft 
een verklaring van goed gedrag).

 Talenten van kinderen stimuleren.
 Onderwijs bevat een kunst-, 

cultuur- en sportaanbod.
 Jongeren hebben in elke dorpskern 

een ontmoetingsplek in de wijk.
 Harde aanpak ernstige problemen 

en overlast jongeren.

 Met voorrang realiseren 
van noodzakelijke zorg- en 
seniorenwoningen.

 Zorg volgt de menselijke maat.
 Zolang mogelijk zelfstandig 

wonen van ouderen stimuleren, 
wijksteunpunten goed uitrusten

 Elke dorpskern heeft een 
gezondheidscentrum.

 In de wijken is zorg laagdrempelig 
(bijv. door de wijkverpleegkundige).

 Kennis en ervaring van Aalsmeerse 
zorgverleners wordt gebruikt bij 
nieuwe zorgaanpak.

 Mantelzorgers worden 
ondersteund en gewaardeerd.

 Ouderenbonden betrekken bij 
zorgvraagstukken.

 Bijstandsgerechtigden doen iets 
terug voor de maatschappij.

 Werklozen worden actief geholpen 
en gestimuleerd om weer te gaan 
werken.

 Watersport en waterrecreatie 
verdienen meer ruimte door visie 
van gemeente die aansluit ook 
meer mogelijkheden op het water.

 Jeugdcultuur- en sportpas worden 
niet wegbezuinigd, iedereen moet 
mee kunnen doen.

 Aalsmeerse vrijwilligers verdienen 
waardering en ondersteuning.

 Kunst- en cultuursector kan 
rekenen op duwtje in de rug, 
maar moet ook eigen inkomsten 
verdienen.

 Het verder verzelfstandigen van 
sportaccommodaties dient verkend 
te worden.

 Subsidies worden alleen daar waar 
nodig doelmatig ingezet.

 Onveilige situaties in woonwijken 
vraagt meer ‘blauw’.

 Meer preventieve surveillance in 
woonwijken, op bedrijventerreinen 
en op het water.

 Inbraakpreventie vraagt meer 
aandacht.

 Veilige oversteekplaatsen bij 
scholen.

 Geen betaald parkeren in Aalsmeer.
 Openbaar vervoerverbinding 

Aalsmeer en Kudelstaart met 
Amsterdam verbeteren.

 Realiseren van een zo direct 
mogelijke verbinding van Aalsmeer 
met Ziekenhuis Amstelland in 
Amstelveen.

 Oplossen van de onveilige 
parkeersituaties op de 
Oosteinderweg.

 Blijven faciliteren 
talentontwikkeling van onze jeugd.

 Cultuureducatie op school en breed 
buitenschools cultuuraanbod 
vasthouden.

 Voortzetten Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds.

 Jeugdhonk in elke kern met goed 
beheer en begeleiding.

 Ondersteunen Scouting bij 
investeren in accommodaties.

 Hulp is goed, snel en efficiënt: 
één contactpersoon, geen 
formulierenterreur.

 Toegankelijkheid van middelbare 
scholen voor Aalsmeerse kinderen 
garanderen.

 Inzetten op verlaging drugs- en 
alcoholgebruik jongeren.

 Kil bezuinigingsbeleid vanuit Den 
Haag gaat niet ten koste van de 
meest kwetsbaren in Aalsmeer. 
Daar zorgen wij voor.

 Bij zorg staan inwoner en 
menselijk contact voorop: geen 
formulierenbrigades en verplichte 
digitale dossiers.

 Niemand kan worden verplicht 
om mantelzorg te verlenen. 
Mantelzorgers goed begeleiden.

 Volwaardige plek voor mensen met 
een beperking.

 Sociale werkplaatsen in stand 
houden.

 Samenwerking met Voedselbank 
gaan kapitaal voortzetten.

 Blijven investeren in goede, 
moderne sportvoorzieningen.

 Uitbreiding van het buitenschoolse 
aanbod van het Cultuurpunt 
Aalsmeer.

 Voldoende ruimte voor culturele 
activiteiten en educatie binnen 
Aalsmeer beschikbaar houden.

 Bibliotheek zal door de 
bibliotheekwet wijzigen maar 
blijven bestaan.

 Behouden van het culturele 
erfgoed en karakteristieke plekken.

 Voortzetten ingezette beweging: 
Aalsmeer watersportdorp!

 Verruiming mogelijkheden 
verblijfsrecreatie.

 Ontwikkeling Fort Kudelstaart tot 
icoon watersportdorp Aalsmeer.

 Snelle actualisatie horecabeleid.

 Omwille van rechtszekerheid 
en veiligheid voortzetten van 
eenduidige handhavingsbeleid.

 Prioriteit voor bestrijding van 
illegaal afmeren van (woon)
schepen en illegale bouwsels in 
Westeinderplassengebied.

 Consequente en harde aanpak 
van hangjeugd als die overlast 
veroorzaakt.

 Gevolgen van regionalisering voor 
betrokkenheid en plezier van alle 
vrijwilligers binnen Aalsmeerse 
brandweerkorps bewaken.

 Aalsmeer houdt eigen politieloket.
 Aalsmeer verdient extra agenten.

 Verlaging van de Hornweg ter 
hoogte van viaduct N201.

 Herinrichting van N196 zonder 
‘knip’.

 Het viaduct bij Baanvak over N196 
blijft bestaan.

 Tegengaan van sluipverkeer door 
woonwijken.

 Herijking van het Aalsmeerse 
Verkeers- en Vervoer Plan (AVVP) .

 Inzet op goede doorgaande loop- 
en fietsverbindingen en goed 
openbaar vervoer.

 Verruiming aantal parkeerplaatsen 
in het Dorp.

 Strikte, handhaafbare eisen aan 
inrichting en gebruik van nieuwe 
wegverbinding OLV.

 Gezonde vitale scholen met lichte, 
frisse kaslokalen.

 Jeugdzorg goedkoper maken 
door minder administratie en 
management. 

 Zorg beter laten aansluiten bij 
behoefte. 

 Jeugdzorg garanderen. 
onverwachte jeugdzorgkosten 
opvangen met een noodfonds. 

 Een jeugdhonk in elke kern.
 Jeugdoverlast voorkomen 

met vroegtijdig ingrijpen en 
professionele sturing.

 Iedere jongere van school met 
startkwalificatie.

 Makelaarsfunctie voor 
maatschappelijke stages 
behouden.

 Buurtnetwerken versterken met 
professionals (buurtondersteuner, 
wijkverpleegkundige) en goede 
voorzieningen.

 Budgetten voor buurtinitiatieven. 
 Zorg scherp inkopen bij 

instanties die management- 
en administratiekosten tot een 
minimum reduceren en zorg 
bieden die echt werkt. 

 Actievere armoedeaanpak die 
mensen structureel uit armoede 
helpt. 

 Geen kind staat door armoede aan 
de kant. 

 Mantelzorgers beter ondersteunen: 
mantelzorghulpplan.

 Niet bezuinigen op 
sportvoorzieningen en kunst en 
cultuur.

 Natuurgebieden toegankelijk 
maken met wandelpaden en 
vaarwegen in harmonie met de 
natuur. 

 De huidige recreatieve 
voorzieningen verbeteren

 Toeristische functie Westeinder 
uitbreiden met respect voor natuur: 
meer openbare aanlegplaatsen. 

 Meer mogelijkheden voor 
oeverrecreatie.

 De Hoge Dijk opknappen voor 
fietsers en wandelaars.

 Privacy van inwoners niet schenden 
met cameratoezicht zonder een 
directe zwaarwegende aanleiding. 

 Professionele begeleiding en 
voorzieningen in plaats van strenge 
handhaving bij jongerenoverlast. 
wegjagen van hotspots met 
mosquito’s werkt escalerend.

 Overbodige regelgeving 
schrappen, bijvoorbeeld als die niet 
controleerbaar is. 

 Inwoners en bedrijven vertrouwen 
geven. Streng optreden als dat 
wordt geschaad.

 Wegen zo inrichten dat niet harder 
dan toegestaan gereden kan 
worden. 

 Veiligheid voor fietsers verbeteren, 
vooral rond scholen.

 Doorgaand (vracht)verkeer uit 
wijken weren.

 Doorgaand verkeer op N196 
onmogelijk, verkeersluwe 
parallelstructuur voor wijken: knip.

 Alleen voor lokale ontsluiting 
noodzakelijke aansluitingen op 
N196.

 Meer openbare oplaadpunten voor 
E-auto’s. 

 Blijven strijden voor tramlijn 51 
richting Amstelveen/Amsterdam.

 Meer speelmogelijkheden voor de 
jeugd tot 12 jaar en voor jeugd 

 van 12 - 16 jaar
 Meer voetbalkooien.
 Huidige jeugdcentra opknappen of 

nieuwe realiseren.
De (hang)jongeren 

 Luisteren naar de jongeren! Verder 
stelt HAC voor:

1) Geef ze zelf materialen waarmee 
een honk gebouwd kan worden.

2) Maak vier jongeren 
hoofdverantwoordelijk, als 
vertegenwoordigers van de groep. 

3)  Begeleidingsgroep van vaders om 
de jongeren te begeleiden.

4)  Strengere handhaving m.b.t. 
strafbare zaken. 

5)  Bij winkelcentra een 
samenscholingsverbod, 
drankverbod, blowverbod hebben.

6)  Meer jeugdhulp.

 Betaalbare passende woningen 
voor senioren, hiermee verlagen wij 
de drempel om te verhuizen naar 
een kleinere, gelijkvloerse woning.

 Door de kleinere gelijkvloerse 
woning zijn er minder uren nodig 
voor de thuiszorg. In combinatie 
met een betere inkoop en een 
standaard eigen bijdrage kunnen 
we ruim 1,5 miljoen besparen op 
de thuiszorg. Zonder verlies van 
kwaliteit of mensen.

 Overkoepelend zorgorgaan moet 
bijdragen aan efficiëntie binnen de 
zorg.

 Mantelzorgers beter ondersteunen.
 Verkiezing ( jeugd)mantelzorger of 

vrijwilliger van het jaar.
 De wijkverpleegkundige ter 

preventie.
 Geen bezigheidstherapie 

voor mensen met een lichtere 
beperking, maar kijken naar 
mogelijkheden om te werken.

 Schuldenpreventieloket i.c.m. 
budgetles op scholen.

 Sport en cultuur instellingen 
moeten zelf hun broek op gaan 
houden.

 Voor All Out moet gekeken 
gaan worden of zij drie nieuwe 
tennisbanen kan krijgen.

 Het oude starteiland moet terug.
 Oeverrecreatie rondom de plassen 

verbeteren.
 Mogelijkheden voor kamperen 

of het aanmeren van recreatieve 
boten versoepelen.

 Faciliteiten voor kunst en cultuur 
zoveel mogelijk in multifunctionele 
ruimtes huisvesten.

 Een kroeg in Kudelstaart.

 Uitkeringsgerechtigden als 
tegenprestatie te werk stellen.

 Meer politie voor Aalsmeer. De 
politieregio waarin Aalsmeer 
zit moet kleiner en desnoods 
afspraken maken met de 
Koninklijke Marechaussee om 
actief in Aalsmeer aanwezig te zijn.

 Arbeidsmigranten verplichten 
zich in te schrijven in een 
huisvestingregister. Vervolgens 
handhaven op overbevolking en 
onveilige situaties.

 Route brandweer naar Oost 
verbeteren.

 Geen knip of verkapte knip in de 
N196.

 Geen Aalsmeerderlaan.
 De N196 laten zoals die is of simpel 

aanpassen, zodat die later bij 
overbelasting van de N201 weer 
ingezet kan worden.

 Openbaar vervoer (met kleinere 
busjes) tussen jachthavens en 
kernen in alle wijken in Aalsmeer 
en Kudelstaart.

 Snelverbindingen tussen 
Kudelstaart en Amsterdam, 
Hoofddorp, Leiden, Schiphol en 
Utrecht.

 Brug tussen Middenweg en 
Zwanenpad geschikt maken voor 
gemotoriseerd verkeer zodat Oost 
een verbinding krijgt met de N201.

 Geen betaald parkeren.

 Jeugdpas sport en cultuur 
 Betaalbare huurwoningen voor 

starters en jeugd (wooncontainers)
 Aanpakken overlastgevende 

jongeren, maar óók in gesprek 
gaan met jongeren. Wat zijn de 
wensen? Wat is er mogelijk? Nu de 
groep van 16 - 18 jaar ook niet meer 
terecht kan in het uitgaansleven, 
blijft er weinig over voor hen.

 Het zelfstandig wonen van ouderen 
ondersteunen. Mantelzorg ook 
thuisbrengen in het zorgpunt. 

 Pro-actief voorlichten van mensen 
over de mogelijke ondersteuning

 In kaart brengen zorggebruik. Zijn 
nu geen gegevens over.

 Juridische kaders creëren 
waarbinnen er besloten kan 
worden wie waarop recht heeft. 

 Professionalisering van Vita 
bewerkstelligen.

 Centralisatie van de verschillende 
zorginstanties (Vita, Pas, CJG) 
d.m.v. een zorgpunt in Aalsmeer, 
in Uithoorn en één in Amstelveen 
(alles onder één dak), en hele 
korte lijnen stimuleren tussen de 
zorgpunten en huisartsen. Met 
behoud van expertisepunten, maar 
zonder ‘van het kastje naar de 
muur’ gestuurd te worden.

 Geen sociale teams. Gaat tegen 
privacy van zorgbehoevenden in.

 Grond afgraven op oude 
Rabobank-locatie voor een kleine 
binnenhaven met uitspanning en 
voorzieningen.

 Voldoende sportvoorzieningen, 
en met de sportverenigingen in 
gesprek gaan om te kijken hoe de 
bezuinigingen alsnog gerealiseerd 
kunnen worden.

 Historische Tuin in originele staat 
houden (cultureel erfgoed).

 Het huidige cultuurbeleid ook 
daadwerkelijk uitvoeren.

 Verdieping in muziekonderwijs 
aanbrengen. Wellicht in 
het pand van De Hint een 
geprivatiseerde muziekschool? 
Wellicht met opstarthulp? Zijn 
nu muziekdocenten zonder vaste 
locatie.

 In gesprek gaan met ESA: hoe 
zijn bezuinigingen mogelijk. Hoe 
kunnen sportverenigingen en 
gemeente elkaar ondersteunen?

 Er wordt haalbaar en consequent 
gehandhaafd.

 Milieuregels zonder toegevoegde 
waarde hebben niet handhaven.

 Actie Schijnwerper bekender 
maken bij Aalsmeerders.

 Inzet surveillance politie. 
volhouden.

 Meer aandacht voor 
politiekeurmerk veilig wonen. 

 Geen betaald parkeren.
 Goede bewegwijzering.
 Oplossingen zoeken voor het 

kruispunt van Cleeffkade/
Stationsweg/Uiterweg.
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De toekomst is van onze kinderen!
 Rentmeesterschap zit in genen van 

het CDA. 
 Steun collectief opwekken van 

decentrale energie, repaircafé’s, 
stadslandbouw en zorgkwekerijen. 

 Voorzien openbare gebouwen en 
scholen van zonnepanelen. 

Aalsmeer wordt mooier
 Bouw woningen 

levensloopbestendig.
 Er moet een speciale regeling 

komen voor inwoners met 
inkomens tussen 

 e 34.000 en e 41.000, die 
bij toewijzing van sociale 
woningen buiten de boot vallen. 
Scheefwonen wordt ontmoedigd.

 Van vrijkomende sociale 
huurwoningen moet 50% 
beschikbaar blijven voor 
Aalsmeerders en 25% toekomen 
aan starters.

 Realiseer ‘Buurthuis van de 
Toekomst’, gezinsvriendelijke 
woonomgevingen en eigen 
ontmoetingsplekken voor jongeren.

 Het CDA wil meer (alternatieve) 
jongerenwoningen, ook voor 
alleenstaanden, zowel huur als 
koop. 

Aalsmeer Werkt
 Steun en faciliteer de 

Greenportorganisatie, 
scheepsbouw, watersport, toerisme 
en recreatie, logistieke diensten en 
informatietechnologie. 

 Waar het bedrijfsleven dat wil, 
ondernemersfondsen en impulsen 
voor winkelcentra.

 Stimuleer leerwerktrajecten en 
maatschappelijke stages.

 Versimpel regelgeving , verkort 
vergunningsprocedures en maak 
afhandeling transparanter door 
digitalisering.

 Steunt ‘citymarketing’ in 
samenwerking met de Amsterdam 
Economic Board.

Burger centraal
 Betrek bewoners en instellingen bij 

de totstandkoming en/of wijziging 
van beleid, inclusief uitvoering. 

 ‘Wijkschouwen’ behouden i.s.m. 
met wijk- en dorpsraden en 
-besturen.

 Burgers hebben recht op snelle en 
toegankelijke dienstverlening en 

 informatievoorziening door de 
 gemeente via internet, 

telefoon en contact aan de 
balie, avondopenstellingen en 
huisbezoek. Digitalisering mag 
echter niemand uitsluiten. 

 Aalsmeer blijft een zelfstandige 
gemeente.

 Met de Kinderburgemeester en een 
jongerenlintje komt de gemeente 
dichterbij de samenleving.

 Mensen die zich vanuit hun levensover-
tuiging inzetten voor de ander zijn de 

 natuurlijke partners voor de gemeente. 

Aalsmeer voor Mij
 Elke euro wordt verantwoord 

uitgegeven en structurele uitgaven 
moeten met structurele inkomsten 
worden gefinancierd.

 Gemeentelijke heffingen moeten 
kostendekkend zijn, niet meer en 
niet minder. 

 Van specifieke heffingen als 
toeristenbelasting moet zichtbaar 
worden gemaakt hoe de opbrengst 
wordt geïnvesteerd.

 De OZB mag niet verder 
worden verhoogd dan met de 
inflatiecorrectie. 

 Duurzaamheid: gemeente geeft 
het goede voorbeeld.

 Aalsmeer: eigen stoel aan 
Alderstafel!

 Ruimere compensatie voor overlast 
Schiphol.

 Water- en natuurgebieden krijgen 
toezicht: een boswachter op het 
water.

 Invoeren van hondenbeleid: goede 
voorzieningen en stringente 
handhaving.

 Het wegwerken van achterstanden 
van onderhoud openbare ruimte 
actief doorzetten.

 Inrichting Aalsmeers straatbeeld 
uniformer en rustiger (tegengaan 
verrommeling).

 Elk jaar publieksacties weghalen 
zwerfafval (tegengaan rommel).

 Bestemmingsplannen op orde 
hebben en houden.

 Blijven werken aan nieuw 
perspectief voor Uiterweg, 
Oosteinderweg en Landelijke 
Gebied Oost.

 Vergunningverlening op orde 
houden.

 Bouwen van betaalbare woningen: 
sociale huur, goedkope koop-, 
jongeren- en starterswoningen, 
zorgwoningen.

 Ruimte voor “wild” bouwen 
experimenten.

 Realisatie van grootschalige 
arbeidsmigrantenhuisvesting op 
Greenpark.

 Raadhuisplein in het groen.
 Oude VVA-complex invullen 

met recreatieve functies: 
park, grasvelden, openbare 
sportvoorzieningen.

 Voortzetten verbeterde 
samenwerking tussen gemeente 
en ondernemend Aalsmeer.

 Afbouwen risicoprofiel Greenpark 
door creatief gebruik van 
braakliggende gronden en actief 
blijven benaderen van partijen 
die de ontwikkeling kunnen 
overnemen.

 Geen watergebonden 
containerterminal tegenover 
Aalsmeer Dorp.

 Volledige zondagopenstelling 
winkels alleen als er draagvlak is bij 
ondernemers en inwoners.

 Toelaten bedrijfswoningen op 
bedrijventerreinen.

 Voortzetting van de huidige 
werkwijze met wijkoverleggen en 
opbouwwerk.

 Betere begeleiding van indieners 
van burgerinitiatieven.

 Samenwerking met Amstelveen 
moet blijvend leiden tot betere 
dienstverlening naar de inwoners.

 Aalsmeer blijft zelfstandige 
gemeente: AB ziet geen enkele 
reden voor een gemeentelijke fusie.

 Betrouwbare en tijdige 
informatievoorziening aan 
inwoners en ondernemers.

 Verbeteren van huidige 
vergaderstelsel door invoering 
Commissievergaderingen.

 Voortzetten van daadkrachtig 
bestuur en het daadwerkelijk 
uitvoeren van afgesproken 
bezuinigingen.

 Afbouwen risicoprofiel Greenpark.
 Geen projectontwikkelaar spelen, 

maar effectief zaken afdwingen.
 De gemeente richt zich op haar 

publieke kerntaken.
 Afbouwen risicoprofiel Greenpark.
 Streng financieel beleid: geen 

ruimte voor cadeautjes en 
symboolpolitiek.

 De basisvoorzieningen voor een 
sociaal Aalsmeer moeten buiten de 
bezuinigingen blijven.

 Minima en sociaal zwakkeren 
blijvend ontzien bij bezuinigingen.

 Woningcorporaties maximaal 
aansporen om huurwoningen 
energiezuinig te maken. 

 Huurders laten profiteren van 
zonne-energie.

 Voorlichting aan woningeigenaren 
over woningisolatie en 
zonnepanelen. 

 Wegbermen en oevers 
natuurvriendelijk aanleggen.

 Braakliggende terreinen ecologisch 
beheren en gebruiken voor 
volkstuintjes en speelplaatsen.

 Plaats aan de onderhandelingstafel 
van de Omgevingsraad Schiphol.

 Duurzaamheidfonds 
voor grootschalige 
verduurzamingprojecten 
(samenwerkende) inwoners en 
bedrijven.

 Alternatieve jongerenhuisvesting: 
woningdelen, cascowoningen, 
arken, containerwoningen.

 Meer sociale huurwoningen 
labelen voor jongeren. 

 Meer woningen voor ouderen met 
een beperking die niet meer naar 
een verzorgingshuis kunnen.

 Woningen levensloopbestendig 
maken; woningadviseur inzetten; 
oppluspakket laten ontwikkelen 
door (lokale) aannemers.

 Meer sociale huurwoningen; 
betalen uit Woonfonds. 

 Duurdere huurwoningen en 
goedkope koopwoningen: erfpacht, 
kavels uitgeven voor zelfbouw.

 Alle jongeren hebben een 
startkwalificatie.

 Voor iedereen betaald of onbetaald 
werk (stage, werkervaringsplek, 
scholing, vrijwilligerswerk) mits dit 
kansen op betaald werk vergroot.

 Opleidingen en vestigingsklimaat 
versterken door betere 
samenwerking tussen 
bedrijfsleven, gemeente en 
onderwijs.

 Minder bureaucratie en betere 
dienstverlening ondernemersloket. 

 Kansen in water(eco)toerisme en 
recreatie benutten in harmonie 
met de natuur. 

 Buurtbewoners krijgen 
zeggenschap over inrichting van 
hun eigen buurt. 

 Raad initiëren een campagne voor 
meer betrokkenheid burgers bij 
politiek.

 Jaarlijks een Jeugdgemeentedag
 Besturen in openbaarheid.
 Meer inspraak inwoners: iedereen 

voelt zich gehoord.
 Toets of dienstverlening aan 

inwoners en bedrijven door 
ambtelijke fusie met Amstelveen is 
verbeterd. 

 Minder beleid, meer uitvoering.

 Gemeente blijft financieel gezond 
door solide financieel beleid.

 Nieuwe zorgtaken kunnen 
met minder geld door sterke 
preventieve aanpak en schappen 
hoge kosten voor management en 
administratie. 

 Onverwachte 
budgetoverschrijdingen in de zorg 
opvangen met noodfonds: zorg 
gegarandeerd.

 Bij noodzakelijke bezuinigingen 
worden de zwakkeren in onze 
samenleving ontzien.

 Herstellen van het achterstallig on-
derhoud door inzet van uitkerings-
gerechtigden i.s.m. lokale sponso-
ren.

 De gemeentegebouwen voorzien 
van installaties die groene energie 
opwekken en ze duurzamer en 
energiezuiniger maken.

 Nieuwbouwwoningen verplicht 
voorzien van zonnepanelen.

 Particulieren en ondernemers 
stimuleren, in de vorm van een 
leningfonds, hun huis duurzamer 
en energiezuiniger te maken.

 Heegstrapark en Hornmeerpark 
niet verkleinen maar opknappen.

 Meer meetapparatuur i.v.m. 
Schiphol om een juridisch 
aantoonbaar beeld te krijgen van 
de overlast.

 Een voorrangsregeling m.b.t. 
sociale huurwoningen of goede 
koopwoningen voor burgers uit 
Aalsmeer.

 Mediation verplichten voor 
ouders die uit elkaar gaan en een 
urgentieaanvraag doen. Dit omdat 
de urgentielijst overspoeld wordt 
met gebroken paren.

 Woningen tegen kostprijs laten 
bouwen zonder commerciële 
tussenpartij. Eventuele winst 
gebruiken voor nieuwe woningen 
i.p.v. in de zakken van een 
projectontwikkelaar te laten 
verdwijnen. Hiermee is HAC van 

 mening.
 Studentenwoningen (campus) of 

tijdelijke woningen t.g.v. 2 kamers 
voor niet meer dan e 350 p.m. 

 Starterslening voor bestaande 
woningen.

 Geen Polenhotel, tenzij de eigen 
jeugd zich ook in mag schrijven 
voor een kamer. 

 Onderzoeken ondersteunen om 
de theorie m.b.t. de alternatieven 
voor de sierteelt te vertalen naar 
de praktijk, zodat ook de kleinere 
kwekers hiervan gebruik kunnen 
maken.

 Van Aalsmeer een toeristisch dorp 
maken en de aanwezige plekken 
promoten.

 Studio’s Aalsmeer, op de gokhal 
na, meer ruimte geven om zich te 
ontplooien.

 Wekelijkse evenementen op de 
Westeinder moet mensen van 
buiten naar Aalsmeer trekken. 

 Een Westeinderboulevard.
 Geen koopzondagen.
 Reclamezuilen voor lokale 

ondernemers.
 Lokaal werk door lokale 

ondernemers laten verrichten.

 Het gesprek aangaan met de burger 
door naar de burger toe te gaan.

 Eerlijk en transparant zijn naar de 
burger.

 Pre-mediation moet de standaard 
zijn voor communicatie met de 
burger.

 De digitale mogelijkheden 
benutten om de communicatie 
met de burger te versnellen en te 
verbeteren. 

 Communicatie moet voor eenieder 
begrijpelijk zijn.

 Gemeentelijke referenda voor 
besluiten die heel Aalsmeer raken.

 Het gehele archief moet digitaal 
komen en vindbaar worden met 
termen die voor alle burgers 
begrijpelijk zijn.

 Bij de publicatie van 
bestemmingsplannen ook 
publiceren wat er wijzigt ten 
opzichte van de oude situatie.

 Solidariteit beperken tot hetgeen 
waarin je met z’n allen solidair 
moet zijn: mensen die hulp- en/of 
zorgbehoevend zijn. 

 Inzake de financiën geen positieve 
toekomstverwachtingen wekken. 
Gelden besteden waar die het 
hardst nodig zijn. Dat betekent 
niet dat sport, kunst en cultuur 
aan hun lot overgelaten moet 
worden. Wellicht dat de gemeente 
kan helpen met het vinden van 
sponsoren.

 Schiphol moet structureel gaan 
betalen voor de overlast.

 Stimuleren van het gebruik van 
aardwarmte en warmtepompen.

 Baggeren om waterkwaliteit te 
verhogen en diepte om te varen. 
Of enkele ondiepe zandputten, dan 
ben je in één keer klaar.

 Schiphol: de gemeente Aalsmeer 
moet een plaats krijgen in 
de Omgevingsraad en in de 
Onderhandelingsplaats.

 Extra aandacht voor de 
ontwikkelingen rond Schiphol 
m.b.t.tot geluidshinder en 
luchtvervuiling.

 Maatregelen om het grasveld 
aan de oever van de Westeinder 
(Stommeerweg) hondenpoep vrij 
te houden.

 Meer vuilnisbakken plaatsen op 
druk bezochte punten, zoals de 
Zijdstraat.

 Betaalbare huurwoningen 
(wooncontainers voor 
jongeren) mogelijk wonen op 
bedrijfsterreinen.

 Nu alle focus op realiseren 
woonruimten voor senioren en 
alternatieve woonruimten in de 
vorm van sociale huurwoningen 
voor jongeren en starters.

 30% grens moet geen streefgetal 
zijn maar een minimum. Stellen 
dat het ‘nooit minder mag zijn dan 
het jaar ervoor’ biedt teveel ruimte 
voor speling of blijven hangen op 
26%.

 Binnen deze termijn dus de 30% 
 halen en dat als minimum (dus NIET 
 als streefpercentage) aanhouden.

 Het kopen van het huurhuis 
waarin iemand woont, moet 
makkelijker over te kopen zijn 
van de woningcorporatie, met 
daar tegenover de garantie dat 
de woningcorporatie een nieuwe 
sociale huurwoning realiseert.

 Regelgeving vereenvoudigen.
 Dialoog aangaan met de 

ondernemers van de winkelstraten. 
Gemeente moet kijken wat zij kan 
doen om de ondernemers van de 
Zijdstraat en de Ophelialaan (en 
Nieuw Oosteinde) te ondersteunen.

 Extra parkeerplekken rondom 
Zijdstraat. 

 Bureaucratie terugdringen.
 Transparante besluitvorming.
 Bij alle plannen een samenvatting 

in eenvoudige bewoordingen.
 Een bureau voor klachten 

(ombudsman).
 Bestuurders moeten niet alleen 

in dialoog met de burgers voor de 
verkiezingen maar ook erna.

 Website van Aalsmeer moet 
duidelijker, eenvoudiger en 
met een betere zoekfunctie om 
transparantie te bewerkstelligen.

 Véél snellere en adequate 
afhandeling vergunningaanvragen.

 Streven naar een sluitende 
begroting.

 Bij bezuinigingen minder 
draagkrachtigen ontzien.

 Transparantie met betrekking tot 
de uitgaven.

 Permanente aandacht voor de 
kwaliteit van ons leefmilieu.

 Bevorderen van gebruik van duur-
 zame energiebronnen zoals aard-

warmte, zonne-energie, reststoffen 
en vergisting van groenafval.

 Geen windenergie in Aalsmeer. 
Wel meer aandacht voor andere 
milieuvriendelijke energiebronnen 
als zonneboilers en -collectoren, 
bij zowel nieuwbouw als bestaand 
bouw.

 Duidelijke controleerbare regels 
rondom Schiphol.

 Gemeente geeft het goede 
voorbeeld door verduurzaming van 
eigen gebouwen

 Voorlichting d.m.v. milieu-/
duurzaamheidsmarkt

 Beter onderhoud van groen en meer 
variatie van groen in de wijken.

 Bouwen van zorg-, senioren- en 
jongerenwoningen.

 Bouwen van sociale huur- en 
koopwoningen in het goedkope en 
betaalbare segment.

 Meer huisvesting op maat: koper 
mag zelf bepalen hoe gebouwd 
wordt.

 Meer creatieve woonvormen 
stimuleren, zoals wonen op 
het water en het ombouwen 
van huidige leegstand naar 
jongerenwoningen.

 Woonfonds inzetten voor alle 
doelgroepen.

 Bestemmingsplannen moeten 
flexibel te wijzigen zijn i.v.m. 
veranderende marktvraag. 

 Elke dorpskern heeft een 
aantrekkelijk winkelcentrum met 
voldoende parkeerruimte.

 Geen beperkingen aan 
openings- en sluitingstijden en 
zondagsopening.

 Vernieuwde visie voor 
bedrijventerrein.

 Aantrekkelijk vestigings- en 
investeringsklimaat voor 
ondernemers.

 Aalsmeer op de kaart zetten wat 
betreft watertoerisme en -recreatie.

 Vaarwater op diepte houden.
 Kennis van bloemensector en 

-handel voor Aalsmeerse economie 
behouden.

 Overbodige regels afschaffen.

 Communicatie via website en 
sociale media verbeteren.

 Politiek en gemeentelijke 
besluitvorming meer toegankelijk 
maken voor inwoners.

 Raadsleden en wethouders zijn 
benaderbaar voor inwoners.

 Aalsmeer werkt in de regio samen 
zodat kennis en kosten gedeeld 
kunnen worden.

 Burgerinitiatieven worden sneller 
afgehandeld.

 In de voorbereidingsfase 
expertise gebruiken van Vrouwen 
Adviesgroep, Wmo raad en 
wijkbesturen.

 Onroerend Zaak Belasting wordt 
niet verhoogd.

 De gemeentelijke spaarrekening 
moet goed bewaakt worden.

 Lokale belastingen worden niet 
verhoogd om tekorten op welk 
gebied dan ook te dekken.
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Lijst Jan Tas



 ‘PACT Aalsmeer verbindt’

 “Ons verhaal grijpt op alle punten 
 in elkaar”

Het motto van PACT Aalsmeer is verbinding. Dat 
geldt voor de samenwerking met en binnen de 
gemeenschap, in de gemeenteraad en met en 
in het college. Lijsttrekker Ronald Fransen: “We 
vormen met elkaar de samenleving. Door samen 
te werken en met een vernieuwende blik te kijken 
naar problemen, bereik je meer.”

Fransen vindt dat de gemeente de afgelopen jaren fl inke 
stappen vooruit heeft gemaakt. “Wij hebben enorm 
veel bezuinigd zonder voorzieningen aan te tasten. 
Het jeugd- en jongerenwerk bijvoorbeeld is compleet 
nieuw ingericht, er ligt 
een nieuw plan voor de 
Tuinen van Aalsmeer, er is 
een nieuwe woonvisie en 
de vernieuwing van Dorp 
is bijna gereed. Bijzonder 
is ook dat het wijkgericht 
werken stukken is verbeterd. 
Wij hebben er vertrouwen in dat de inwoners heel 
goed in staat zijn hun eigen leven in te richten. PACT 
Aalsmeer ondersteunt initiatieven uit de samenleving - 
bijvoorbeeld met een eigen budget - die de samenhang 
in een buurt bevorderen. Creatieve plannen gaan we 
daarbij niet laten smoren in regelgeving. We willen 
ruimte creëren voor experimenten door regels opzij te 
zetten in zogenaamde Aalsmeer deals.”

 Vier thema’s 
PACT Aalsmeer ziet in de decentralisatie van zorgtaken 
naar de gemeente een kans om niet langer afzonderlijke 
regelingen - voor jongeren, ouderen, gezinnen, mensen 
met beperkingen, werkzoekenden, bijstandsgerechtigden 
- leidend te laten zijn. We moeten inwoners in hun eigen 
leefwereld centraal stellen. De overheid is er in onze ogen 
om te stimuleren, te ondersteunen, met vertrouwen 
in de samenleving en de durf om los te laten. PACT 
Aalsmeer heeft haar visie uitgewerkt in vier belangrijke 
thema’s: welzijn &zorg, onderwijs & jongeren, wonen & 
bereikbaarheid en duurzaamheid. 

Welzijn & zorg: Meer geld naar zorg 
in plaats van naar management 
De decentralisatie van de zorg is momenteel de 
grootste uitdaging, zegt Fransen. “Wij zien het niet als 
bezuinigingsoperatie, maar als kans om te vernieuwen. 
Er valt veel te besparen door anders te werken. Nu gaat 
de helft van het zorgbudget op aan management en 
administratie en sluit een derde van het zorgaanbod 
niet aan bij de zorgvraag. Als al die verspilling uit de 
zorg gesneden wordt, hebben we de bezuiniging al 
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Ronald Fransen

gerealiseerd! Wij willen de zorg menselijker én goedkoper 
organiseren, in de buurt, dichtbij mensen. Bijvoorbeeld 
door de wijkverpleegster terug te brengen, die weet wat 
iemand nodig heeft en zelf kan indiceren. Als je kijkt naar 
de cijfers: 80% van alle mensen redt het zelf, 15% heeft 
lichte hulp nodig en 5% is afhankelijk van specialistische 
zorg. In de buurt maken wij met goede voorzieningen 
en een buurtondersteuning de sociale netwerken sterk. 
Dan blijft het zorgbudget toereikend voor de 5% van de 
mensen die specialistische zorg nodig hebben.”

Onderwijs en jongeren: Jongeren zijn oké! 
Fransen: “Er wordt in Aalsmeer en Kudelstaart veel 
geklaagd over jongeren die ontsporen. De negatieve 
spiraal moet worden doorbroken door de dialoog aan te 
gaan, te zorgen voor voldoende voorzieningen en in te 
zetten op preventie.” 
Wat onderwijs betreft, heeft PACT Aalsmeer een grote 
wens: vitale scholen. “Uit onderzoek blijkt dat de 
leerprestaties van leerlingen daardoor omhoog. Een 
vitale school is energiezuinig, heeft leslokalen met 
fullspectrum daglichtlampen en beschikt over goede 
akoestiek en veel groen rond de school. Dat zorgt voor 
minder ziekteverzuim, betere concentratie en betere 
leerprestaties.”

Wonen: kijk ook naar de energielasten!
Fransen is blij dat in deze raadsperiode een 
nieuwe woonvisie is opgesteld, waarvan het 
uitvoeringsprogramma is geactualiseerd aan de 
veranderde omstandigheden op de woningmarkt. 
“We komen zo’n 300 tot 500 goedkopere woningen 
tekort in Aalsmeer. Iedereen in Aalsmeer moet goed 
kunnen wonen, los van leeftijd, gezinssamenstelling of 
inkomensklasse. Dat betekent onder ander dat er meer 
sociale huurwoningen komen. Met meer goedkopere 
koop- en duurdere huurwoningen bevorderen wij de 
doorstroming. We zoeken naar creatieve oplossingen: 
containerwoningen voor starters en het uitgeven van 
grond in erfpacht met een inkomensafhankelijke canon. 
Zo wordt het ook voor mensen met een laag inkomen 
mogelijk om te kopen.” 
Daarnaast ziet PACT Aalsmeer de energiekosten 
als onderdeel van de totale woonlasten. “De 
energieprijzen zullen de komende jaren fl ink stijgen. 
Door woningen energiezuinig te maken dalen de kosten 
en kun je de woonlasten beheersbaar houden. Ook 
woningcorporaties moeten verduurzamen. Als huurders 
hun energierekening aan de corporatie betalen, creëer 
je daar de fi nanciële mogelijkheden om woningen 
energieneutraal te maken. Zo garandeer je ook voor de 
toekomst betaalbare huisvesting. ”

Duurzaamheid: sociaal, economisch en ecologisch! 
Duurzaamheid heeft in Aalsmeer nog niet de aandacht 
gekregen die het behoort te krijgen, zegt Fransen. “We 
moeten nu de overstap maken naar duurzame groei, 
anders doen we onszelf en toekomstige generaties te 
kort. We beperken ons daarmee niet tot verbetering 
van het milieu, maar kijken ook naar sociale en 
economische duurzaamheid: goed onderwijs, voldoende 
werkgelegenheid, een goed vestigingsklimaat voor 
bedrijven en aandacht voor nieuwe economische trekkers 
zoals recreatie.” 
Alle thema’s hangen met elkaar samen, stelt Fransen. 
“Wij staan daarom voor een integrale aanpak met één 
uitgangspunt: de behoeften van Aalsmeerse inwoners 
en bedrijven. Die belangen kunnen we ’t beste vanuit het 
college behartigen!” 

Meer informatie: 
www.pactaalsmeer.nl 

PACT verbindt
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 ‘Fris, transparant en betrokken’

 “Gemeente Aalsmeer communiceert 
 niet goed en onvolledig”

De nieuwe partij Het Aalsmeers Collectief (HAC) 
wil er zijn voor álle Aalsmeerders, zegt lijsttrekker 
Bram Heijstek. Samen met Marijn Schoo en 
Yasemin Aydin wil hij structureel in gesprek treden 
met de bevolking om de burger echt te kunnen 
vertegenwoordigen. “Volksvertegenwoordigers 
vergeten vaak waarvoor ze in de raad zitten: om 
het volk te vertegenwoordigen.”

HAC hebben we opgezet uit onvrede met de huidige 
politiek, zegt lijsttrekker Bram Heijstek. “Wij vinden dat 
de gemeente de communicatie en de omgang met de 
burger moet verbeteren. Om een voorbeeld te geven: 
de kwestie rond de N196. Ik wilde graag weten wanneer 
er wat is besloten. Ik heb daarvoor een WOB-verzoek 
ingediend, maar het duurde uiteindelijk acht maanden 
voordat ik het volledige dossier in handen had. Dat is 
toch niet normaal? Ik ben jurist, ik weet hoe ik zoiets 
moet aanpakken. Maar hoe moet een gewone burger 
zoiets uitzoeken? Wij zijn daarom van mening dat 
het voor alle Aalsmeerders duidelijk moet zijn wat er 
besloten wordt. Mensen worden boos als ze niet goed of 
te weinig worden geïnformeerd. Ze voelen zich dan niet 
gehoord.”

Volgens Heijstek moet de 
gemeente daarom veel meer 
communicatiemiddelen 
inzetten: “Social media, 
app’jes, sms-diensten, 
referenda noem maar op. 
Ook moeten via de website 
alle documenten beschikbaar komen, want dat is niet 
altijd het geval. Over veel onderwerpen wordt heel 
sneaky gedaan. Kortom, wij vinden dat Aalsmeer niet 
goed en onvolledig communiceert.”
Verbetering van de communicatie is voor HAC het 
belangrijkste punt. “Als alle andere punten van HAC niet 
worden meegenomen, maar dit punt wel, dan zijn we 
geslaagd.”

 Gesprekken voeren
De gemeente moet daarom ook meer het gesprek 
aangaan met de burger, vindt Heijstek. “Tijdens mijn 
studie heb ik diverse onderzoeken gedaan naar de 
klantvriendelijkheid van gemeenten. Aalsmeer scoorde 
daarin niet bijster goed. Uit het onderzoek bleek dat 
het bij beleidsvorming belangrijk is vooraf de mening 
te peilen van mensen. En dan niet alleen tijdens 
inspraakavonden, waar je als burger een zienswijze kunt 
indienen waar bijna nooit iets mee wordt gedaan. Ik 
vraag altijd naar de standpunten van mensen op straat 
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Bram Heijstek

“Baseer het 
beleid op wat 
mensen echt 
bezighoudt.”
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 “Creatieve plannen 
gaan we niet 
smoren in 

regelgeving”
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en dan hoor je wat hen echt bezighoudt: de thuiszorg, 
woningbouw, voldoende speelplekken, hangjongeren. 
Daarop kun je je beleid baseren en zo creëer je veel meer 
draagvlak voor je besluiten.” 

 Onbegrijpelijke brieven 
En als je voldoende draagvlak hebt, voorkom je dat je 
na een besluit een tsnunami aan bezwaarschriften 
binnenkrijgt, zegt Heijstek. “In Amstelveen en Uithoorn 
doen ze aan pre-mediation. Dat betekent dat mensen 
uiterlijk twee weken nadat zij een bezwaarschrift hebben 
ingediend, worden gebeld door een medewerker van 
de gemeente met de vraag: kan ik iets voor u doen? 
Dan blijkt dat bezwaarmakers de inhoud van een brief 
vaak niet begrijpen. Deze methode werkt en wordt 
gewaardeerd: 60% van de burgers trekt daarna zijn 
bezwaarschrift in. Dan houd je als gemeente tijd en geld 
over om je bezig te houden met de zaken die er echt toe 
doen, zoals wonen, werk en zorg.” 

 Werken voor een uitkering
HAC is van mening dat als iemand arbeid kan 
verrichten, hij of zij een bijdrage hoort te leveren aan 
de maatschappij. “Een uitkeringsgerechtigde mag best 
iets terug doen. Dat kan ook een oplossing bieden voor 
de vele handen die we te kort komen in onder andere 
de zorg, onderhoud van het groen en toezicht op straat. 
Uiteraard mag dat niet ten koste gaan van bestaande 
banen.”

 N196 behouden
Over de herinrichting van de N196 neemt HAC een geheel 
eigen standpunt in. “Ik zou zeggen: laat lekker liggen die 
weg en besteed het geld aan iets anders. Uiteindelijk 
is de nieuwe N201 toch niet toereikend en moeten we 
straks weer nieuwe infrastructurele maatregelen nemen 
om sluipverkeer in de wijken tegen te gaan. Ook de 
nieuwe busbaan over de N196 heeft geen toegevoegde 
waarde. We kunnen beter investeren in een goede 
verbinding tussen Kudelstaart en Schiphol.”

 Hervorming woningmarkt
Een ander belangrijk punt voor HAC is de woningmarkt. 
“Op dit punt schiet de gemeente al decennia tekort. 
Wij willen de woningmarkt socialer en bereikbaarder 
maken voor de modale inwoners. Aalsmeer is een 
arbeidersvolk, maar er is geen normale huurwoning te 
vinden. Ons voorstel zou zijn: investeer als gemeente 
zelf in woningen, zonder tussenkomst van een dure 
projectontwikkelaar.”

 Bespaar op inkoop zorg
HAC maakt zich zorgen om de zorg, zegt Heijstek: “We 
moeten gezamenlijk bedenken hoe we kwalitatieve 
goede, maar toch betaalbare zorg kunnen realiseren in 
onze gemeente. Wij denken dat er nog fl ink bezuinigd 
kan worden op overhead en op de inkoop van zorg. We 
zien mogelijkheden om te besparen, zonder de kwaliteit 
van de zorg aan te tasten.”

 De kracht van HAC
HAC heeft drie mensen op de lijst staan en wordt 
daarnaast gesteund door een denktank van dertig 
professionals. Heijstek: “Zo kunnen we in no time 
over alle relevante kennis beschikken. Die kennis is de 
kracht van HAC. Ik hoop dat mensen dat herkennen en 
waarderen.”

Meer informatie: 
www.hetaalsmeerscollectief.nl

 ‘Voor eerlijke politiek’

 Deskundigheid in de gemeenteraad 
 brengen

Jan Tas, Nicolette Pecht en Kim Veltman besloten 
een nieuwe partij op te zetten, Lijst Jan Tas, 
omdat naar hun mening bepaalde onderwerpen 
in de lokale politiek ernstig onderbelicht blijven. 
Met name waar het gaat om Schiphol, de 
jeugdzorg, het huisvestingsbeleid en het kunst- 
en cultuurbeleid. “Dit zijn altijd de pijnpunten in 
Aalsmeer en elke vier jaar komen ze weer naar 
boven - met name tijdens de verkiezingen. We 
willen daar nu eens echt werk van maken!”

“Wat Schiphol betreft lopen we als Aalsmeer altijd 
achter de feiten aan”, zegt Jan Tas. Tas heeft acht jaar 
als bewonersvertegenwoordiger deelgenomen aan 
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). “Je 
moet heel goed in de materie zitten om de plannen van 
Schiphol te kunnen doorgronden.” Tas heeft zich in het 
verleden met succes verzet tegen het experiment ‘Pilot 1’, 
dat zou leiden tot 12.000 extra vluchten boven Aalsmeer. 
“Ook heb ik de routeaanpassing van de Aalsmeerderbaan 
kunnen tegenhouden, die een verdubbeling van 
startende vliegtuigen boven de Hornmeer en Kudelstaart 
zou inhouden. “Maar volgens Tas is dit plan nog niet 
geheel van de baan. “Het plan geeft Amstelveen de 
ruimte om te bouwen en zorgt voor minder overlast in 
Uithoorn. We moeten als Aalsmeer daar tegen ingaan 
en onze eigen koers varen. Maar als we dat doen, krijgen 
we te horen dat we NIMBY-gedrag (Not In My Back 
Yard) vertonen. Dat noem ik geen eerlijke politiek en 
daartegen kom ik in het verweer.” Op dit moment is 
een nieuwe organisatie in de maak als opvolger van de 
CROS, de Omgevingsraad Schiphol, vertelt Tas. “Het is 
heel belangrijk dat we daar onze stem laten horen, met 
kennis van zaken. Het Schipholdossier behoeft constante 
aandacht, want anders wordt erover ons heen gelopen.”

 Zorg om de jeugdzorg
Een ander belangrijk punt van Lijst 6 betreft de 
decentralisatie in 2015 van de jeugdzorg naar 
de gemeenten. Volgens Kim Veltman, studente 
masteropleiding jeugdbescherming, heeft Aalsmeer 
daaraan tot nog toe veel te weinig gedaan. “De 
decentralisatie van de zorg is een heel ingewikkeld 
dossier. Maar Aalsmeer heeft tot nog toe veel te laag 
ingezet. In november is het eerste sociale team van start 
gegaan. Wij maken ons zorgen over deze teams, omdat 
de privacy van zorgbehoevenden niet gegarandeerd 
is. Hier zijn we geen voorstander van. We willen nu 
eerst zien dat er in kaart gebracht wordt welke zorg er 
op dit moment gebruikt wordt. Daarnaast maken wij 
ons zorgen over de juridische kaders die er gecreëerd 
moeten worden, om de zorg überhaupt op gemeentelijk 
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niveau over te kunnen nemen. Ten slotte zouden wij 
graag zien dat alle zorg centraal en op één punt binnen 
elke gemeente maar met behoud van de expertise 
verkrijgbaar wordt, zodat men niet alsnog van het kastje 
naar de muur gestuurd wordt.” Veltman wil zich inzetten 
voor een professionalisering van de zorg en is van 
mening dat er nu haast gemaakt moet worden met het 
vormgeven van de plannen.

 Bouwen voor jongeren en ouderen 
Het punt waar Nicolette Pecht, studente Comparative 
Arts en Media Studies , zich hard voor maakt is 
huisvesting voor de lagere en middeninkomens, met 
name voor jongeren en ouderen. “Dat is nu heel slecht 
geregeld. De Woonvisie die onlangs is besproken in de 
gemeenteraad, sluit nu beter aan bij de realiteit, maar er 
spreekt geen daadkracht uit van de aangenomen moties. 
Wij willen meer sociale huurwoningen in het goedkope 
segment. De moties die net zijn aangenomen zijn op 
papier heel mooi, maar in de praktijk gaan ze niet zorgen 
voor extra woningen. Wij zien graag dat er alternatieve 
woonvormen gerealiseerd worden waarin een grote 
doorstroom mogelijk is, zoals containerwoningen. Op 
dit moment wordt er gezegd dat de gemeenteraad 
deze ideeën ondersteunt, maar de aangenomen moties 
garanderen alleen maar dat de situatie niet slechter 
wordt, niet dat het nu opgelost zal worden. Er moeten nu 
woningen gerealiseerd worden, en daar wil ik mij graag 
voor inzetten!” 

 Meer ruimte voor verdieping
Verder zet Pecht zich in voor verandering van het 
cultuurbeleid. “We hebben sinds enige tijd het 
Cultuurpunt, dat betaalbare cursussen cultuureducatie 
verzorgt voor leerlingen op de basisschool. Op zich 
werkt dat prima, maar het 
Cultuurpunt biedt slechts 
vijftien korte cursussen 
aan: vier per doelgroep. 
Maar na de kennismaking 
stopt het aanbod en 
moeten ouders zelf betalen 
voor de verdieping. Zij 
zijn dan opeens veel geld kwijt, en dat ziet Pecht dus 
als een verarming van het cultuurwezen. Verder zou 
er een combinatiefunctionaris worden aangesteld, 
die vraag en aanbod bij elkaar zou brengen. Dat is 
nog steeds niet gebeurd. Pecht vindt ook het huidige 
subsidiebeleid tekort schiet. “Het is er op gericht om 
nieuwe en eenmalige projecten te fi nancieren, zoals 
een kunstproject met buurtbewoners. Voor bestaande 
gezelschappen en organisaties is het nu heel moeilijk 
om subsidie aan te vragen”. Daardoor stort de 
amateurwereld in, vreest Pecht. “Er komt nu een gat 
tussen de vraag en dat wat er nog mogelijk is binnen dit 
beleid.”

 Meerwaarde
De drie hopen van harte dat Aalsmeerders de 
meerwaarde zien van hun nieuwe partij. “Wij staan 
garant voor jeugdig enthousiasme, zijn niet vastgeroest 
in bepaalde denkpatronen en hebben volop energie om 
dingen in gang te zetten. We hopen met z’n drieën in de 
Raad te komen om onze punten constant bovenaan de 
agenda te houden!”

Meer informatie: 
www.lijst6aalsmeer.nl

Lijst Jan Tas

“Wij hebben volop 
energie om 

dingen in gang 
te zetten.”



 Welke personen mogen op woensdag 
 19 maart 2014 deelnemen aan de  
 gemeenteraadsverkiezingen? 

- Iedereen die op 19 maart 2014 18 jaar of ouder is.
- Iedereen die niet is uitgesloten van het kiesrecht. 
- Iedereen die op 3 februari 2014 stond ingeschreven  
 in Aalsmeer. 

Personen die niet de Nederlandse nationaliteit 
bezitten, moeten voldoen aan één van de twee 
onderstaande voorwaarden: 
- Op 19 maart 2014 minimaal een periode van vijf 

jaar onafgebroken verblijf in Nederland hebben en 
gedurende die periode in het bezit zijn van een geldige 
verblijfsstatus.

- Onderdaan zijn van één van de lidstaten van de EU. 

 Stempassen en - lokalen

De stempassen zijn in week 9 (rond 27 februari 2014) 
bezorgd. Met een stempas kunt u in elk stembureau 
in de gemeente Aalsmeer uw stem uitbrengen. U 
hoeft niet dus niet per se naar het bureau te gaan dat 
op de stempas staat vermeld. Een overzicht van alle 
stemlocaties vindt u op: www.aalsmeer.nl/verkiezingen. 
Heeft u geen stempas ontvangen? Neem dan contact op 
met de gemeente via tel: 0297 - 38 75 75.

 Openingstijden van de stembureaus

De stemlokalen zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. 
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Volop aandacht op website aalsmeer.nl 
met fi lmpjes en debat 

Op www.aalsmeer.nl is een apart gedeelte 
ingericht voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 19 maart 2014. Hier kunt u volop informatie 
vinden over de aanstaande verkiezingen. Wie 
de site opent, klikt op de knop ‘Verkiezingen’ 
en ziet meteen enkele korte fi lmpjes waarin de 
verschillende kandidaten zich voorstellen en 
waarin ook een weergave van het debat van 
3 maart is terug te zien. 
Ook op www.aalsmeervandaag.nl worden de 
verkiezingen van nabij gevolgd!

Vragen?
U kunt met vragen over de verkiezingen altijd 
bellen naar het gemeentehuis. De medewerkers 
van de afdeling Publiekszaken staan u graag te 
woord en zijn bereikbaar via tel: 0297 - 38 75 75. 

20
06

20
10

20
06

20
10

20
06

20
10

20
06

20
10

6 -

5 -

4 -

3 -

4 -

1 -

PACT verbindt
pactaalsmeer. nl

 Uitslag van de gemeenteraads-  
 verkiezingen in 2010 

Op basis van de uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen in 2010 werden de zetels van de 
gemeenteraad als volgt verdeeld: CDA 6, AB 6, VVD 5 en 
PACT 4. De afgelopen vier jaar werd de coalitie gevormd 
door CDA, PACT en AB.

 Dit jaar doen er zes partijen mee aan 
 de gemeenteraadsverkiezingen!

Onder voorzitterschap van burgemeester 
Vonk-Vedder is in februari door het Centraal 
Stembureau in Aalsmeer de kandidatenlijsten 
vastgesteld voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen. Naast de zittende partijen CDA, 
Aalsmeerse Belangen, VVD en Pact Aalsmeer zijn 
twee nieuwe partijen toegetreden: Het Aalsmeer 
Collectief (lijst 5) en de lijst J. Tas (lijst 6). 
De lijstnummering van de zitting hebbende 
partijen vindt plaats op basis van het aantal 
stemmen dat bij de laatste raadsverkiezingen is 
behaald. Dit betekent dat het CDA lijst 1 heeft, AB 
lijst 2, VVD lijst 3 en Pact Aalsmeer lijst 4. Voor de 
lijstnummers van de nieuwe partijen is op vrijdag 
7 februari geloot. Onder toezicht van de leden 
van het Centraal Stembureau en de aanwezige 
kiezers werd via deze loting bepaald dat Het 
Aalsmeers Collectief lijstnummer 5 krijgt en de 
lijst van de heer Tas, lijstnummer 6. In 2014 zijn er 
23 gemeenteraadszetels te verdelen.

 Stemmen bij volmacht

Als u zelf niet kunt stemmen - bijvoorbeeld door werk, 
ziekte of vakantie- dan kunt u een andere Aalsmeerse 
kiezer machtigen dit voor u te doen. U gebruikt het 
gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is 
bestemd. U en uw gemachtigde moeten beiden tekenen. 
De stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs. 
Bij het stemmen moet uw gemachtigde (een kopie 
van) uw geldig identiteitsbewijs tonen. Dit heet een 
onderhandse volmacht. U kunt dit tot op de stemdag 
doen. 
U kunt ook schriftelijk regelen dat iemand voor u stemt 
met het formulier ‘Verzoek om bij volmacht te mogen 
stemmen’. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent. 
Maar ook als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, is dit 
de enige manier om uw stem uit te brengen. Ga naar 
het gemeentehuis, download het verzoekformulier of 
vraag het telefonisch op. Uw aanvraag moet vrijdag 
14 maart in ons bezit zijn. Een gemachtigde mag 
maximaal twee volmachten aannemen. 
De volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de 
eigen stem in Aalsmeer worden uitgebracht.

 Aanvragen vervangende stempas 

Zonder stempas kunt u niet stemmen!
Als u geen stempas hebt ontvangen, uw stempas niet 
meer kunt gebruiken of als u uw stempas kwijt bent 
geraakt, kunt u een vervangende stempas aanvragen. 
Tot en met 14 maart 2014 kunt u schriftelijk verzoeken 
om een vervangende stempas. 
Tot dinsdag 18 maart 2014, 12.00 uur kunt u nog een 
aanvraag voor een vervangende stempas persoonlijk 
doen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente 
Aalsmeer. Bij de aanvraag moet u een (kopie) van een 
geldig legitimatiebewijs overleggen. 

 Procedure bij het stemmen 

Als u in het stemlokaal bent, dan geeft u uw stempas aan 
de voorzitter van het stembureau. Let op: u dient zich te 
allen tijde te legitimeren. Voor deze verkiezing mag u zich 
ook legitimeren met een Nederlands legitimatiebewijs 
dat maximaal 5 jaar verlopen is.
U ontvangt van de voorzitter een stembiljet. Met het 
stembiljet gaat u naar het stemhokje en kleurt met het 
rode potlood één vakje voor de naam van uw kandidaat. 
Daarna deponeert u het stembiljet in de stembus.

 Hulp aan kiezers 

Wanneer aan het stembureau blijkt dat een kiezer we-
gens zijn lichamelijke gesteldheid hulp behoeft, staat de 
Kieswet het toe dat deze zich laat bijstaan. Leden van het 
stembureau kunnen u die hulp bieden als dat nodig is. 
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