
-	 Oosteinderweg	380,	het	bouwen	van	een	schuur;
-	 Perronzijde	19,	het	vergroten	van	de	woning;
-	 Robend/Wetenschapperpad,	het	aanleggen	van	kabels	en	

leidingen.

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	9.	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	gemoti-
veerd	bezwaarschrift	indienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	 is	de	volgende	
omgevingsvergunning	te	verlenen:
-	 Aalsmeerderweg	 243E,	 het	 aanbrengen	 van	 een	 verdie-

pingsvloer;
-	 Dorpsstraat	32/Helling	12,	het	wijzigen	van	de	gevel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 22 maart 2012.

Verdagen (Verlenging) beslistermijn 
aanVraag omgeVingsVergunning

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	verdaagt:
-	 Zijdstraat	80	(WABO-20120041),	ontvangen	op	26	januari	

2012.

besluit omgeVingsrecht (bor)

De	onderstaande	verzoeken,	met	de	daarop	betrekking	heb-
bende	stukken,	liggen	met	ingang	van	vrijdag	gedurende	twee	
weken	ter	inzage	bij	afdeling	vergunningen	en	handhaving,	
balie	 9.	 Een	 ieder	 kan	 met	 betrekking	 tot	 deze	 verzoeken,	
binnen	twee	weken,	mondeling	of	schriftelijk	een	zienswijze	
indienen	 bij	 het	 betreffende	 bestuursorgaan.	 Krachtens	 ar-
tikel	4,	 lid	4,	 van	het	Besluit	omgevingsrecht	 (Bor)	 komen	
voor	 verlening	 van	 een	 omgevingsvergunning	 waarbij	 met	
toepassing	van	artikel	2.12,	eerste	lid,	onder	a,	onder	2°,	van	
de	wet	 van	het	bestemmingsplan	of	 de	beheersverordening	
wordt	afgeweken,	een	dakkapel,	dakopbouw	of	gelijksoortige	
uitbreiding	van	een	gebouw	in	aanmerking.

Voornemen	 tot	 het	 verlenen	 van	 een	 omgevingsvergunning	
met	toepassing	van	een	afwijking	krachtens	artikel	4,	lid	4,	
van	de	Bor:
-	 Schoorsteen	56,	het	vergroten	van	de	woning	d.m.v.	het	

plaatsen	van	een	dakuitbouw	op	de	1e	verdieping	aan	de	
achterzijde	(WABO-20120060).

Welstandscommissie

De	 agenda	 van	 de	 vergadering	 van	 de	 welstandscommissie	
ligt,	tussen	9.00-11.30	uur,	ter	inzage	bij	de	afdeling	vergun-
ningen,	 handhaving	 en	dienstverlening,	 balie	 9,	 tel.	 0297-
387698.	Op	de	 agenda	 staan	de	binnengekomen	aanvragen	
omgevingsvergunning,	 activiteit	 bouwen,	 van	 de	 afgelopen	
2	weken.

Publicatie melding artikel 8.40 Wet 
milieubeheer

Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Aalsmeer	ma-
ken	bekend	dat	zij	van	de	volgende	inrichtingen	een	melding	
ingevolge	art.	8.40	van	de	Wet	milieubeheer	hebben	ontvan-

geldigheid kinderbijschrijVing PasPoort 
VerValt met ingang Van 26 juni 2012

Heeft	 uw	 bijgeschreven	 kind	 een	 eigen	 document	 nodig,	
vraag	dat	aan	voor	1	mei	2012.	Met	ingang	van	dinsdag	26	
juni	 2012	 vervalt	 de	 geldigheid	 van	 alle	 kinderbijschrijvin-
gen	in	paspoorten.	Vanaf	die	dag	moeten	kinderen	een	eigen	
paspoort	of	een	Nederlandse	identiteitskaart	hebben	om	naar	
het	buitenland	en	weer	terug	naar	Nederland	te	kunnen	rei-
zen.	 Alle	 ouders	 en	 voogden	 die	 kinderen	 (die	 jonger	 zijn	
dan	 16	 jaar)	 in	 hun	 paspoort	 bijgeschreven	 hebben	 staan,	
krijgen	 rond	 15	maart	 2012	 een	 brief	 van	 de	minister	 van	
Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties.	Heeft	u	een	brief	
ontvangen,	lees	deze	dan	goed.	In	de	brieven	staat	of	uw	(nu	
nog)	 bijgeschreven	 kind	 voor	 1	 september	 2012	 een	 eigen	
document	 nodig	 heeft.	 Is	 dat	 het	 geval,	 kom	 dan	 zo	 snel	
mogelijk	maar	in	ieder	geval	vóór	1	mei	2012	een	paspoort	of	
identiteitskaart	voor	uw	bijgeschreven	kind	aanvragen.	

Heeft	 uw	 bijgeschreven	 kind	 vóór	 1	 september	 2012	 géén	
eigen	reisdocument	nodig,	dan	wordt	u	vriendelijk	verzocht	
om	 voor	 die	 tijd	 geen	 document	 voor	 hem	 of	 haar	 aan	 te	
vragen.	Dit	in	verband	met	de	verwachte	drukte	aan	de	balies.	
Meer	informatie	over	het	vervallen	van	de	geldigheid	van	de	
kinderbijschrijving	kunt	u	lezen	op	www.aalsmeer.nl	en	www.
paspoortinformatie.nl.	Hebt	 u	 kinderen	 in	 uw	paspoort	 bij-
geschreven	staan	maar	geen	brief	ontvangen,	dan	kunt	u	de	
brief	lezen	op	www.paspoortinformatie.nl

takkendagen oP Vrijdagen 6 (oost) en 13 
aPril (West) 

Gemeente	Aalsmeer	en	De	Meerlanden	gaan	op	vrijdag	6	april	
(Goede	Vrijdag)	in	Aalsmeer-Oost	en	vrijdag	13	april	in	Aals-
meer-West	(grens	tussen	Oost	en	West	is	de	N201)	snoeiafval	
en	takken	gratis	ophalen.	Bewoners	kunnen	de	takken	of	an-
der	snoeiafval	gebundeld	voor	7.30	uur	op	de	aanbiedplaats	
van	de	rolemmer	neerleggen	en	het	snoeiafval	wordt	die	dag	
opgehaald.		
	

Zaterdag 24 maart gratis comPost

Bewoners	 van	 Aalsmeer	 kunnen	 zaterdag	 24	 maart	 gratis	
compost	halen	bij	De	Meerlanden,	 Zwarteweg	77,	Aalsmeer	
tussen	 9.00-13.00	 uur.	 Iedere	 aalsmeerder	 krijgt	 maximaal	
vier	zakken	van	20	liter.	Legitimatie	is	verplicht.	

de snoeiboot Vaart uit oP Zaterdag 7 aPril

De	snoeiboot	is	inmiddels	een	begrip	op	de	Aalsmeerse	wa-
teren.	Ook	dit	jaar	en	wel	op	de	zaterdagen	7	april	(zaterdag	
voor	Pasen),	13	en	27	oktober	2012	ligt	de	boot	weer	op	de	
vertrouwde	locaties	om	eilandeigenaren	op	de	Westeinderplas	
de	gelegenheid	te	geven	hun	snoeihout	gratis	en	op	een	ver-
antwoorde	manier	af	te	voeren.	

De	tijden	en	locaties:
09.00-12.00	uur:	Schuilhaven	de	Winkel	aan	de	Grote	Poel-
zijde	
13.00-16.00	 uur:	 Baggerdepot	 Otto	 aan	 de	 doorgang	Grote	
Brug	

Wet algemene bePalingen omgeVingsrecht 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	 de	 volgende	 aanvragen	 voor	 een	 omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:
-	 Kudelstaartseweg	 114,	 het	 vergroten	 van	 de	woning	 en	

het	kappen	van	een	boom;
-	 Mijnsheerlyckheid,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Molenpad/Zijdstraat,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidin-

gen;

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
22 maart 2012

gen.	Dit	betreft	inrichtingen	die	onder	een	Algemene	Maat-
regel	 van	 Bestuur	 vallen,	 waardoor	 de	 vergunningplicht	 op	
grond	van	de	Wet	milieubeheer	niet	van	toepassing	is.	In	de	
plaats	 daarvan	 gelden	 voor	 deze	 inrichtingen	 de	 algemene	
regels	en	voorschriften	uit	het	genoemde	Besluit.

Activiteitenbesluit	Wet	Milieubeheer
Naam	 :	Plant	Trend	B.V.	
Adres	 :	Hornweg	242
Plaats	 :	1432	GT	Aalsmeer
Datum		 :	12	maart	2012

Activiteitenbesluit	Wet	Milieubeheer
Naam	 :	Flora	Holland	
Adres	 :	Legmeerdijk	313
Plaats	 :	1431	GB	Aalsmeer
Datum		 :	12	maart	2012

De	Algemene	wet	bestuursrecht	biedt	geen	mogelijkheid	tot	
het	inbrengen	van	bedenkingen	of	het	instellen	van	beroep	
tegen	 de	 ingediende	 melding.	 Nadere	 inlichtingen	 kunnen	
worden	verkregen	bij	de	afdeling	vergunningen,	handhaving	
en	dienstverlening.

ter inZage bij de afdeling dienstVerlening, 
balie 5 ( Week 12)

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

t/m	22	mrt	 Vastgesteld	bestemmingsplan	‘Spoorlaan’;
t/m	23	mrt	 Evenementenvergunning:	 een	 vlooienmarkt	 op	

zondag	26	februari	2012	van	10.00–16.30	uur	
in	sporthal	Bloemhof	te	Aalsmeer;

t/m	27	mrt	 APV	Vergunning:	Drank-	en	Horecawet	aan	VOF	
’t	Schouwse	Hof;

t/m	30	mrt	 Verkeersbesluit	2011/15238	-	M&R	&	Verkeers-
besluit	2011/15239	-	M&R;

t/m	2	apr	 Kermis	op	de	Wim	Kandreef	van	4	t/m	9	april	
2012	van	14.00–22.00	uur;

t/m	4	apr	 Exploitatie	vergunningen	verleend	aan:	Oriëntal	
Paradise,	 Kudelstaartseweg	 64	 te	 Kudelstaart;	
Pasta	Vino,	Weteringstraat	10	te	Aalsmeer;

t/m	4	apr	 Exploitatie	 en	 terrasvergunning:	 verleend	 aan	
The	Beach,	Oosteinderweg	247A	te	Aalsmeer;

t/m	4	apr	 Terrasvergunning:	Sfinx,	Ophelialaan	89	te	Aals-
meer;

t/m	5	apr	 Vooraankondiging	 bestemmingsplan	 ‘Horn-
meer’;	

t/m	5	apr	 Bekendmaking	 vaststelling	 ‘Masterplan	 Heren-
weg’;

t/m	5	apr	 Inspraak	voorontwerp	bestemmingsplan	‘Stom-
meer’;

t/m	11	apr	 Standplaatsvergunning:	de	verkoop	van	oliebol-
len	in	december	op	het	Pompplein;

t/m	12	apr	 Ontheffing	sluitingstijd:	de	nacht	van	16	op	17	
maart	2012	tot	02.00	uur	aan	Eetcafé	’t	Holland	
Huys;

t/m	16	apr	 Besluit	 financiële	 tegemoetkomingen	 voorzie-
ning	 maatschappelijke	 ondersteuning	 Samen-
werkingsverband	Aalsmeer-	Uithoorn	2012;

t/m	16	apr	 Kennisgeving	 ontwerp	 beschikking,	 Wet	 alge-
mene	 bepalingen	 omgevingsrecht,	 omgevings-
vergunning;

t/m	19	apr	 Evenementenvergunning:	het	plaatsen	van	twee	
springkussens	en	een	tap	op	Koninginnedag	in	
de	Chrysantenstraat	op	30	april	2012;

t/m	20	apr	 Verkeersbesluit	2012/959	-	M&R;
t/m	26	apr	 Ontwerp	3e	Partiële	Herziening	Uitwerkingsplan	

“Nieuw-Oosteinde	3,	deel	1”;
t/m	27	apr	 Evenementenvergunningen:	 Buitenspeeldag,	

Graaf	Willemlaan	en	de	Proosdijstraat	op	13	ju-
ni	2012	van	13.00-18.00	uur;	Stamboek	Zomer-
bijeenkomst,	Kolenhaven,	op	26-29	 juli	 2012;	
Triathlon	 Aalsmeer,	 Hornmeer	 op	 26	 augustus	
2012	van	05.00-17.00	uur.

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	10	april	en	1	mei	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.
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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

goede landelijke score voor 
het loket Wonen, Welzijn en 
Zorg Aalsmeer - Uithoorn
Het loket Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ), 
het Wmo-loket van Aalsmeer - Uithoorn, 
scoort een 20e plek op de Wmo-loket top 
100. Dit is de hoogste score binnen de regio 
Amstelland-meerlanden.

Stichting VraagWijzer Nederland heeft voor de 
derde achtereenvolgende keer een Top 100 van 
Wmo-loketten opgesteld. Alle gemeenten van 
Nederland zijn benaderd en 26 andere organi-
saties. Uiteindelijk hebben 202 gemeenten en 
organisaties de vragenlijst geheel of gedeelte-
lijk ingevuld. 
Gemeenten en loketten in Nederland zijn voort-
durend in ontwikkeling. Naast vragen over de 
algemene dienstverlening van het loket, zijn 
dit jaar ook vragen gesteld over de Kanteling.  
De werkwijze van de Kanteling gaat uit van 
de eigen verantwoordelijkheid van de burger. 
Daarna van de mogelijkheden binnen het soci-
ale netwerk en de collectieve/algemene voor-
zieningen binnen de gemeente. Wanneer deze 
mogelijkheden geen oplossing bieden, komt het 
verstrekken van individuele voorzieningen aan 
bod op basis van individueel maatwerk. 
De Kanteling zal de komende jaren een grote 
rol blijven spelen in de werkwijze van de Wmo-
loketten. Het Loket WWZ werkt sinds januari 
2010 gekanteld. We zijn trots op een 20e plek, 
maar blijven de dienstverlening de komende tijd 
verbeteren.
Heeft u vragen? Het Loket WWZ is iedere werk-
dag van 8.30 tot 12.00 bereikbaar op tel. 0297-
513131.

Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen en heffingen
onlangs heeft de aanslag van de gemeentelijke 
belastingen ontvangen. 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 gebon-
den aan Rijksnormen die afhankelijk zijn van de gezins-
samenstelling. 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 (waaron-
der bank- en girosaldi maar ook de waarde van levens-
verzekeringen, antiek, vorderingen en overige bezittin-
gen e.d.), het netto besteedbare inkomen en de leefsi-
tuatie. 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 verzoek-
formulier aanvragen bij de afdeling Financiën en 
Belastingen van de gemeente Aalsmeer (tel. 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 gedeel-
telijk kwijtschelding toegekend heeft gekregen, krijgt u 
ongeveer gelijktijdig met de verzending van de aansla-
gen gemeentelijke belastingen, het verzoekformulier 
automatisch toegezonden. In de gemeente Aalsmeer 
wordt geen kwijtschelding verleend voor rioolrechten 
(opgenomen in de verordening rioolrechten).

in april start de g2, het samenwer-
kingsverband van de gemeente 
Aalsmeer en Uithoorn, met een 
klanttevredenheidsonderzoek over 
de dienstverlening van het loket 
Wonen, Welzijn en Zorg.

Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg 
biedt ondersteuning aan mensen 
met (lichamelijke) beperkingen. Deze 
ondersteuning verschilt van persoon 
tot persoon. Sommige mensen heb-
ben een scootmobiel of rolstoel nodig, 
anderen hebben hulp nodig om het 
huishouden te voeren. Deze onder-
steuning vindt plaats in het kader van 
de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo). 
De G2 vindt het belangrijk om te 
weten wat cliënten van de dienstver-
lening van het loket vinden. Wat gaat 
er goed en wat kan er beter. Daarom 
voert de G2 samen met een onafhan-
kelijk bureau, SGBO, een onderzoek 
uit. Het onderzoek betreft een schrif-

Start klanttevredenheidsonder-
zoek loket Wonen, Welzijn en 
Zorg Aalsmeer en Uithoorn

telijke enquête, waarin vragen wor-
den gesteld over verschillende aspec-
ten van de ondersteuning. De enquête 
wordt in april 2012 verstuurd aan 
ongeveer 1.200 willekeurig gekozen 
cliënten in gemeente Aalsmeer en Uit-
hoorn. Naar verwachting worden de 
uitkomsten van het onderzoek in de 
zomer bekend gemaakt.
Wij hopen dat u, als u een vragenlijst 
ontvangt, de tijd zult nemen deze in 
te vullen en in te sturen. De G2 heeft 
immers de mening van de cliënten 
nodig om de dienstverlening zo goed 
mogelijk te laten aansluiten op de 
behoeften.
Voor meer informatie over het onder-
zoek kunt u terecht bij Judith Otten-
heym, beleidsmedewerker Wmo-
voorzieningen van de G2, tel. 0297-
513278.
Voor vragen over ondersteuning kunt 
u terecht bij het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. De contactgegevens vindt u 
links op deze pagina.




