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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 informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 no-
vember publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties 
en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, on-
derdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt 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 di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
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 ar-

chief;
-  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.

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 binnen 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, be-
sluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. 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 statuswijziging, 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 diverse voorzieningen zoals 
bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend in 
de Basisregistratie persOnen (Brp)

Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het 
college van burgemeester en wethouders heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te 
houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

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

Jancić, B.  03-05-1985 Onbekend 01-03-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. U kunt 
het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. Juridi-
sche Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres, de 
datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw hand-
tekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. waarop u over-
dag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van het besluit 
mee. U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.aalsmeer.nl/
bezwaarschrift. U moet hiervoor wel over een DigiD beschikken.

raadgevend referenduM Oekraine 
Op 6 april 2016 is een referendum over de goedkeuring van het 
associatieakkoord met Oekraïne. Het associatieakkoord is een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en 
Oekraïne op economisch en politiek gebied. De tekst van het 
referendum vindt u op www.verkiezingen2016.nl . Op deze site 
is vindt u ook een link naar de bijlagen bij de associatieover-
eenkomst (ruim 2.000 pagina’s). Als u geen internet heeft, kunt 
een samenvatting opvragen via tel. 0297 - 38 75 75. Vanaf 9 
maart is bij de receptie van het gemeentehuis een kopie van 
de tekst van de goedkeuringswet en van de Associatieovereen-
komst aan te vragen. 

OntwerpBesluit OMgevingsvergunning in 
afwijking van het BesteMMingsplan aalsMeer-
dOrp 2005, helling 49 (uitgeBreide prOcedure) 
en een OntheffingsverzOek hOgere grenswaarden 
wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de 
nieuwbouw van 6 appartementen verdeeld over 3 losstaande 
gebouwen en 2 botenhuizen. De voormalige opstallen (3 lood-
sen) van een oude, sinds enige jaren buiten gebruik geraakte, 
scheepswerf zijn inmiddels geamoveerd. Het perceel betreft het 
adres Helling 49 en is gelegen in het westelijke gedeelte van 
Aalsmeer Dorp. De gewenste ontwikkeling past niet binnen het 
geldende bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005. In dit bestem-
mingsplan zijn de gronden van het perceel namelijk bestemd als 
‘Scheepswerf’ en deels als ‘Water’. Om deze reden is een uitge-
breide procedure voor de omgevingsvergunning in afwijking van 

het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005 benodigd. Naast de 
omgevingsvergunning is het vaststellen van een hogere grens-
waarde Wet geluidhinder noodzakelijk. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder 
is noodzakelijk voor de woningen die gerealiseerd zullen wor-
den. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde 
ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de 
grenswaarden als gevolg van het wegverkeerslawaai van de 
Aalsmeerderdijk. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder 
is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te 
verlenen. Ook is er een overschrijding van het industrieterrein 
Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de Wet Geluidhinder is 
het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te 
verlenen.

ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere 
grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken 
liggen met ingang van 11 maart 2016 voor
6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m vrij-
dag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woensdag is de 
balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.

- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/
Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm, via deze site 
is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag 
tussen 8:30-15:30, donderdag tussen 8:30-16:30 en vrijdag 
tussen 8:30-12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH 
B06xC-OW01

zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswij-
ze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het col-
lege van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar keuze 
ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale num-
mer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend 
ambtenaar.

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht 
aanvragen omgevingsvergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie 
Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op 
de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend.
-  Mijnsherenweg 56, 1433 AT (Z-2016/012178), het plaatsen 

van twee dakkapellen op de voorgevel en het wijzigen van 
kozijnen aan de voorzijde

-  Marconistraat 27, 1433 KK (Z-2016/012392), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde

-  Hornweg 230, 1432 GT (Z-2016/013307), het plaatsen van 
beschoeiing met groen bij sloot en dam

-  Japanlaan, Thailandlaan, Braziliëlaan, Ecuadorlaan, 1432 
DJ (Z-2016/013399), het plaatsen van 7-tal bewegwijze-
ringsborden

-  Burgemeester Kasteleinweg 5 A, 1431 BX (Z-2016/013486), 
bouwen van een bedrijfspand

-  Oosteinderweg 182 en 186, 1432 AR (Z-2016/013570), het 
vervangen van de bestaande brug voor een nieuwe brug

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:
-  Oosteinderweg 357a, 1432 AZ (Z-2015/064851), het reali-

seren van een overkapping i.v.m. kwaliteitsbeheersing (ver-
zonden 29 februari 2016)

-  Clematisstraat 16, 1432 SE (Z-2015/056277), het samen-
voegen van vier wooneenheden tot een gezamenlijke woon-
kamer (verzonden 4 maart 2016)

Beslistermijn verlengd
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken 
verlengd:
-  Vlinderweg 304, 1432 MX (Z-2016/001952), het oprichten 

van een garage/berging
-  Jac. P. Thijsselaan 1, 1431 JH (Z-2016/007542, verbreden 

van een uitweg

Meldingen ontvangen
-  Rietgorsstraat 57, 1431 VV (Z-2016/012832), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
-  Linnaeuslaan 2 achter, 1431 JV (Z-2016/012973), het ver-

wijderen van asbesthoudede materialen
-  Aalsmeerderweg 477, 1432 ED (Z-2016/013455), het mel-

den van brandveilig gebruik t.b.v. het huisvesten van ar-
beidsmigranten

Meldingen akkoord
-  Uiterweg 376 en 380, 1431 AZ (Z-2016/011664) (het slo-

pen van de woning en opstallen van huisnummer 376 en het 
gedeeltelijk slopen van de woning huisnummer 380)

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 evenemen-
tenvergunning is aangevraagd:
- Route door Aalsmeer (Z-2016/011963), Fitness Run Aals-

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 Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag 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 ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) 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 Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

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.

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.

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

meer op 18 juni 2016, ontvangen 26 februari 2016
- Beethovenlaan 120 (Z-2016/012323), Weekaatje op 13 tot 

16 mei 2016, ontvangen 29 februari 2016
- Vier locaties in Aalsmeer Centrum (Z-2016/012581) band-

jesavond op 25 juni 2016, ontvangen 29 februari 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 adver-
tentie.
- Wim Kandreef Kudelstaart (Z-2016/003758), Magic Circus 

op 30 en 31 maart 2016, verleend 2 maart 2016

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

verleende rvv-Ontheffingen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 199 (RVV1990) de volgende RVV-ontheffing is 
verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg (Z-2016/009438), afsluiten fietspad 

Kudelstaartseweg, tussen Stommeerweg 120 en kruising 
Stommeerweg/Zwarteweg van 21 maart t/m 8 april 2016, 
verleend 2 maart 2016

explOitatievergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43-a, 1431HW (Z-2016/012693) Tennis- en 

squashcentrum Herman Demper, ontvangen 18 februari 
2016

terrasvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43-a, 1431HW (Z-2016/012693) Tennis- en 

squashcentrum Herman Demper, ontvangen 18 februari 
2016

drank- en hOrecavergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Sportlaan 43-a, 1431HW (Z-2016/012693) Tennis- en 

squashcentrum Herman Demper, ontvangen 18 februari 
2016

geaccepteerde Melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44 (Z-2016/013421), Apres Ski Party bij Café 

Sportzicht op 26 maart 2016, melding akkoord 3 maart 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

ter inzage
t/m 17-03-16 Het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Locatie 

Oost” (Green Trade & Experience Center (GTEC) 
op locatie Oost van FloraHolland Aalsmeer) met 
de daarop betrekking hebbende stukken) 

t/m 31-03-16 De ontwerpomgevingsvergunning met bijbeho-
rende stukken m.b.t. activiteiten bouwen en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning op het adres Uiterweg 417c ws 2 ten be-
hoeve van de bouw van een recreatiewoning.

t/m 22-04-16 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 
2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en 
een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder (aanvraag voor omgevings-
vergunning, de ontwerp-beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, het ontwerp besluit ho-
gere grenswaarde en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken)
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“Zwerfafval is een 
doorn in het oog 
van inwoners en 
het bestuur van 
Aalsmeer. Omdat 
we een waterrijke 
gemeente zijn is 
ook zwerfafval, 
waaronder plastic 
tassen, in het wa-
ter vervelend en 

slecht voor mens en dier. Het kan de bodem 
vervuilen, dieren eten het op of raken er in 
verstrikt. Zwerfafval bevat trouwens grond-
stoffen die we prima kunnen hergebruiken.

Sinds 2014 krijgt de gemeente Aalsmeer 
jaarlijks subsidie uit de raamovereenkomst 
Verpakking 2013-2022. Hierdoor kunnen we 
extra maatregelen nemen, waardoor minder 

zwerfafval ontstaat. We hebben bijvoorbeeld 
een extra impuls gegeven aan de herken-
baarheid van afvalbakken in de winkelcen-
tra en bij het Surfeiland. De inhoud van 
de afvalbak is 50% groter dan de huidige 
afvalbakken. Maar niet alleen de gemeente 
werkt hieraan. Steeds meer mensen, ook 
leerlingen uit het basisonderwijs, zijn bezig 
met zwerfafval in hun eigen omgeving. Dat 
vind ik een goede ontwikkeling, want het 
onderhouden van onze omgeving is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik hoop 
dan ook dat bewoners, van jong tot oud, 
meewerken aan een schoner Aalsmeer en 
Kudelstaart tijdens de landelijke Opschoon-
dag op zaterdag 19 maart.”

Ad Verburg, 
wethouder Onderhoud Openbare ruimte

Pak op & Pak aan: Aalsmeer Schoon

Nieuwe afvalbakken 
in Aalsmeer
In het najaar van 2015 zijn de afvalbakken in de winkelcentra vervangen door grotere, 
herkenbare bakken. De bakken vallen op door hun vormgeving en kleur. De inhoud van de 
afvalbak is 50% groter dan overige afvalbakken in de gemeente. In eerste instantie wil-
len wij een extra impuls geven aan de herkenbaarheid van afvalbakken in de winkelcen-
tra, bij het surfeiland Vrouwentroost en overige veel bezochte plaatsen. Dit zijn repre-
sentatieve plaatsen waar je kan laten zien dat de gemeente een actieve rol neemt in het 

voorkomen van zwerfafval. Deze bakken 
zijn geplaatst met het doel dat er min-
der zwerfafval ontstaat en de omgeving 
effi ciënter schoon blijft. De bakken zijn 
voorzien van een sticker waarin bewoners 
wordt gevraagd mee te helpen Aalsmeer 
schoon te houden. Dit voorjaar worden 
ook de bakken op het Praamplein en bij de 
loswal aan de Herenweg vervangen. Dan 
zijn er ca. 70 afvalbakken vervangen. In de 
rest van de gemeente wordt de standaard 
blauwe afvalbak toegepast.

Landelijke 
Opschoondag op 
zaterdag 19 maart
Zaterdag 19 maart is het landelijke Opschoondag: de grote nationale 
voorjaarsschoonmaak. Gemeenten, bedrijven, scholen, verenigingen, 
buren en vrijwilligers; iedereen draagt zijn steentje bij om te zorgen dat 

ook dit jaar meer dan 75.000 mensen in 
Nederland de straat op gaan om 
zwerfafval op en aan te pakken. 
Aan deze 13e editie van de lan-
delijke Opschoondag nemen niet 
alleen tienduizenden Supporters 
van Schoon deel, maar iedereen 
die graag in een schone omge-
ving woont, werkt of vrije tijd 
doorbrengt en daar ook zelf aan 
mee wil werken. Zet zelf ook een 
actie op, kijk op de landelijke site 
www.supportervanschoon.nl.

ook dit jaar meer dan 75.000 mensen in 
Nederland de straat op gaan om 
zwerfafval op en aan te pakken. 
Aan deze 13e editie van de lan-
delijke Opschoondag nemen niet 
alleen tienduizenden Supporters 
van Schoon deel, maar iedereen 
die graag in een schone omge-
ving woont, werkt of vrije tijd 
doorbrengt en daar ook zelf aan 
mee wil werken. Zet zelf ook een 
actie op, kijk op de landelijke site 
www.supportervanschoon.nl.

Samen houden wij 
Aalsmeer schoon!

Aalsmeer Schoon 
doen we samen

Opruimers online
Opruimers van zwerfafval kunnen hun opruimwerk zichtbaar maken 
door op nmedichtbij.nl/aalsmeerschoon  een ‘grijpertje’ te plaat-
sen. Op deze manier wordt voor iedereen zichtbaar welke gebieden 
regelmatig worden opgeruimd door inwoners van Aalsmeer en welke 
gebieden (nog) niet. Op de webpagina staat ook informatie over 
acties op het gebied van zwerfafval.
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Vorig jaar kreeg de gemeente er een grote 
verantwoordelijkheid bij: de jeugdhulp.
De ambitie voor het eerste jaar was garanderen dat 
alle kinderen en gezinnen de zorg en ondersteuning 
zouden krijgen die zij nodig hebben. en dat is gelukt. 
aalsmeerders weten het sociaal loket inmiddels prima 
te vinden als het gaat om kleine en grote vragen over 
opvoeden en opgroeien. 

in aalsmeer iiin n n aaaaalsmeer alsmeer alsmeer alsmeer alsmeer alsmeer alsmeer alsmeer alsmeer alsmeer alsmeer 
tellen alle kinderen mee!

‘We moeten anders denken en doen’ 
“Ondanks dat we te weinig voorbereidingstijd hadden om de verantwoordelijke taak van de jeugdhulp over 
te nemen, is dit uiteindelijk toch gelukt. We hebben in 2015 flink wat aanloopproblemen gehad, zo wer-
den de pgb’s veel te laat uitgekeerd, maar er hebben zich gelukkig geen grote incidenten voorgedaan. In 
2015 werden we eigenaar van de winkel; vanaf nu gaan we de winkel verbouwen. Ons belangrijkste doel 
is het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen. Om dit te bereiken willen we de samenwerking 
verbeteren tussen onder andere scholen, kinderopvang, sportverenigingen, gemeente en jeugdhulpverle-
ning. We moeten met z’n allen nog beter leren denken en doen vanuit het belang van het kind en het ge-
zin. Dat vereist een cultuuromslag binnen de gemeente, de jeugdhulpverlening, het onderwijs, eigenlijk 
binnen de gehele samenleving. Dat gaat niet vanzelf, maar ik ga er vanuit dat we over vijf jaar een goede 
basis hebben voor een nieuwe praktijk.”

Wethouder jeugd en onderwijs Gertjan van der Hoeven

aalsmeer start pilot
‘kinderen uit de knel’
Bij vechtscheidingen voelt de ene ouder zich vaak beschadigd ten opzichte van 
de andere ouder, dit bemoeilijkt de hulpverlening, zegt Wim Dijkkamp, adviseur 
Jeugd en Gezin bij de gemeente Aalsmeer. Zo’n situatie, waarbij ouders vaak in een 
harde juridische strijd met elkaar zijn verwikkeld, kan lang duren en hardnekkig 
zijn. Kinderen lijden hier vaak enorm onder, met als gevolg dat zij slechter pres-
teren op school, een negatief zelfbeeld ontwikkelen, in een loyaliteitsconflict te-
recht komen of psychische problemen krijgen. Om deze situatie te doorbreken, is 
vaak professionele begeleiding nodig. “De boodschap moet zijn: begraaf de strijd-
bijl in het belang van je kinderen. Het negatieve patroon moet worden doorbro-
ken.” Om ouders hierbij te ondersteunen start de gemeente Aalsmeer dit jaar met 
een pilot ‘Kinderen uit de knel’. Doel is dat de belangen en behoeften van de kin-
deren weer centraal komen te staan, zodat zij zich veilig verder kunnen ontwikke-
len. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal loket.

meld onveilige situaties
zo vroeg mogelijk!
op 1 januari 2015 is Veilig thuis amsterdam-amstelland van start gegaan, het advies- en 
meldpunt huiselijk geweld én kindermishandeling.  in aalsmeer hebben we in het vier-
de kwartaal van 2015 26 meldingen over kinderen gekregen. Veilig thuis wordt op dit 
moment vooral gebruikt door professionals, zoals politie, schooldirecteuren en hulpver-
leners. 97% van de meldingen bij Veilig thuis wordt gedaan door de politie, maar dan is 
het leed vaak al geschied. Het is daarom belangrijk dat ook inwoners meldingen doen. 
Wanneer je je als buurman, buurvrouw of familielid zorgen maakt om de veiligheid van 
een kind, bel dan met Veilig thuis. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak pas bellen naar 
Veilig thuis als ze al meerdere keren hebben gezien of gemerkt dat er geweld wordt ge-
bruikt binnen een gezin. Begrijpelijk, maar dit kan ten koste gaan van de kinderen. Ge-
weld of verwaarlozing hebben een traumatisch effect op opgroeiende kinderen. Veilig 
thuis geeft advies over hoe je met deze situatie moet omgaan en onderneemt ook echt 
actie in geval van meldingen. melden kan overigens ook anoniem (dat geldt niet voor 
professionals).

Veilig thuis is 24/7 bereikbaar via tel. (0800) 2000
of www.020veiligthuis.nl.

Heeft u te maken met  
huiselijk geweld of  
kindermishandeling  
bij uzelf of bij iemand  
in uw omgeving?

Meer informatie
www.020veiligthuis.nl

Bel gratis 0800-2000 (24 uur per dag)
voor advies of hulp van een medewerker in uw regio 

aandacht voor jonge mantelzorgers 
Jongeren die voor een ziek gezinslid zorgen, hebben vaak geen tijd 
voor activiteiten die voor andere jongeren heel gewoon zijn, zoals 
sporten, uitgaan of afspreken met vrienden. Zorg voor een familielid 
kan leiden tot overbelasting, slechtere schoolprestaties en depressie-
ve klachten. Geschat wordt dat één op de tien jongeren onder de 18 
jaar mantelzorger is voor een langdurig ziek of gehandicapt gezins-
lid. Gemeente aalsmeer heeft daarom samen met mantelzorg&meer 
plannen ontwikkeld om jonge mantelzorgers te ondersteunen. 
Wethouder Van der Hoeven: “Jongeren vinden het vaak heel ge-
woon voor een zieke ouder of broertje of zusje te zorgen en hebben niet in de gaten hoezeer hen dat be-
lemmert in hun ontwikkeling. Ze zouden ook vaak niet anders willen. maar toch moeten we alert zijn.” 
mantelzorg&meer gaat samen met onder andere leerkrachten, sporttrainers, huisartsen, jongerenwerkers 
op zoek naar jonge mantelzorgers tussen de 12 en 18 jaar. “We willen hen graag laten weten dat ze ergens te-
recht kunnen. en dan samen bekijken hoe wij hen en het gezin kunnen ondersteunen. Zo kan worden voor-
komen dat ze te zwaar worden belast en daar ook op latere leeftijd de negatieve gevolgen van ondervinden.”

Aalsmeer telt zo’n 35 pleeggezinnen. Zij ontfermen zich over een kind, als het (tij-
delijk) niet bij de eigen ouders of familie kan wonen. Zoals Jacco en Elizabeth, die 
al meer dan zeven jaar pleegouders zijn. Elizabeth: “Wij hebben bewust gekozen 
voor de crisisopvang. Dit betekent dat je onverwacht gebeld kan worden met de 
vraag of je tijdelijk een kindje kunt opvangen. Vooraf word je door Spirit (orga-
nisatie die pleegouders werft en begeleidt red.) goed voorbereid op deze situatie 
door gesprekken en trainingen. Ik vind het hartverwarmend om te merken hoeveel 
steun we krijgen van buren, vrienden en familie. Ook is ons pleegkind uitstekend 
opgevangen door haar tijdelijke school. Ik ervaar aan den lijve dat je er echt niet 
alleen voor staat als pleeggezin.”
Pleegzorg Nederland hoopt dat meer mensen zich aanmelden als pleeggezin. Nieu-
we pleeggezinnen zijn hard nodig, want sinds 2005 is de vraag naar pleegzorg met 
bijna 70 procent gestegen. De groei wordt mede veroorzaakt door het besef dat 
een kind het beste kan opgroeien in een stabiele gezinsomgeving waar warmte en 
veiligheid wordt geboden.

kijk voor meer info op: www.supergewonemensengezocht.nl

supergewone mensen 
gezocht als pleeggezin

Ga voor alle vragen over 
opvoeden of opgroeien 
naar het sociaal loket! 
soms gaat het thuis en op 
school niet zo goed met 
uw kind. U maakt zich 
misschien wat zorgen. 
in zo’n situatie kunt u 
uw probleem voorleggen 
aan een medewerker van 
het sociaal loket van de 
gemeente. De gemeente is 
namelijk verantwoordelijk 
voor alle vormen van 
jeugdhulp, van vragen over 
de opvoeding en geestelijke 
gezondheidszorg tot 
begeleiding voor kinderen 
met een verstandelijke 
beperking en pleegzorg. 
De medewerker van het 
sociaal loket gaat samen 
met u op zoek naar de juiste 
oplossing. als er in uw gezin 
of huishouden sprake is 
van meerdere of zwaardere 
problemen, organiseren wij 
in overleg met u dat alle 
zorg op een gecoördineerde 
manier wordt geleverd. 

BeZoekaDres
Gemeentehuis aalsmeer
raadhuisplein 1
1431 eH aalsmeer

openingstijden
U kunt langskomen bij het 
Sociaal loket op maandag, 
dinsdag, donderdag en  
vrijdag van 8.30 - 12.00 uur. 
Op woensdag is het Sociaal 
loket geopend van 13.00 - 
16.30 uur.

telefoon
Telefonisch is het Sociaal loket 
bereikbaar van maandag t/m 
donderdag van 8.30 - 17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30 - 12.30 
uur. Bel ons op (0297) 38 75 75.

mail
stuur een e-mail naar:
sociaalloket@aalsmeer.nl

Website
kijk op:
www.aalsmeer.nl/sociaalloket

sociaal
loket‘Deskundige

medewerkers bij
de gemeente’
“Onze dochter heeft concentratieproblemen. Bij dit probleem verbrui-
ken kinderen veel hersenenergie en raken daardoor snel vermoeid. Via 
haar school kregen wij het advies om een hersentrainingsprogramma te 
volgen, wat bij haar probleem goed kan helpen. De training die zij kreeg, 
kon ze thuis op de computer volgen. De vergoeding hiervoor moest wor-
den geregeld via het Sociaal loket. Wij hebben telefonisch contact ge-
had met de gemeente en werden daarbij zeer goed geholpen.

De gemeente heeft ons snel geantwoord en de kosten voor de cursus 
werden vergoed. Wij vonden de medewerkers zeer deskundig en er werd 
goed geluisterd naar ons verhaal. En onze dochter heeft echt baat ge-
had bij de training.”

alert bij zorgsignalen op school 
Gemeente Aalsmeer wil zorgvragen bij leerlingen eerder signaleren. Om dit te bereiken draait een jeugdhulpverlener 
van de gemeente mee met het zorgadviesteam van verschillende scholen. De gemeente is dit schooljaar gestart met 
een pilot, waaraan OBS Kudelstaart, PCBS de Wegwijzer, het Wellantcollege en de Westplas Mavo deelnemen. Beleids-
medewerker Bert Hoenen: “De bedoeling is om hulpsignalen zo vroeg mogelijk op te vangen. Dat gebeurt niet altijd. Ik 
geef een fictief voorbeeld: je hebt als leerkracht drie leerlingen met ADHD in je klas, dan valt het stille kind, dat wellicht 
ook zorg nodig heeft, niet op. De jeugdhulpverlener is juist heel alert op deze signalen. Ook kan hij/zij snel toeleiden 
naar de juiste hulp, mocht dat nodig zijn. De school en de jeugdhulpverlener kunnen samen optrekken waar zorgvragen 
en leerontwikkelingsvragen elkaar raken. Hij ontzorgt en ondersteunt dus de scholen op dit gebied. De jeugdhulpver-
lener in Aalsmeer komt bovendien zelf uit het onderwijs, dus hij weet waar je als leerkracht mee te maken hebt.” Het 
is de bedoeling dat na afloop van de pilot alle scholen in Aalsmeer ondersteuning krijgen van een jeugdhulpverlener. 

Hoe werkt de
jeugdhulpverlening?
Als ouders of kind ondersteuning nodig hebben, voert de jeugdhulpverle-
ner van de gemeente een gesprek met de ouders, waar bij voorkeur ook 
het kind bij aanwezig is. De jeugdhulpverlening is er voor zowel lichtere 
als zwaardere opvoedproblemen. De hulpverleners gaan bij het zoeken van 
een oplossing altijd naast de ouders staan en zorgen samen met de ou-
ders voor maatwerk. Bij lichte opvoedproblemen kunnen de jeugdhulpver-
leners in gesprek gaan met de ouders en geven dan bijvoorbeeld opvoed-
tips. De jeugdhulpverleners kunnen ook kinderen begeleiden en coachen. 
Met gemiddeld vijf gesprekken zijn veel ouders en kinderen al flink gehol-
pen. Als er sprake is van wat zwaardere problematiek, kunnen de jeugd-
hulpverleners hulp inzetten van gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders.

Dit jaar is het aantal uur voor tienerwerk (10 -15 jaar) in Aalsmeer verdubbeld. Zo-
wel in Nieuw-Oosteinde als in Kudelstaart organiseert de Binding een inloop voor 
tieners. Lenneke Heijjer, coördinator: “We werken vaak vanuit een thema, zoals 
liefde, gezond eten of social media en daaraan koppelen we activiteiten. We waar-
deren het enorm als kinderen met eigen ideeën komen voor activiteiten. Maar ze 
mogen ook gewoon langskomen om te chillen. De inloop is gratis en iedereen is 
welkom!” kijk op: www.debinding.nl

Gezellige inloop voor tieners

lekker actief bij
Sinds 1 januari 2016 is DOCK de nieuwe aanbieder van jongerenwerk in Aalsmeer. 
Het team, dat bestaat uit vier jongerenwerkers, is er voor jongeren van 15 t/m 
23 jaar in Aalsmeer Dorp, Aalsmeer Oost en Kudelstaart. Coördinator Jennifer de 
Vaal: “We zijn net begonnen in Aalsmeer, dus het activiteitenprogramma moet 
nog vorm krijgen. We moedigen jongeren aan om zelf met ideeën te komen. Tuur-
lijk is chillen leuk, maar wij zijn een actieve club en we houden van actieve en cre-
atieve ideeën. Iedereen met een goed idee kan bij ons aan de slag. Dat kan varië-
ren van sportactiviteiten en cursussen voor de buurt tot taarten bakken. Kom ge-
zellig eens langs bij de inloop.” kijk op: www.dock.nl

De kinderen op de foto hebben geen relatie met het artikel. 

Wethouder Gertjan van der Hoeven met kinderburgemeester Vince Boom en zijn team.

cijfers sociaal loket 2015 
aalsmeerders weten het sociaal loket prima te vinden als het gaat 
om vragen bij opvoeden en opgroeien. tot nog toe zijn ongeveer 900 
indicaties voor jeugdhulp afgegeven voor meer dan 700 jeugdigen 
in aalsmeer (sommige jeugdigen hebben meer dan 1 indicatie ). Het 
aantal telefoontjes en baliebezoeken lag hoger dan verwacht. om-
dat de gemeente de inwoners van aalsmeer goed te woord wil blij-
ven staan, is het aantal medewerkers van het Sociaal loket flink uit-
gebreid.




