13 maart 2014

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
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. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, 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 bereikbaar 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 vergunningen.
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 informatie 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 bestuurssecretariaat. 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 het beraad oVer een geagendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
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, di., do. 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 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.

woensdag 19 maart 2014
geen aVondopenstelling burgerzaken
Op woensdag 19 maart is er vanwege de verkiezingen
voor de gemeenteraad, geen avondopenstelling van
Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer. De
balies van deze afdeling zijn die dag vanaf 16.00 uur
gesloten. Het Energieloket is 19 maart ook gesloten.
gemeenteraadsVerkiezingen 19 maart 2014
identificatieplicht
Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op 19 maart 2014 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Europees
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs of Nederlands verblijfsdocument gebruiken waar op staat “geldig tot 20 maart
2009” of elke latere datum.
stemmen in willekeurig stemlokaal
Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in
Aalsmeer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen,
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk
een stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem
nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.
Alle stemlocaties zijn op 19 maart geopend van 7.30 tot
21.00 uur. Een overzicht van de stemlocaties vindt u op www.
aalsmeer.nl/verkiezingen.
Vervangende stempas
Heeft u uw stempas nog niet ontvangen?
Vraag dan zo snel mogelijk een vervangende pas aan. Meldt
u zich, tijdens de openingstijden, bij de receptie in het gemeentehuis. Als u een geldig identiteitsbewijs overlegt, trekken wij uw oude – kwijtgeraakte – stempas administratief in
en krijgt u een nieuwe stempas uitgereikt. De uiterste datum
waarop u een vervangende pas kunt aanvragen is dinsdag 18
maart 2014 tot 12.00 uur.
Schriftelijk vervangende stempas aanvragen
U kunt ook schriftelijk een vervangende stempas aanvragen.
Bij uw verzoek voegt u een leesbare kopie van uw geldige
identiteitsbewijs. Uw schriftelijke aanvraag moet vrijdag 14
maart in ons bezit zijn. Heeft u nog vragen bel dan met
020-5404911/0297-387575 of stuur een mail naar verkiezingen@aalsmeer.nl.
zitting van het cs tot vaststelling van de
uitslag van de verkiezing
De voorzitter van het centraal stembureau en het hoofdstembureau maakt bekend dat op 21 maart 2014 om 10.00 uur het
hoofdstembureau de uitkomst van de stemming zal vaststellen. Aansluitend zal het centraal stembureau de uitslag van
de verkiezingen vaststellen. Beide openbare zittingen vinden
plaats in het gemeentehuis.
kandidatenlijst in gesproken vorm
Bent of kent u slechtziend(en) of blind(en) die de kandidatenlijsten niet (goed) kunnen lezen? U kunt de kandidatenlijst gratis ingesproken op cd ontvangen. Als u hiervan
gebruik wil maken, kunt u bellen naar de Oogvereniging Regio Amsterdam, tel. 020-6130619 of stuur een e-mail naar
amsterdam@oogvereniging.nl
internet
Alles wat u wilt weten over de gemeenteraadsverkiezingen
op 19 maart 2014 vindt u op internet: www.aalsmeer.nl/verkiezingen/www.aalsmeer.nl/verkiezingen. Hier vindt u onder
meer een overzicht van de stembureaus, informatie over de
stempas en wat u moet doen als u iemand anders voor u wilt
laten stemmen. Vragen? Bel de gemeente 020-5404911
meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/verkiezingen
of www.kiesraad.nl. U kunt ons ook bellen: 020-5404911.
app stembureau locaties beschikbaar
Er is een App gemaakt waarmee u snel en makkelijk kunt zien
waar alle stemlocaties in Aalsmeer zijn. U kunt de App gratis downloaden in Google Play. Voor overige systemen is via
www.aalsmeer.nl/stembureaus de applicatie zichtbaar. Deze
kunt u toevoegen op uw telefoon.
W W W. A A L S M E E R . N L
/VERKIEZINGEN

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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 Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.
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Gemeenteraadsverkiezingen
19 maart 2014
bekendmaking besluit financiële tegemoetkomingen Voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning samenwerkingsVerband
aalsmeer-uithoorn 2014 (Versie 2)
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond
van de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar

bevoegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Besluit Wmo is de hoogte van de financiële tegemoetkomingen
van de in de Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning (Verordening Wmo) vastgestelde voorzieningen opgenomen. Op 13 Februari 2014 heeft het Dagelijks
Bestuur besloten het Besluit financiële tegemoetkomingen
maatschappelijke ondersteuning 2014 (versie2) met terugwerkende kracht vast te stellen per 1 april 2014. Het Besluit
financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2014 (versie 2) ligt van 7 maart 2014 t/m 18 april 2014
(6 weken) ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer en
Uithoorn.
gebruik regiotaxi amstelland tijdens de
kerntop
Maandag 24 en dinsdag 25 maart a.s. vindt de Nuclear Security Summit(NSS) 2014 in Den Haag plaats. De gevolgen
zijn ingrijpend en omvangrijk., omdat het vervoer van de
wereldleiders gepaard gaat met veel wegafsluitingen en omleidingsroutes. De overlast zal naar verwachting ook gevolgen hebben voor het vervoer met de Regiotaxi Amstelland.
Hierdoor is het mogelijk dat er achterstanden/langere wachttijden ontstaan in het vervoer op die dagen. Wij verzoeken u
hiermee rekening te houden indien u op 24 en/of 25 maart
2014 gebruik wilt maken van het vervoer per Regiotaxi.
kennisgeVing ontwerpsaneringsprogramma
wegVerkeerslawaai wet geluidhinder
Het college van de gemeente Aalsmeer is voornemens om
op grond van artikel 90 lid 3 van de Wet geluidhinder bij
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een verzoek in
te dienen om voor de bestaande woningen Aalsmeerderweg
501, 505 en 507 een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
vanwege het wegverkeer vast te stellen. Daarvoor wordt in
opdracht van de gemeente door een akoestisch adviesbureau
de geluidbelasting op deze woningen vastgesteld die wordt
veroorzaakt door het verkeer op de omliggende wegen.
Het ontwerpsaneringsprogramma bestaande uit het aanvraagformulier, het akoestisch rapport nr. 12.055-v01 d.d. 26
februari 2014 en de woninglijst ligt conform afdeling 3:4 van
de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage van
14 maart tot en met 25 april 2014 in het gemeentehuis van
Aalsmeer bij de afd. Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De
openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag
van 08.30-20.00 uur (behalve op woensdag 19 maart, er is
dan geen avondopenstelling i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen).
Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met
25 april 2014 schriftelijk worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
t.a.v. de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Degene die schriftelijke
zienswijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te
dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van
het besluit. Tevens kunt u een mondelinge toelichting krijgen
op de stukken. Daarvoor kunt u zich wenden tot de opsteller van het akoestisch rapport de heer E. de Bruijn van het
Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. (tel. 0183-441377 of
e-mail: e.de.bruijn@metzbv.nl).
Na het verwerken van de eventueel ingediende zienswijzen
zal het saneringsprogramma samen met het verzoek om de
ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op deze woningen
vast te stellen naar het ministerie worden gestuurd. Het
besluit van het ministerie zal ook weer ter inzage worden
gelegd. Na het vaststellen van de ten hoogste toelaatbare
geluidbelasting zal in opdracht van de gemeente Aalsmeer
door het akoestisch bureau aan de hand van onderzoek worden vastgesteld of en zo ja, welke geluidwerende maatregelen aan de woningen moeten worden getroffen om ervoor te
zorgen dat aan het wettelijk toegestane binnenniveau in de
woningen wordt voldaan.
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Ophelialaan 81 (Z-2014/014365), het plaatsen van 3
houten afscheidingen aan de voorzijde;
- Stommeerweg 49 (Z-2014/016208), het oprichten van
een brug met hek voor in- en uitrit:
- Uiterweg 82 (Z-2014/014838), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde;
- Zuiderpark 22 (Z-2014/015612), het oprichten van een
aanbouw op de 1e verdieping aan de voorzijde,
- Zuiderpark 23 (Z-2014/015550), het oprichten van een
aanbouw op de 1e verdieping aan de voorzijde,
- Zwarteweg 88 (Z-2014/015189), het plaatsen van een
lichtreclame.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Stommeerweg 48 (Z-2014/015651), het slopen van asbesthoudende materialen;
- Zwarteweg 39 (Z-2014/014144), het slopen van een kas
en het verwijderen van asbest.
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 te verlenen:
- Korfstraat 88 (Z-2013/055086), het plaatsen van een
overkapping (verzonden 10 maart 2014);

- Oosteinderweg (Z-2014/003473), het verbreden van een
brug (verzonden 5 maart 2014).
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 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 8.30-11.30 uur
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. 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.
Verlenging beslistermijn aanVraag
omgeVingsVergunning, reguliere procedure
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 aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Kudelstaartseweg 59 (Z-2014/004352), het vergroten
van de woning (ontvangen 21 januari 2014);
- Oosteinderweg 37 (Z-2014/003385), het uitbreiden van
een opslagloods (ontvangen 16 januari 2014).
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Hoofdweg 138 (Z-2014/011346), het bouwen van een
garage en carport (verzonden 26 februari 2014);
- Stommeerweg 72 ws 4 (Z-2013/066182), het uitbreiden
van de bestaande berging (verzonden 5 maart 2014).
commissie ruimtelijke kwaliteit
(Voorheen welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken. Op
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
exploitatieVergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Cafetaria Creta, Machineweg 33, Aalsmeer
(Z-2014/013155).
exploitatieVergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
Stal Wennekers, Mr. Jac. Takkade 21, Aalsmeer
(Z-2013/057007).
drank- en horecawet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca
vergunning is verleend:
- Stal Wennekers, Mr. Jac. Takkade 21, Aalsmeer
(Z-2013/057007).
Datum verzonden vergunningen: 11 maart 2014
eVenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ter inzage
t/m 13032014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Oosteinderweg e.o. 2005’
t/m 14032014 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning
Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer (uitgebreide procedure) (het vestigen van detailhandel
(Dorcas) in het bestaande pand aan de Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer)
t/m 13032014 Wijzigen van een winkel in 2 appartementen
aan de Oosteinderweg 413 a (Z-2013/008433
verzonden 30 januari 2014) en voor het
brandveilig gebruik aan de Apollostraat 66
(Z-2013/038382)
t/m 17032014 Mr Jac Takkade 21 (Z-2013/052937) (het
bouwen van een trainingsmolen en longeerkraal voor paarden)
t/m 21032014 Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
2014
t/m 27032014 Oosteinderweg 248b, (Z-2013/047072) (het
brandveilig gebruik van hotel Aalsmeer);
Vuurdoornstraat 11, (Z-2013/047491), (het
brandveilig gebruik t.b.v. woon- en dagcentrum Amstelmeer)
t/m 11042014 Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brandveilig in gebruik nemen van een school.
t/m 18042014 Het Besluit financiële tegemoetkomingen
maatschappelijke ondersteuning 2014 (versie 2)

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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De omleidingsroutes zijn tijdens de drukke momenten
de routes met de minste overlast. Ook buiten de
Randstad zijn er omleidingsroutes. Het verkeer vanuit
het noorden, oosten en zuiden van het land wordt al
vroegtijdig omgeleid. De reistijden worden hoe dan
ook langer dan de weggebruikers gewend zijn.
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zijn de op- en afritten Hoofddorp (nr 3), Hoofddorp-Zuid (nr 3a)
afgesloten en de afrit Nieuw Vennep (nr 4).
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Kortdurende verkeersstops
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Houd deze dagen rekening met extra reistijd.
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N14 in de richting van

4

ZOETERM E E R WA D D I N XVEEN

VLEUTEN

WO E R D E N

B O S KO O P

Burgerveen en Wassenaar in
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Voor vragen en/of klachten over het baangebruik
verwijzen wij u graag naar de site van het Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol op www.bezoekbas.nl.
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Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen.*
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Rijkswaterstaat probeert het verkeer tijdens de NSS
zo goed mogelijk te spreiden over het snelwegennet
in de Randstad. Dat gebeurt in samenwerking met
de gemeente Den Haag, vele andere gemeenten,
provincies, de luchthaven Schiphol, de ANWB en de
Verkeersinformatiedienst (VID).
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De tientallen vliegtuigen van de wereldleiders die de
top bezoeken, worden geparkeerd op de Polderbaan.
Deze is gekozen als parkeerplek, omdat deze het
eenvoudigst te beveiligen is. De voorbereidingen
starten al op 10 maart. Aansluitend aan de top vinden
(herstel)werkzaamheden plaats aan de Polderbaan.
Dat betekent dat in die periode het vliegverkeer wordt
verdeeld over de beschikbare start- en landingsbanen
van Schiphol. De Zwanenburgbaan en de Kaagbaan
zijn overdag de hoofdbanen. De Buitenveldertbaan
en de Aalsmeerbaan zijn de secundaire banen tijdens
de drukke periode overdag. ’s Nachts zal naast de
Kaagbaan de Zwanenburgbaan worden ingezet.
Als de omstandigheden er om vragen kan ook de
Aalsmeerbaan ’s nachts worden gebruikt.
Van 23 maart tot 26 maart worden mogelijkerwijs ook
de Oostbaan en de Buitenveldertbaan ingezet. Welke
baan daadwerkelijk wordt gebruikt, is afhankelijk van
de weersomstandigheden.

Omleidingen
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Ingrijpend

Het advies is om op 24 en 25 maart niet naar dit deel
van de Randstad te komen, als u er niet per se hoeft te
zijn. Probeer bijvoorbeeld elders of thuis te werken.
- Als u toch in Den Haag, Schiphol en omgeving
moet zijn, reis dan buiten de spits.
- Wie toch tijdens de spits richting Den Haag
moet, wordt geadviseerd met de trein te reizen.
De Nederlandse Spoorwegen zetten in de spits
langere treinen in tussen Amsterdam en
Rotterdam.
Als u met de auto op weg gaat, houd dan rekening
met zeer ernstige verkeershinder en langere
reistijden. Een goede voorbereiding is belangrijk.
Raadpleeg de website www.vanAnaarBeter.nl en houd
de actuele verkeersinformatie in de gaten en volg de
omleidingsroutes op de borden.

KNOOPPUNT

ROTTEPOLDERPLEIN

A205

AERDENHOUT

Verkeer spreiden
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Weggebruikers tussen Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam dienen door het vervoer van wereldleiders
rekening te houden met zeer ernstige verkeershinder.
Door afgesloten wegen ontstaat er grote kans
op lange files op snelwegen. Datzelfde geldt ook
voor het onderliggende wegennet in Wassenaar,
Leiden, Katwijk, Noordwijk, de Bollenstreek en de
Haarlemmermeer. Ook Amstelveen en Aalsmeer
krijgen hier mee te maken
De gevolgen zijn ingrijpend en omvangrijk. De NSStop zal geen enkele weggebruiker in of rond de
Randstad ontgaan. Het vervoer van de wereldleiders
gaat immers gepaard met veel wegafsluitingen en
omleidingsroutes. Tijdens de drukste momenten
op de snelwegen moeten weggebruikers rekening
houden met een ‘spits bovenop de spits’.
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