
Collectevergunning (verleend)
- Gemeente Aalsmeer (Z-2016/002518), Kledinginzameling 

door Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp in het tweede 
kwartaal 2017, verleend 21 januari 2016

- Gemeente Aalsmeer (Z-2016/001968), Kledinginzameling 
door Stichting War Child in het derde kwartaal 2017, ver-
leend 21 januari 2016

VentVergunning (Verleend)

- Gemeente Aalsmeer (Z-2016/000427), Het verkopen van 
Ziggo alles-in-een producten in het jaar 2016, verleend 22 
januari 2016

geaCCepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 239 (Z-2016/000649) jubileum op 23 

januari 2016, melding akkoord op 21 januari 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Wet geluidhinder***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder 
is verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
muziekapparatuur, op het perceel Uiterweg 404, 1431AZ(Z-
2016/002479), ontvangen 13 januari 2016.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via tel. 0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.

ter inzage

t/m 04-03-16 De conceptbeleidsnota evenementen op de 
gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl en in 
gemeentehuis Aalsmeer.

Officiële mededelingen
28 januari 2016

Bekendmakingen snel en makkelijk 
te Vinden Op WWW.OVerheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publica-
ties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat 
u prettig vindt. 
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 

op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken 
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op post-
code, maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email; 

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app 
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

Vanaf 1 OktOBer 2015 is de dienstVerlening 
Bij de Balie BOuWen & Vergunningen en 
Balie BedrijVen geWijzigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder an-
dere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een 
afspraak maken via 020-5404911.

uitleg OVer gegeVensVerstrekking uit de 
Basisregistratie persOnen (Brp) 

Gemeenten verstrekken regelmatig gegevens uit de BRP aan 
instanties die van de Minister van Binnenlandse zaken een 
vergunning hebben gekregen voor het verrichten van onder-
zoek. De verstrekking van deze gegevens vindt plaats voor 
onderzoek met een historische, statistische of wetenschap-
pelijke aard. Hieronder valt bijvoorbeeld het onderzoek naar 
borstkanker en erfelijke ziekten. Het verstrekken van deze ge-
gevens is een wettelijke regeling (Wet BRP en Besluit BRP), 
vastgesteld door de Minister van Binnenlandse zaken. Ge-
meenten zijn verplicht om hier medewerking aan te verlenen. 
Geselecteerde personen worden vooraf niet door de gemeente 
geïnformeerd, maar kunnen zelf aan het onderzoeksinstituut 
doorgeven dat de verwerking van hun gegevens beëindigd 
moet worden. Het is niet mogelijk om op voorhand uw gege-
vens uit te sluiten van gegevensverstrekkingen.

Verhuizen? geef het dOOr! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, 
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

VOOrnemen OpsChOrten BijhOuding persOOnslijst

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbe-
kend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet 
meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basis-
registratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.

geslachtsnaam geboorte- vertrek datum 
en voorletter(s) datum naar voornemen

S. El Boudaati 28-05-1992 Onbekend 21-01-2016
S.J. Bergeik 25-05-1973 Onbekend 22-01-2016
A.J. Bąk 08-09-1982 Onbekend 22-01-2016
R. Maarssen  28-10-1980 Onbekend 22-01-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor 
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvra-
gen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoog-
te is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)nen,  
contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de ge-
meente Aalsmeer. 
Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling 
burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier weken 
geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een 
voor beroep vatbare beslissing.

Wet algemene Bepalingen OmgeVingsreCht 

aanVragen OmgeVingsVergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Oosteinderweg 539, 1432 BK (Z-2016/003248) 
 (het legaliseren van een reeds gebouwde duiventil 
 op bestaande schuur)
- Oosteinderweg 116, 1432 AN (Z-2016/003356) 
 (het oprichten van een woonhuis)
-  Legmeerdijk 327, 1431 GB (Z-2016/003533) 
 (het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v. woonfunctie 

naar logiesfunctie en het wijzigen van de indeling)
-  Lisdoddestraat 156, 1433 WH (Z-2016/004066) 
 (het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v. 
 het huisvesten van arbeidsmigranten)
- Anne Frankstraat 15, 1433 PJ (Z-2016/004457) 
 (het plaatsen van een dakkapel)

prOCedure afgeBrOken, aanVraag is ingetrOkken
- Machineweg 33 a, 1432 EL (Z-2015/06165) 
 (het huisvesten van arbeidsmigranten)

Verleende OmgeVingsVergunningen, 
reguliere prOCedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie: 
- 1e J.C. Mensinglaan 26, 1431 RW (Z-2015/064881) 
 (het realiseren van een oprit voor de auto)
- Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB (Z-2015/035147) 
 (het veranderen van een inrichting)
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2015/062421) 
 (het aanbrengen van een tijdelijke gevel op de 
 slooplijn van het kantoorgebouw)

meldingen OntVangen
- Lakenblekerstraat 13, 1431 GE (Z-2016/002819) (het 
 veranderen van een bedrijf KPN) (Activiteitenbesluit *)
- Oosteinderweg 287 , 1432 AW (Z-2016/003310) 
 (het starten van het bedrijf Mobile Street Food) 
 (Activiteitenbesluit*)
- Spoorlaan 50, 1431 TN (Z-2016/004277) (het verwijderen 
 van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)

meldingen akkOOrd, (aCtiViteitenBesluit *)
- Lakenblekerstraat 13, 1431 GE (Z-2016/002819) 
 (het veranderen van het bedrijf)
- Hoofdweg 42, 1433 JW (Z-2016/002451) 
 (het oprichten van een inrichting)

eVenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Hornweg 187, 1432GH (Z-2016/002748), Toestemming tot 

overnachting in “De Bloemhof” op 26 en 27 maart 2016, 
ontvangen 14 januari 2016

- Wim Kan Dreef, 1433HM (Z-2016/003758), Magic Circus op 
29 en 30 maart 2016, ontvangen 19 januari 2016 

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Oosteinderweg 247a, 1432AT (Z-2015/065729), Aalsmeer 

Roest Niet, toerrit auto’s & motoren op 12 juni 2016, ver-
leend 13 januari 2016

- Diverse straten in Kudelstaart (Z-2015/066093), Carna-
valsoptocht op 6 en 7 februari 2016, verleend 14 januari 
2016

COlleCtes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

serViCepunt Beheer en uitVOering 
prOVinCie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VerkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

CalamiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Wet algemene Bepalingen OmgeVingsreCht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

VOOr meer infOrmatie: WWW.aalsmeer.nl

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

Openingstijden Balie BOuWen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkinfOrmatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-infO Op WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afspraken Burgemeester en WethOuders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in de COmmissieVergadering 
OVer een geagendeerd OnderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

OVerige lOketten en infOrmatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

serViCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING (WMO) IN 2016
Aalsmeer zorgt ervoor.

Mensen die graag thuis willen blijven wonen, maar hierbij wel wat 
hulp nodig hebben, kunnen bij Zorgcentrum ‘t Kloosterhof onder 
andere terecht voor maaltijden en wijkzorg. De medewerkers van 
het zorgcentrum vinden het heel belangrijk dat mensen zelf de re-
gie over hun leven kunnen behouden. Ook als zij (chronisch) ziek 
zijn. De verzorgenden/verpleegkundigen bieden hulp in uiteenlo-
pende situaties. Bij het aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, was-
sen, geven van injecties, medicijngebruik, incontinentieproblemen 
en het leren omgaan met een ziekte of handicap. Aankomend jaar 
wordt de zaal verbouwd. Op dit moment kunnen wijkbewoners al 
gedurende de dag deelnemen aan de activiteiten, bijvoorbeeld ’s 

morgens koffi edrinken, ‘s middags de maaltijd nuttigen, deelne-
men aan georganiseerde activiteiten, zoals: bewegen, hersengym-
nastiek, bingo, luisteren naar muziek, creatieve middagen enz. Dit 
wordt uitgebreid na de verbouwing en dan kunnen wijkbewoners 
hier tevens terecht voor gerichte dagbesteding. Ook de ondersteu-
ning aan mantelzorgers wordt uitgebreid.

Op dit moment traint het zorgcentrum vrijwilligers om te helpen 
bij de ondersteuning. ‘t Kloosterhof werkt hierbij samen met Zorg-
centrum Aelsmeer. Meer informatie kunt u verkrijgen via het Soci-
aal loket van de gemeente Aalsmeer. 

Zorgcentrum ‘t Kloosterhof breidt
dienstverlening uit

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
kunnen u helpen! 
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en regels veranderen voortdurend. Dit is vooral voor 
ouderen een probleem. Als zij bovendien niet zo handig zijn met de computer, is het vaak lastig de 
juiste informatie te vinden. Zij kunnen dan gebruik maken van een Vrijwillige Ouderen Adviseur. 

De Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) zijn goed thuis in de wereld van welzijn, wonen en 
vervoer en hebben een gedegen opleiding achter de rug. Een VOA biedt een luisterend oor, ad-
viseert bij welke organisatie of instelling u moet zijn, helpt u bij het verzamelen van de beno-
digde informatie, ondersteunt u bij een keukentafelgesprek etc. U hoeft geen lid te zijn van een 
ouderenorganisatie en de adviezen zijn gratis.
Voor meer informatie: www.voa-aalsmeer.nl, info@voa-aalsmeer.nl of bel (0297) 321143.

Ondersteuning van mantelzorgers
Zorgt u intensief voor een naaste met een chronische ziekte of beperking? Dan bent u mantelzor-
ger. Als u langere tijd intensief zorgt voor een naaste, dan kunt u zelf ook wel eens ondersteuning 
gebruiken. Mantelzorg & Meer biedt u praktische en emotionele steun, cursussen, gespreksgroepen 
en mantelzorg- en ontmoetingscafés. Een mantelzorgconsulent kan met u meedenken over vragen 
als: Waarvoor en hoe kan ik hulp inschakelen? Welke zorg- en hulpinstanties zijn er in mijn omge-
ving? Welke fi nanciële regelingen zijn er? Wat kan ik met mijn werkgever regelen? Verder organi-
seert Mantelzorg & Meer verschillende cursussen, gespreksgroepen en respijtzorg (waarbij een vrij-
williger even uw taken overneemt). 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal loket van de gemeente.

Werken aan vitale buurten 
Op 20 januari vond een bijeenkomst plaats over sociale samenhang in Aalsmeer. Een van de belangrijk-
ste onderwerpen voor het college van burgemeester en wethouders is de aanpak van eenzaamheid. So-
ciale samenhang en cohesie zijn daarvoor heel belangrijk, zeker nu mensen langer thuis blijven wonen. 
Het is goed als er een netwerk is van vrijwilligers, professionals, buren, vrienden en familie. Maar hoe 
komen we tot meer sociale samenhang? En wat is daarvoor nodig? De input van deze bijeenkomst zal op 
dinsdag 16 februari worden besproken met professionele netwerkpartners, bestuurders van wijkover-
leggen en bewoners. Vervolgens worden de plannen voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

“Trots op de gezamenlijke
inspanning en betrokkenheid”
“Sinds januari 2015 hebben alle gemeenten in Nederland grote taken van het Rijk overgenomen. Het 
gaat daarbij om jeugdhulp, begeleiding en ondersteuning (Wmo) en hulp bij het zoeken naar (passend) 
werk. Tegelijkertijd werd van de gemeenten verwacht dat zij deze taken met minder geld zouden uit-

voeren. We hebben voor deze decentralisaties weinig tijd 
gekregen. Ook een visie van het Rijk ontbrak. Gelukkig 
kan ik zeggen dat we in Aalsmeer door een goede voor-
bereiding samen met de zorgaanbieders, de gemeente-
raad en de Wmo-raad een stevig fundament hebben kun-
nen leggen voor de taken rondom zorg en ondersteuning. 
Ook ons budget bleek voldoende om deze nieuwe taken 
te vervullen en ook de komende jaren hebben we extra 
budget gereserveerd. Cliënten wisten ons direct telefo-
nisch, aan de balie en via de website te vinden. Het aan-
tal klachten over onze dienstverlening viel reuze mee, 
we ontvingen zelfs complimenten. Ik heb daarom veel 
bewondering voor alle partijen die verantwoordelijk zijn 
voor de begeleiding en ondersteuning in Aalsmeer. 

Maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen 
leunen. We staan namelijk voor een fl ink aantal uitda-
gingen, zoals de vergrijzing. Hierdoor zal de zorgvraag 
steeds meer toenemen. We moeten daarom een beroep 
doen op de eigen kracht van mensen en van hun omge-
ving. Maar ook daarbij moeten we alert zijn. Mantelzor-
gers voelen zich vaak overbelast. Na enkele jaren is vaak 
de rek eruit. We zetten als gemeente daarom niet alleen 
in op ondersteuning van mensen met dementie, maar 
willen ook de respijtzorg uitbreiden voor hun partners. 

Een ander belangrijk item is uitbreiding van de woonzorgzones, zoals bij Mijnsheerlyckheid, Zuider-
kerk en Nieuw-Oosteinde. We horen van veel mensen hoeveel baat ze hierbij hebben. 

Als ik na een jaar de balans opmaak, kan ik zeggen dat ondanks dat we er als gemeente grote verant-
woordelijkheden bij hebben gekregen, ik toch blij ben dat wij nu deze taken uitvoeren. We weten be-
ter wat er speelt onder onze inwoners, de lijntjes met onder andere zorgaanbieders, scholen en huis-
artsen worden steeds korter, waardoor we meer preventief kunnen werken of in een vroeg stadium 
kunnen ingrijpen. En dit voorkomt vaak dat we zwaardere zorg of ondersteuning moeten inzetten. Ik 
voer als wethouder vaak gesprekken met professionals. Ik wil namelijk uit de eerste hand horen wat 
hun ervaringen zijn en wat ze van ons als gemeente verwachten. Zo kunnen we onze begeleiding en 
ondersteuning blijven verbeteren.”

Ad Verburg,
Wethouder Zorg en Welzijn

“Geweldig dat er mensen
zijn zoals Anton”
Tegenwoordig kiezen veel oudere mensen of mensen met een beperking ervoor thuis te blijven wo-
nen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Om de regie over hun eigen leven te kunnen behouden, 
hebben zij soms wel wat hulp nodig. Bijvoorbeeld van een vrijwilliger die helpt de tuin te onderhou-
den, zoals Anton Buffi ng. Anton werkt sinds april ongeveer een keer per maand bij Coby de Vries 
(82). “Ik werk niet meer fulltime en heb daardoor wat tijd over. Op de site van ‘Zorg voor Elkaar’ 
staat een hele lijst met vrijwilligerswerk. Ik heb me opgegeven voor allerlei klussen, waaronder dus 
tuinonderhoud. Naast het tuinonderhoud bij Coby, geeft Anton ook hardlooptrainingen aan kin-
deren met autisme van Ons Tweede Thuis. “Dat is ontzettend leuk. Laatst trainde ik een meisje, 
dat me overstelpte met vragen. Haar begeleidster zei later: ‘dat doet ze echt normaal nooit. Ze ver-
trouwt je!’ Op zo’n moment weet je dat je daadwerkelijk iets kunt betekenen voor een ander. Daar 
doe je het voor.” Coby glundert terwijl Anton zijn verhaal vertelt. “Ik vind het geweldig dat er men-
sen zijn zoals Anton.”

U kunt zich aanmelden voor vrijwilligerswerk via www.zorgvoorelkaar.com/aalsmeer. Ook als u op zoek 
bent naar hulp, kunt op deze online marktplaats terecht. Vanaf maart 2016 verandert de naam van de 
website in: www.aalsmeervoorelkaar.nl. 

Ontmoetingscentrum voor
mensen met dementie 
In Aalsmeer wonen ruim 400 mensen met een vorm van dementie. Omdat de bevolking vergrijst en we steeds 
ouder worden, zal dat aantal de komende jaren alleen maar toenemen. Tegelijkertijd kunnen steeds minder 
mensen terecht in verzorgings- of verpleeghuizen. Thuiswonende ouderen met dementie kunnen op indicatie 
onder andere gebruik maken van het Ontmoetingscentrum van Zorgcentrum Aelsmeer, waar zij ondersteuning 
en begeleiding kunnen krijgen. Sinds 2013 is er ook een inloopcentrum.

Het Ontmoetingscentrum biedt een ondersteuningsprogramma voor mensen met cognitieve klachten, (be-
ginnende) dementie en/of somatische aandoeningen. De activiteiten hebben als doel de hersenen te prik-
kelen én deel te blijven nemen aan de maatschappij. Het centrum biedt daarmee een totaalpakket. Coördi-
nator Ellen Millenaar: “Als ouder worden gepaard gaat met klachten als vergeetachtigheid en passiviteit, is 
het belangrijk dat hulp gemakkelijk bereikbaar is. De gemeente Aalsmeer heeft subsidie verleend voor  het 
inloopcentrum aan Zorgcentrum Aelsmeer om deze laagdrempelige hulp te kunnen bieden. Tevens kunnen 
we maatwerk bieden aan mensen met een hersengerelateerde diagnose. Bij het Sociaal loket kan daarvoor 
een indicatie worden aangevraagd.” Het Ontmoetingscentrum biedt ook informatiebijeenkomsten en ge-
spreksgroepen voor partners en andere mantelzorgers en voor kinderen van mensen met dementie. Mille-
naar: “De omgeving onderschat wel eens hoe zwaar de zorg voor een demente partner of ouder kan zijn. 
Iedereen is hier welkom voor handvatten, advies en het delen van ervaringen.” 
Voor meer informatie over het inloopcentrum kunt u contact opnemen met Ellen Millenaar, op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur, tel: 06 – 22468574, emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl. 

Het Sociaal loket
De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
en actief meedoen aan de samenleving. Maar dat is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Voor ouderen en mensen met een 
beperking of chronische ziekte is zelfstandig wonen, bood-
schappen doen of vrienden opzoeken soms een hele opgave, 
waar zij wel wat hulp bij kunnen gebruiken. 

Woont u in Aalsmeer en heeft u hulp of ondersteuning no-
dig? Als u er zelf of met behulp van uw netwerk niet uit-
komt, kunt u contact opnemen met het Sociaal loket om 
melding te doen van het probleem dat u ervaart. Dat kan 
telefonisch, aan de balie of via de website (kijk onder ‘So-
ciaal  loket’ op www.aalsmeer.nl). Als niet direct een op-
lossing voorhanden is, neemt een medewerker van de ge-
meente binnen twee weken contact met u op om uw pro-
bleem te bespreken. Als het nodig is, komt de consulent op 
huisbezoek. Tijdens het gesprek bekijkt u samen wat u zelf 
kunt doen, wat mensen in uw omgeving voor u kunnen be-
tekenen en welke hulp of ondersteuning u eventueel nodig 
heeft om uw probleem op te lossen. De consulent kan u in-
formeren en adviseren over de mogelijkheden en helpt u 
bij het maken van een afweging. U kunt bij het Sociaal lo-
ket terecht voor vragen over onder andere hulp bij de huis-
houding, een vervoersvoorziening, hulpmiddelen, aanpas-
singen in uw woning, hulp om de dag in te delen en indivi-
duele begeleiding (bijvoorbeeld hulp bij uw administratie).

Bezoekadres Sociaal loket
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer

U kunt langskomen bij het Sociaal loket van maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur. Op 
woensdag is het loket geopend van 13.00 – 16.30 uur.  Tel: 
(0297) 38 75 75 of 140297 (maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur). 
E-mail: sociaalloket@aalsmeer.nl.
of kijk op: www.aalsmeer.nl/sociaalloket. 

Eigen bijdrage
Voor de meeste Wmo-voorzieningen, zoals hulp bij 
het huishouden, begeleiding of een woningaanpas-
sing, vraagt de gemeente een eigen bijdrage. De 
hoogte van de eigen bijdrage is onder andere afhanke-
lijk van uw verzamelinkomen, het vermogen, het aan-
tal uren dat u hulp ontvangt en/of de kosten van de 
voorziening/het hulpmiddel. De eigen bijdrage wordt 
berekend en elke vier weken geïnd door het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK).

Voor meer informatie over de hoogte van uw 
eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het 
CAK, via het gratis telefoonnummer 0800-1925 of 
kijk op www.hetcak.nl. 

Vita en Participe samen
verder als Vita Amstelland
Op 1 januari 2014 zijn Vita welzijn en advies en Participe de samenwerking AanZ gestart. Deze sa-
menwerking bleek naast verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening ook te leiden tot ver-
sterking van de bedrijfsvoering. Om die reden hebben beide organisaties besloten structureel te 
gaan samenwerken als Vita Amstelland. Vita Am-
stelland biedt sinds 1 januari 2016 diensten aan op 
het gebied van maatschappelijk werk, ouderenad-
vies, psychosociale hulpverlening, dagbesteding 
voor mensen met dementie (op indicatie) en pro-
jecten als Gezondheid in de buurt en Zilver online. 

Voor meer informatie: www.vita-amstelland.nl
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