
Kwijtschelding 
gemeentelijke 
belastingen en 
heffingen
Binnenkort ontvangt u de aanslag van de 
gemeentelijke belastingen. Als u niet of met 
moeite de gemeentelijke belastingen kunt 
betalen in verband met uw inkomen, kunt u 
in aanmerking komen voor kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen 2011. 
Voor wat betreft de toetsnormen voor 
kwijtschelding van de gemeentelijke 
belastingen (OZB eigen woning, 
afvalstoffenheffing, hondenbelasting [alleen 
voor de eerste hond] en grafrechten) is de 
gemeente gebonden aan Rijksnormen die 
afhankelijk zijn van de gezinssamenstelling. 
Bij de bepaling of u in aanmerking komt 
voor kwijtschelding wordt gekeken naar 
o.a. de waarde van een auto die in uw 
bezit is, het vermogen (waaronder bank- 
en girosaldi maar ook de waarde van 
levensverzekeringen, antiek, vorderingen 
en overige bezittingen e.d.), het netto 
besteedbare inkomen en de leefsituatie. 
Huishoudens die hiervoor in aanmerking 
willen komen kunnen een aanvraag indienen 
bij de gemeente.

Mocht u in aanmerking komen voor 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen, dan 
kunt u een verzoekformulier aanvragen bij de 
afdeling Financiën en Belastingen
van de gemeente Aalsmeer
(telefoon: 0297-387527/387533/387551). 

Ook voor informatie over kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij 
deze telefoonnummers. Wanneer u in het 
voorafgaande jaar geheel of gedeeltelijk 
kwijtschelding toegekend heeft gekregen, 
krijgt u ongeveer gelijktijdig met de 
verzending van de aanslagen gemeentelijke 
belastingen, het verzoekformulier 
automatisch toegezonden. In de gemeente 
Aalsmeer wordt geen kwijtschelding verleend 
voor rioolrechten (opgenomen in
de verordening rioolrechten).

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

reactie op item in het 
tv-programma Kassa
In het tv-programma Kassa is afgelopen week 
een item uitgezonden over inkomensgrenzen 
en andere financiële voorwaarden die 
gemeenten hanteren bij de uitvoering van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Volgens het tv-programma Kassa:
hanteren sommige gemeenten in strijd 
met juridische uitspraken nog steeds 
een inkomensgrens; vragen gemeenten 
verschillende eigen bijdragen voor dezelfde 
soort ondersteuning. 

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
hanteren sinds 1 januari 2012 geen 
inkomensgrens meer voor de toegang tot 
voorzieningen in het kader van de Wmo. 
Tevens hebben de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn per 1 januari 2012 het eigen bijdrage 
beleid uitgebreid. 

eigen bijdrage 
Een eigen bijdrage c.q. eigen aandeel 
gold al voor huishoudelijke verzorging 
(zowel in de vorm van natura als PGB), 
woningaanpassingen en autoaanpassingen. 
Ook is men bekend met het betalen van 
een eigen bijdrage voor het gebruik van 
de Regiotaxi. Per 1 januari 2012 wordt 
ook een eigen bijdrage opgelegd voor een 
aantal andere Wmo voorzieningen. Denk 
hierbij onder andere aan het gebruik van 
oprijdroosters, een traplift, een scootmobiel, 
een driewielfiets, etc. Gemeenten mogen voor 
rolstoelen geen eigen bijdrage vragen. 

De te betalen hoogte van de eigen bijdrage 
is afhankelijk van het gezamenlijke 
verzamelinkomen van de aanvrager en 
partner. De eigen bijdrage wordt berekend 
en geïnd volgens een landelijke geldende en 
door de overheid toegestane systematiek. 
Deze wordt uitgevoerd door het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). De reden dat dit 
bij het CAK is neergelegd is omdat het CAK 
alle eigen bijdragen int en daarbij rekening 

houdt met de stapeling van de verschillende 
eigen bijdragen. Men betaalt dus nooit meer 
dan de maximale periodebijdrage die past bij 
het verzamelinkomen. Maakt iemand al gebruik 
van een bepaalde vorm van ondersteuning op 
grond van de Wmo of AWBZ, dan ontvangt 
deze al vierwekelijks een nota van het 
CAK. Daarop is te lezen wat de maximale 
periodebijdrage is. Ongeachte de eigen 
bijdrage die een gemeente oplegt zal men 
nooit meer betalen dan de maximale eigen 
bijdrage.

Heeft u vragen? neem dan contact op met 
het loket Wonen, Welzijn en Zorg.
De gegevens vindt u links op deze pagina.

Bijzondere 
bijstand voor 
maatschappelijke 
participatie
Sinds 1 januari 2012 is het 
declaratiefonds jongeren vervangen 
door bijzondere bijstand voor 
maatschappelijke participatie. Deze 
voorziening is er voor kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. 

Met maatschappelijke participatie 
wordt bedoeld dat het voorkomen of 
doorbreken van een sociaal isolement. 
Per kalenderjaar (van 1 januari t/m 
31 december) kan er voor een kind 
een aanvraag gedaan worden voor 
deze bijzondere bijstand. De bijstand 
is bestemd om deelname aan sociale 
activiteiten mogelijk te maken en de 
daarvoor benodigde uitgaven, voor 
bijvoorbeeld sportkleding en huur 
muziekinstrumenten, te kunnen doen. 

U kunt van de bijzondere bijstand voor 
maatschappelijke participatie gebruik 
maken als u een uitkering van de 
gemeente ontvangt of niet meer dan 
110% van de bijstandsnorm verdient. 
Er wordt geen rekening gehouden met 
het eigen vermogen. De hoogte van de 
vergoeding bedraagt voor kinderen in het 
basisonderwijs € 275,- per kalenderjaar 
en voor jongeren in het voortgezet 
onderwijs € 325,-.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor 
deze voorziening? Neem dan contact op 
met een medewerker van het cluster Werk 
en Inkomen. De gegevens vindt u links op 
deze pagina.



raad heeft in zijn vergadering van 26 januari 2012 besloten 
om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te ge-
ven ten behoeve van de voorgenomen vergunning. 

De aanvraag,  de ontwerpbeschikking en het ontwerp verkla-
ring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van vrijdag 10 februari 2012 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer,  balie 6. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-
meer,  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 vergunningen,  handhaving en dienstverle-
ning via telefoonnummer (0297) 387 698

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt,  tussen 9.00-11.30 uur,  ter inzage bij de afdeling 
vergunningen,  handhaving en dienstverlening,  balie 6,  tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning,  activiteit bouwen,  van de af-
gelopen 2 weken. 

Vastgesteld Wijzigingsplan ‘Kudelstaart – 
parKeerterrein robend” 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij,  overeen-
komstig het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 26 van het bestemmingsplan “Kudel-
staart 2006”,  met toepassing van artikel 3.6,  lid 1,  sub a van 
de Wet ruimtelijke ordening,  bij besluit van 31 januari 2012 
het wijzigingsplan ‘Kudelstaart – parkeerterrein Robend’ heb-
ben vastgesteld. Het besluit tot vaststelling ligt ter inzage 
van vrijdag 10 februari 2012 tot en met donderdag 22 maart 
2012. 

Plangebied
De wijziging heeft betrekking op het plangebied ‘Parkeer-
terrein Robend’ en is gelegen in de gemeente Aalsmeer ten 
noordoosten van de nieuwbouwlocatie “Mijnsheerlyckheid” 
aan de Edisonstraat,  Einsteinstraat en de Robend.  

Doelstelling
De wijziging bestemmingsplan ‘Kudelstaart – parkeerter-
rein Robend’ heeft betrekking op het project Mijnsheerlyck-
heid,  dat beoogt het centrumgebied te herontwikkelen tot 
(zorg)woningen en bijbehorende voorzieningen. Onderdeel 
van dit project is de aanleg van een parkeerterrein tenein-
de te voorzien in de parkeerbehoefte van een deel van de 
nieuw te bouwen appartementencomplexen. Het geldende 
bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’ kent voor het gebied 
een wijzigingsbevoegdheid,  waar na wijziging van het be-
stemmingsplan binnen de wijzigingsregels maatschappelijke 
voorzieningen,  horeca,  wonen en parkeervoorzieningen zijn 
toegestaan. Het wijzigingsplan past binnen de wijzigingsbe-
voegdheid. Het wijzigingsplan geeft de bouw- en gebruiks-
voorschriften voor de geprojecteerde parkeervoorzieningen.

Procedure
Het wijzigingsplan ligt met vaststellingsbesluit en de bijbe-
horende stukken gedurende 6 weken ter inzage van vrijdag 
10 februari 2012 tot en met donderdag 22 maart 2012. Ge-
durende deze termijn kunnen belanghebbenden die het niet 
eens zijn met het genomen besluit,  mits zij in de voorproce-
dure tijdig zienswijzen hebben ingediend en de belangheb-
benden die niet verweten kunnen worden geen zienswijze te 
hebben ingediend,  beroep instellen bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State,  Postbus 20019,  2500 
EA Den Haag. Op basis van artikel 3.9a lid 4 van de Wro,  
treedt de wijziging van het bestemmingsplan in werking op 
23 maart 2012. 

Inzage
Het wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken,  is 
in te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis,  Drie 
Kolommenplein 1,  Aalsmeer. De openingstijden van de cen-
trale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur 
(op afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 
8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan in te 
zien op afspraak. De kennisgeving,  het wijzigingsplan en de 
bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en 
beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. (te vinden via de 
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het 
beeldscherm onder “ga direct naar”).

Vastgesteld bestemmingsplan ‘spoorlaan’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
26 januari 2012 het bestemmingsplan ‘Spoorlaan’ hebben 
vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld 
ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het bestem-
mingsplan heeft van vrijdag 16 september 2011 tot en met 
donderdag 27 oktober 2011 voor een ieder ter inzage gele-
gen. 

Doelstelling
Het bestemmingsplan omvat de gronden gelegen ten oosten 
van de Burgemeester Kasteleinweg,  tussen het Baanvak en 
de Spoorlaan. Het bestemmingsplan “Spoorlaan” voorziet in 
een planologisch juridische regeling op grond waarvan het 
mogelijk is herontwikkeling tot woningbouwlocatie mogelijk 
te maken. In het bestemmingsplan zijn de uitgangspunten 
van de (toekomstige) gebiedsontwikkeling vastgelegd. 

Procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een plan-
verbeelding,  regels en gaat vergezeld van een toelich-
ting. Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmings-

gesloten

Op dinsdag 14 februari is het gemeentehuis om 13.00 
uur gesloten,  ook is het gemeentehuis niet telefo-
nisch bereikbaar. Wel is de calamiteitentelefoon be-
reikbaar vanaf 13.00 uur. 

tijdelijKe VerKeersmaatregelen

Halve baanafsluiting Oosteinderweg,  Aalsmeer,  ter hoogte 
van tunnel N201. Van 6 tot en met 10 februari zijn er werk-
zaamheden op de Oosteinderweg t.b.v. de nieuwe N201. De 
huidige barrier,  die op het tunneldek is geplaatst en die de 
weg scheidt van de naastgelegen sloot,  wordt vervangen 
door een definitieve leuning. Om dit werk mogelijk te maken 
wordt één weghelft van de Oosteinderweg tijdens de werk-
uren afgesloten. Dit is alleen ter hoogte van de tunnel. Er 
kan hierdoor enige verkeershinder optreden. Excuses voor de 
overlast. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden 
vragen of klachten hebben dan kunt u tijdens kantooruren 
bellen met 06 - 5138 8980.

afhalen nederlandse jeugd identiteitsKaart

De aanvragen van de jeugd identiteitskaarten t/m 29 decem-
ber zijn geleverd. De aanvragen van 30 december zullen deze 
week (6) nog binnen komen.

definitieVe beschiKKingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de 
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken,  na de dag 
van verzending van het besluit,  een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850,  1070 AW Amsterdam,  een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergun-
ning is verleend aan:
- Vof ’t Schouwse Hof,  Raadhuisplein 16 Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 13 februari 2012.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Kermis op de Dreef van 6 t/m 11 maart 2012 van 14.00 – 

24.00 uur;
- Circusvoorstelling op de Dreef van 20 t/m 23 oktober 

2012 om 13.30 en 16.00 uur;
Datum verzending vergunningen 7 februari 2012

Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

- Hornweg 233,  het slopen en bouwen van een woning;
- Legmeerdijk,  het aanleggen van kabels en leidingen (Li-

ander N.V.);
- Legmeerdijk,  het aanleggen van kabels en leidingen 

(PWN);
- Oosteinderweg 82b,  het verwijderen van asbest;
- Oosteinderweg 230,  het bouwen van een werkplaats;
- Oranjebuurt,  het aanleggen van kabels en leidingen;
- Rastraat 14,  het plaatsen van een dakkapel;
- Uiterweg 141,  het kappen van een boom.

Verleende omgeVingsVergunningen,  
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning,  met de daarop betrekking hebbende 
stukken,  ligt zes weken na de dag van verzending,  tussen 9.00-
11.30 uur,  ter inzage bij de afdeling vergunningen,  handhaving 
en dienstverlening,  balie 6. 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 ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Kastanjelaan 2a,  het vergroten van de woning;
- Kudelstaartseweg/Graaf Willemlaan,  het aanleggen van 

kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 15a,  het bouwen van een woning en 

schuur;
- Oosteinderweg 82b,  het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 154 ws7,  het bouwen van een garage;
- Stommeerweg 72h,  het bouwen van een logiesgebouw 

boven bestaande winkel en havenkantoor;
- Zijlijnstraat 49,  het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 9 februari 2012.

KennisgeVing ontWerp beschiKKing,  Wet 
algemene bepalingen omgeVingsrecht,  
uitgebreide Voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het 
bouwen van een woning aan de Herenweg 32. De gemeente-

Voor meer informatie:  WWW. aalsmeer. nl

officiële mededelingen
9 februari 2012

plan het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het 
digitale bestemmingsplan ‘Spoorlaan’ met planidentifi-
catiecode NL.IMRO.0358BPSPOORLAAN-VA01 bekijken op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt er ook voor kiezen om de 
papieren versie van het bestemmingsplan in te zien.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende 
stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 
vrijdag 10 februari 2012 tot en met donderdag 22 maart 
2012. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 23 maart 2012. Gedurende 
de inzagetermijn kunnen belanghebbenden,  mits zij in de 
voorprocedure tijdig zienswijzen hebben ingediend,  belang-
hebbenden die niet verweten kunnen worden geen zienswijze 
te hebben ingediend,  en belanghebbenden voor zover het 
door de raad aangebrachte wijzigingen betreft tot en met 
22 maart 2012 op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de 
Wet ruimtelijke ordening beroep instellen tegen het besluit 
tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Spoorlaan’ bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  Postbus 
20019,  2500 EA Den Haag. Een ieder die een zienswijze heeft 
ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan ontvangt 
een reactie,  waarin aangegeven wordt op welke wijze de ge-
meenteraad de ingediende zienswijze in haar besluitvorming 
heeft betrokken. 

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 2 van hoofdstuk I van 
de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Als gevolg hiervan 
is er geen pro-forma beroep tegen het vaststellingsbesluit 
mogelijk. Dit betekent dat na afloop van de beroepstermijn 
geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aange-
voerd. Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien bij 
de centrale balie op het gemeentehuis,  Drie Kolommenplein 
1,  Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie zijn: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije 
inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur ( op afspraak). Op 
woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het 
plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendge-
maakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. 

Besluit hogere grenswaarden
Ten behoeve van het bestemmingsplan hebben Burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer bij besluit van 3 januari 2012 
voor de percelen kadastraal bekend 2392/3939/5799 Sectie 
C hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare ge-
luidbelasting vastgesteld. Op grond van artikel 145 en artikel 
146 van de Wet Geluidhinder en artikel 20,  eerste en derde 
lid van de Wet Milieubeheer kunnen belanghebbenden tegen 
dit besluit,  mits zij tijdig een zienswijze hebben ingediend,  
gedurende een termijn van 6 weken beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  Postbus 
20019,  2500 EA Den Haag,  met ingang van de dag waarop 
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Spoorlaan’ beroep kan worden ingesteld. 

Beeldkwaliteitplan
Tegelijkertijd met het bestemmingsplan is voor het gebied 
van de herontwikkeling een beeldkwaliteitplan vastgesteld 
en in de Welstandnota verankerd. Het vastgestelde beeld-
kwaliteitplan ligt tegelijkertijd met het vastgestelde bestem-
mingsplan gedurende een termijn van zes weken voor een 
ieder ter inzage. Het beeldkwaliteitplan is gewijzigd vast-
gesteld ten opzichte van het concept van het plan zoals op 
grond van de Inspraak- en participatieverordening 2010 van 
16 september 2011 tot en met 27 oktober 2011voor inspraak 
ter inzage is gelegd. Tegen het beeldkwaliteitplan kan geen 
beroep worden ingesteld.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,  
WeeK 6

t/m 15 feb Concept Verordening leerlingenvervoer gemeen-
te Aalsmeer 2012;

t/m 17 feb Concept Algemene Subsidieverordening Aals-
meer 2012;

t/m 1 mrt Verkeersbesluit 2011/17316-M&R;
t/m 2 mrt Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke 

beoordeling bouwen in de Linten van de ge-
meente van Aalsmeer’;

t/m 6 mrt  Besluit financiële tegemoetkomingen voorzie-
ningen maatschappelijke ondersteuning samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2011 (ver-
sie 4);

t/m 8 mrt Bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer,  deel-
gebieden 9 en 10” met bijbehorend exploitatie-
plan op 24 november 2011 door de gemeente-
raad gewijzigd zijn vastgesteld;

t/m 15 mrt Beachvolleybaltoernooi op 2 juni 2012 van 
12.00 – 23.00 uur; Junior Pramenrace 16 juni 
2012 van 12.00 – 17.00 uur; Bloemencorso op 
1 september 2012 van 09.30 – 13.00 uur; Pra-
menrace 8 september 2012 van 12.00 – 18.00 
uur;

t/m 15 mrt APV Ontheffing sluitingstijd is verleend in de 
nacht van 18 op 19 februari 2012 en van 20 op 
21 februari 2012 tot 02.00 uur aan Dorpshuis 
Kudelstaat te Kudelstaart; 

t/m 16 mrt Verkeersbesluit 2011 / 10456 – M&R;
t/m 21 mrt Tijdelijke Verkeermaatregelen: het gedeeltelijk 

afsluiten van Boomgaard van 5 tot 10 maart 
2012 tussen 07.00 en 17.00 uur.;

t/m 21 mrt Evenementenvergunning: Kermis op de Dreef 
van 6 t/m 11 maart 2012 van 14.00 – 24.00  
uur; en Circusvoorstelling op de Dreef van 20 
t/m 23 oktober 2012 om 13.30 en 16.00 uur; 

t/m 22 mrt Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kudelstaart – par-
keerterrein Robend”;

t/m 22 mrt Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spoorlaan’;
t/m 27 mrt APV Vergunning: Drank- en Horecawet aan VOF 

’t Schouwse Hof.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten,  rijbewijzen,  verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

WijKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

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 bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur,  dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 28 februari en 20 maart 2012.

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.

oVerige loKetten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur,  vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur,  vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur,  op afspraak.
Tel. spreekuur,  0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen,  Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur,  vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur,  op afspraak.
Tel. spreekuur,  0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931, Postbus 8,  1420 AA,  Uithoorn
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 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven 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.

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

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS),  BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.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.



Projectleider Guy Kersten:

“Een gebied waar veel belangen spelen!”

In het Westeinderplassen - Uiterweggebied spelen veel belangen. Dat komt 
door de grote menging van functies (wonen in allerlei vormen, watersport-
bedrijven, kwekers, bedrijvigheid, recreatie). Maar ook de karakteristieke 
stroken verkaveling, de verbindingen met het water én de aanwezige na-
tuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden kennen hun belangen. Deze 
grote mix van functies en daarbij spelende belangen, vragen om een goed en 
zorgvuldig proces om tot een toekomstige ontwikkelingsrichting voor het 
gebied te komen. Het is om die reden dat ervoor gekozen is om samen met 
vertegenwoordigers van belanghebbenden (bewoners, de jachthavensector, 
de kwekers, de Stichting Bovenlanden etc.) te bouwen aan de visie en aan 
een breed draagvlak voor de inhoud daarvan. Het doel van dit proces is om 
bottom-up, dus vanuit de belanghebbenden, te komen tot een nieuwe visie. 
Daarvoor worden gesprekken en werkateliers georganiseerd, waarbij verte-
genwoordigers van belanghebbenden zijn uitgenodigd.

Op deze manier hopen we alle wensen, zorgen en belangen in beeld te krij-
gen. En vandaar uit te werken aan een visie die bijdraagt aan de oplossing 
van bestaande problemen én tegelijkertijd de ruimte biedt voor uitdagingen 
en kansen die het gebied op langere termijn biedt. Uiteindelijk krijgt dit 
vorm in een nieuw bestemmingsplan en een ontwikkelingsrichting voor het 
gebied.

De verschillende partijen die aan tafel zitten bij dit proces, leggen in korte 
interviews uit welke belangen zij behartigen en wat hun toekomstvisie is. 
Er zal in maart van dit jaar ook een informatieavond worden georganiseerd, 
waarbij een concept van de visie wordt gepresenteerd. Zo willen we draag-
vlak en betrokkenheid zoeken voor de ontwikkelingen in dit mooie, waarde-
volle gebied.

Wethouder Gertjan van der Hoeven:

“Samen werken aan een 
      toekomstperspectief”

Voor het Uiterweggebied is een nieuwe toekomstvisie nodig. 
Binnen enkele jaren zullen veel kwekers gaan stoppen met 
hun activiteiten en daarom hebben zij behoefte aan een 
toekomstperspectief; een visie die sturing en richting geeft. 
De kwekers hebben hun krachten gebundeld en een plan 
opgesteld. Maar ook jachthavenondernemers en andere 
belanghebbenden in het gebied tonen hun betrokkenheid en 
ontwikkelen toekomstplannen.

De gemeente heeft met de aanstelling van Guy Kersten  – zoals beloofd – de 
regie genomen in het proces van beleidsvorming. Ik beschouw dat als onze 
taak: wij moeten zorgen voor balans en een evenwichtige weging van alle 
belangen. 

Ik ben verheugd over de inzet en constructieve opstelling van zo veel mensen 
in dit proces van beleidsvorming. Dat biedt wat mij betreft een goede basis 
voor vrijwillige herstructurering die rekening houdt met de belangen van 
bewoners en ondernemers. Daarvoor moeten we met elkaar spelregels gaan 
ontwikkelen en afspraken maken. Ik vind het daarbij erg belangrijk dat we 
zuinig zijn op de diversiteit – de afwisseling van functies -  en de karakteris-
tieke verkavelingsstructuur van het Uiterweggebied. 

We proberen in het proces ruimte te geven aan de kennis en wensen van 
iedereen in het gebied. Daarnaast werken we hard aan de voorbereiding van 
de dialoog tussen de participanten en de gemeenteraad. Want het is de ge-
meenteraad van Aalsmeer die de beleidsvisie uiteindelijk zal gaan vaststellen. 
Ik heb er veel vertrouwen in dat wij door de gekozen aanpak in de komende 
maanden gezamenlijk een ontwikkelingsrichting kunnen bepalen voor Uiter-
weg en de eilanden in de Westeinderplassen.

Toekomstvisie Uiterweg-Plasoevers

Colofon
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Stichting de Bovenlanden
Jos Brockhoff:

De Stichting is in 1994 opgericht en heeft inmiddels ruim 350 dona-
teurs. Het doel is de cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
van het oude bovenland van Aalsmeer in stand te houden en te 
bevorderen.

Stichting de Bovenlanden koopt en beheert gronden bij de Uiter-
weg, de Oosteinderweg en de Westeinderplassen. Deze percelen 
worden ingericht als natuurlijke rietlanden en bossen of gebruikt als 
kweekakkers. Zo wordt een ecologische verbindingszone gevormd 
langs de zuidzijde van de Ringvaart, vanaf het Schinkelbos tot en 
met de Westeinderplas.

Voor de toekomst hoopt de stichting dat verrommeling van het 
landschap wordt voorkomen door heldere regels en handhaving 
daarvan. Het is goed als er ruimte komt voor meer recreatie in het 
gebied. De benodigde voorzieningen moeten wel zo goed mogelijk 
worden ingepast en aangepast aan het omliggende landschap.

Met deze doelstelling neemt de stichting ook deel aan het proces om 
een toekomstvisie op te stellen voor het Uiterweggebied. De stich-
ting staat uiterst positief tegenover dit proces. Het wordt professio-
neel aangepakt en iedereen krijgt de ruimte om inbreng te geven. Er 
is alle vertrouwen dat de doelstellingen van de stichting een plaats 
krijgen in de nieuwe visie.

» www.bovenlandenaalsmeer.nl

Kwekers Uiterweg
Wim Tas:

Aan de Uiterweg zijn op dit moment 14 kwekerijen gevestigd. De 
kwekers hebben zich verenigd in een kwekerscollectief om een toe-
komstplan op te stellen. 

De verwachting is dat binnen tien jaar de kwekerijen zullen verdwij-
nen. Door de lange smalle kavels en de toenemende milieu-eisen  is 
een rendabele bedrijfsvoering nauwelijks meer mogelijk. De kosten 
nemen toe en de opbrengst wordt steeds minder. Daarnaast is het 
fysiek zwaar werk en hebben de kwekers geen opvolgers.

De kwekers zijn bij elkaar gaan zitten en hebben een visie opgesteld: 
‘Uiterweg & Kleine Poel: Hoe geven wij in de toekomst meerwaarde 
aan het gebied?’ Dit document is hun inbreng voor het proces om 
tot een nieuwe toekomstvisie te komen.

De huidige structuren van het gebied moeten behouden blijven. 
De sloten en eilandjes zijn van grote waarde. Agrarisch gebruik is 
in de toekomst niet meer mogelijk, zodat uitbreiding van recreatie 
wenselijk is. Meer waterrecreatie, meer verblijfsmogelijkheden en 
een betere bereikbaarheid over water zijn daarbij belangrijk. Daarbij 
moet het groene en waterrijke gebied echt beleefd kunnen worden.
De kwekers zijn tevreden dat er nu een proces is gestart waarin 
ruimte is voor inbreng van alle partijen. Het hoge tempo en de inzet 
waarmee gewerkt wordt, geeft vertrouwen dat alle belangen een 
goede plaats krijgen in het nieuwe beleid.

SAWP
Piet Harting:

Bij de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie (SAWP) zijn ruim 
60 watersport gebonden bedrijven aangesloten. Dit zijn zowel 
jachthavens, scheepswerven, aannemers als watersportwinkels. Ook 
verenigingen maken hiervan deel uit.

Het doel van SAWP is bekendheid geven aan Aalsmeer als water-
sportdorp. Daarnaast behartigt SAWP de belangen van de leden 
richting de gemeente.

In de toekomst zullen vrijkomende agrarische gronden een nieuwe 
bestemming moeten krijgen. De SAWP wil graag een deel hiervan 
benutten voor het uitbreiden van de toeristische mogelijkheden 
met bijvoorbeeld hoogwaardige, duurzame recreatievormen, zowel 
op het land als op het water. Daarbij kan, naast watersport, gedacht 
worden aan ecologische verblijfsrecreatie en aan actief beleven van 
de natuur. Het gaat niet dus zo zeer om uitbreiding van het aantal 
ligplaatsen, maar om verbreding van de activiteiten.

SAWP wil verder kijken dan de Uiterweg. Het dorp kan aantrekkelij-
ker gemaakt worden met een nautisch centrum. Kades, aanlegplaat-
sen, een watersportwinkel en horeca vormen daarbij een verbinding 
tussen het dorp en het water. Zonder grote ingrepen kan het gebied 
een andere inrichting krijgen waarin het huidige karakter behouden 
blijft.

De keuze van de gemeente om alle belanghebbenden direct te be-
trekken bij het opstellen van de gebiedsvisie, geeft een goed gevoel. 
Er is overleg met de procesmanager en anderen binnen de gemeen-
te, waar ruimte is voor de belangen en inbreng van SAWP. Het is een 
grote uitdaging om met elkaar te werken aan een nieuwe invulling 
van het gebied.

Watersportverenigingen
Gerrit van Driel:

In Aalsmeer zijn meerdere watersportverenigingen, zoals Westend, 
Nieuwe Meer, Wsv Aalsmeer en watersportvereniging Schiphol. 
Samen met de aangesloten leden maken zij deel uit van het Water-
sportverbond. 

De Westeinderplas is een belangrijk watersportgebied. De verenigin-
gen pleiten voor het optimaliseren van de plas voor zeilwedstrijden. 
Daarvoor moet niet alleen het water op diepte gehouden worden. 
Juist ook een nieuw zeilcentrum en goede horeca bij het Starteiland 
zijn belangrijke dragers hiervoor. Voor toeristen is een goede beweg-
wijzering op het water belangrijk. Ook wordt gedacht aan drijvende 
horeca, die afgemeerd kan worden aan een openbaar recreatieter-
rein, waar een hijsmogelijkheid en trailerhelling met voldoende 
parkeergelegenheid zijn.

Vanuit de verenigingen wordt gepleit voor een nautisch centrum 
in het dorp. De Ringvaart is een staandemastroute en het zou mooi 
zijn als deze schepen ook kunnen afmeren, bijvoorbeeld in een 
goede passantenhaven in het dorp. Hierbij zouden allerlei voorzie-
ningen kunnen komen, zodat het een economische impuls is voor de 
middenstand.

De plas is vol op mooie dagen, dus meer jachthavens zijn niet ge-
wenst. Wel kunnen bestaande jachthavens wat uitbreiden. Verblijfs-
recreatie op de eilanden en woonbebouwing achter het lint van de 
Uiterweg zorgt dat het gebied aantrekkelijker wordt en blijft. 
De watersportverenigingen willen dat er geen bruggen komen, 
bijvoorbeeld voor wandelroutes, die vaarwegen blokkeren. Tegen 
nieuwe recreatiearken hebben we geen bezwaar, wel is het belang-
rijk dat de vaarruimtes open blijven.

Tot slot zijn de verenigingen aangenaam verrast over het proces om 
tot een nieuwe visie te komen. Alle partijen zitten bij elkaar en er 
zijn gesprekken mogelijk. Dit biedt een goede kans van slagen!

Buurtvereniging ‘Ons Aller Belang’
Klaas Joren:

De buurtvereniging is opgericht voor bewoners aan de Uiterweg. 
Als daar aanleiding toe is, wordt er een bijeenkomst belegd en er is 
altijd een jaarvergadering.

Veel bewoners willen de Uiterweg laten zoals die nu is. Wel beseft 
iedereen dat er in de toekomst iets moet gebeuren met de kweek-
gronden. De Uiterweg is nu al een drukke weg, die niet meer verkeer 
aan kan. Als er nieuwe vormen van recreatie bij komen, pleit de 
buurtvereniging er voor om zo min mogelijk extra verkeer aan te 
trekken. Waterrecreatie en wat blokhutten op de eilanden zou wel 
mogelijk zijn. Er zijn zo veel verschillende mensen en belangen aan 
de Uiterweg, dat de bewonersvereniging de plannen afwacht en dan 
reageert. Het proces dat hiervoor is ingezet, is een prima middel. 
De buurtvereniging heeft vertrouwen in de procesmanager en in de 
toekomstvisie.




