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valstoffen. Het uitvoeringsbesluit geeft nadere invulling aan 
een aantal bepalingen uit de afvalstoffenverordening. De 
beleidsregels betreffen het aanwijzen van inzamelaars die 
belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën 
huishoudelijke afvalstoffen. 

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Bielzenpad, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hendrikstraat 40, het kappen van bomen;
- IJsvogelstraat e.o., het kappen van bomen;
- Mr. Jac. Takkade naast 11, het kappen van een boom en 

het aanleggen van een uitrit;
- Oosteinderweg 77, het kappen van een boom;
- Robend t/o 36, 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 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:
- Aalsmeerderweg 335, het verwijderen van asbest;
- Oosteinderpoel, het herstellen van een oeverwal;
- Oosteinderweg 230, het bouwen van een werkplaats aan 

de bestaande werkplaats.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 5 april 2012.

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voor-
nemens zijn een omgevingsvergunning te weigeren voor het 
dempen en aanleggen van een sloot aan de Oosteinderweg 
327 te Aalsmeer. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en 
de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 6 april 
2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te 
Aalsmeer, balie 9. Gedurende deze termijn kan een belang-
hebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke ziens-
wijze wordt ingediend bij burgemeester 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 vergunningen, handhaving en dienst-
verlening via telefoonnummer (0297) 387 698

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voor-
nemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
bouwen van een woning aan de Dorpsstraat 106 en een wo-
ning aan de Dorpsstraat 108 te Aalsmeer. De gemeenteraad 
heeft in haar vergadering van 29 maart 2012 besloten om de 
bouwplannen positief te benaderen. 

De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en het raadsbesluit 
en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 6 
april 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 
te Aalsmeer, balie 9. Gedurende deze termijn kan een belang-
hebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke ziens-
wijze wordt ingediend bij burgemeester 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 vergunningen, handhaving en dienst-
verlening via telefoonnummer (0297) 387 698

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een 
ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 
uur, ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 9. Op 
grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende tegen onderstaand besluit, binnen zes 
weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij 
de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. 

- Aalsmeerderweg 463 te Aalsmeer, het bouwen van vier 
garageboxen (met ontheffing artikel 3.23 Wro).

Verzenddatum bouwvergunning: 5 april 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 

Vrijdag 6 april, goede Vrijdag, en maandag 
9 april, 2e paasdag, is het gemeentehuis 
gesloten

Niet alleen het gemeentehuis, maar ook de balie Werk 
en Inkomen, van de G2, en de rest van de G2 zullen 
tijdens deze dagen niet bereikbaar zijn. Vanaf dins-
dag 10 april bent u weer van harte welkom in het 
gemeentehuis.

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 ei-
gen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om 
naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen 
reizen. 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 vra-
gen. 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 
bijgeschreven 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 Aalsmeer-West (grens tussen Oost en West is de N201) 
snoeiafval en takken gratis ophalen. Bewoners kunnen de 
takken of ander snoeiafval gebundeld voor 7.30 uur op de 
aanbiedplaats van de rolemmer neerleggen en het snoeiafval 
wordt die dag opgehaald.  
  

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 Westeinder-
plas de gelegenheid te geven hun snoeihout gratis en op een 
verantwoorde manier af te voeren. 

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

aankondiging

Op donderdag 12 april a.s. vindt er een Informatief Overleg 
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis:
- om 19.30 uur wordt er een presentatie gegeven rond het 

thema ‘onteigeningen in het algemeen’ en
- vanaf 20.15 uur wordt er gesproken over het Beheer 

openbare ruimte, kunstwerken en wegen. 

algemene subsidieVerordening aalsmeer 2012

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 29 maart 
2012 de Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2012 vast-
gesteld. De verordening treedt met terugwerkende kracht 
in werking op 1 januari 2012. Daarmee zijn de Algemene 
subsidieverordening Aalsmeer 2000 en de subsidieverorde-
ning gecoördineerd bejaardenwerk 1984 ingetrokken. Deze 
verordening is qua wetgeving geactualiseerd en zorgt voor 
minder regels en lagere lastendruk. De aanvraag voor een 
subsidie moet voor 1 oktober binnen zijn (was 1 april), en de 
verantwoording voor 1 juni (was ook 1 april).  De maximale 
afhandeltijd van de aanvraag wordt verlengd naar 13 weken. 
Verder is er de mogelijkheid voor alle subsidieverkrijgers om 
per subsidiejaar een kort digitaal verslag te plaatsen op de 
website van de gemeente, waarin de doelen van de organisa-
tie, hun activiteiten en resultaten staan beschreven.

afValstoffenVerordening aalsmeer 2012

De raad heeft in zijn vergadering van 8 maart 2012 de Af-
valstoffenverordening Aalsmeer 2012 vastgesteld. De veror-
dening treedt in werking één dag na deze bekendmaking. 
Gelijktijdig met de afvalstoffenverordening treden in werking 
het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 
2012 en de Beleidsregels afvalinzameling. De afvalstof-
fenverordening heeft betrekking op bepalingen die worden 
gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere af-

officiële mededelingen
5 april 2012

met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
- Zeeltstraat 21 (WABO-20120050), ontvangen op 6 febru-

ari 2012.

aanpassen bouwVerordening t.b.V. wijziging 
bouwbesluit per 1 april 2012

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad op 29 maart 2012 heeft besloten heeft 
de volgende verordening aan te passen:

- Bouwverordening 

De Bouwverordening 2012 treedt per 1 april 2012 in werking. 
De gemeentelijke verordening moet zodanig worden aange-
past dat deze aansluit op het Bouwbesluit 2012. Dit is nodig, 
omdat het Bouwbesluit hogere regelgeving is en decentrale 
regelgeving hierop moet worden aangepast. In het Bouwbe-
sluit 2012 staan artikelen, die nu nog in de bouwverordening 
worden geregeld. Deze artikelen van de bouwverordening 
vervallen van rechtswege met het inwerking treden van het 
Bouwbesluit 2012.

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 9, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken.

bekendmaking Vaststelling nota “globale 
cultuurhistorische analyse (cha) gemeente 
aalsmeer”

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad in haar vergadering van 29 maart 2012 
de nota “Globale cultuurhistorische analyse (cha) gemeente 
Aalsmeer” heeft vastgesteld. De nota heeft als doel cultuur-
historische waarden in de gemeente te benoemen teneinde 
deze waarde en kenmerken zoveel mogelijk te behouden 
of te versterken en deze te betrekken bij het ontwikkelen 
van ruimtelijke plannen. Bovendien adviseert deze nota de 
volgende gebieden als potentieel gemeentelijk beschermde 
dorpsgezichten aan te wijzen:

1. Gezicht rond de dorpskerk;
2. Langs de ontginningsbasis van Aalsmeer;
3. Landarbeidersplaatsjes in de Stommeer;
4. Jaren ’30 middenstand in de Stommeer;
5. Landschapsgezicht Bovenland-Benedenland 
 (Jac. Takkkade).

De nota “Globale cultuurhistorische analyse (cha) gemeente 
Aalsmeer” is te vinden op de gemeentelijke website: www.
aalsmeer.nl. De nota “Globale cultuurhistorische analyse 
(cha) gemeente Aalsmeer” ligt vanaf 20 april 2012 gedu-
rende zes weken ter inzage. Het besluit tot vaststelling van 
de nota is niet vatbaar voor bezwaar en beroep. 

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
balie 5 ( week 14)

t/m 5 apr Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
t/m 5 apr Bekendmaking vaststelling ‘Masterplan Heren-

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

meer’;
t/m 6 apr Verkeersbesluit 2012/1585-M&R;
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 algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht, omgevingsver-
gunning, het aanleggen van 28 parkeerplaatsen 
a/d Spoorlaan;

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 25 apr APV Vergunning: 100 jaar Bloemenveiling 

Aalsmeer;
t/m 26 apr APV vergunning: zomerbraderie 2012;
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 juni 
2012 van 13.00-18.00 uur; Stamboek Zomerbij-
eenkomst, Kolenhaven, op 26-29 juli 2012; Tria-
thlon Aalsmeer, Hornmeer op 26 augustus 2012 
van 05.00-17.00 uur;

t/m 1 mei APV Vergunning: vergunning Oude deurensurf-
club;

t/m 10 mei Onteigeningsplan “Oosteinderweg/Dorpshaven”;
t/m 5 jul RVV vergunning:Ontheffing tijdelijk stremmen 

Markstraat;
t/m 1 jun Bekendmaking vaststelling Nota “Globa-

le Cultuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente 
Aalsmeer”.

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.



Gemeente vraagt inwoners mee te denken en te praten

(mee)beslissen

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

De gemeente Aalsmeer is ervan overtuigd dat beleid beter, goed-

koper en sneller tot stand kan komen als burgers meepraten en 

meedenken. Niet achteraf maar vooraf. Voordat de spade de grond 

in gaat, legt de gemeente al langere tijd de concept-plannen voor 

aan burgers. En dat werkt. Om die aanpak voortaan in de boezem 

van de gemeentelijke organisatie een vaste plek te geven, neemt 

de gemeente enkele initiatieven. Die worden op deze pagina verder 

toegelicht.

Sinds eind 2011 staat op de 

website van de gemeente 

Aalsmeer de knop ‘MijnWijk’. 

Wie hierop klikt komt in een 

scherm waar verschillende 

onderdelen zijn verzameld die 

inwoners de kans geven om 

Meepraten
Onder de participatieknop 

worden alle beleidsvoorstel-

len genoemd waarin inwoners 

en belanghebbenden kunnen 

reageren. Meepraten over de 

plek van een nieuwe school? 

Participatieknop! 

Vraagt de gemeente om uw 

mening over nieuw groenbe-

leid? Participatieknop! Wordt 

een nieuwbouwproject bij u 

in de wijk gepland? Participa-

tieknop! 

Onder de knop ‘Participatie’ 

op de website onder ‘MijnWijk’ 

vindt u een overzicht van alle 

lopende inspraak- en partici-

patietrajecten. Via deze weg 

zal de gemeente structureel 

en herkenbaar en steeds op 

dezelfde plek vragen om uw 

mening, advies of kennis. 

Deze bijeenkomsten vinden 

nu ook al vaak plaats, u kent 

ze onder de naam ‘Publieks-

avond’ of ‘Bewonersavond’. 

Participatieladder
Om inwoners aan het woord 

te laten is een vaste struc-

tuur meer dan welkom. 

Vandaar dat al sinds jaar en 

dag in Nederlandse gemeen-

Speld op plattegrond 
prikken
Met de Verbeterdebuurt-

knop doet de gemeente wat 

zo’n tien andere gemeenten 

in Nederland – waaronder 

Amsterdam – al langere 

tijd doen: inwoners de kans 

geven om op een plattegrond 

‘Wijkgericht werken moet 

erop gericht zijn om een 

bijdrage te leveren aan 

de sociale samenhang en 

de invulling van de open-

bare ruimte’. Dat zegt de 

wethouder die niet onder 

stoelen of banken steekt dat 

er bezuinigd moest worden, 

bijvoorbeeld op de buurt-

Irene Keessen (Hornmeer): 

‘Mijn inschatting is dat er 

over drie jaar misschien wel 

drie keer zoveel mensen 

naar een wijkraadsvergade-

ring komen; nu zijn dat er 

zo’n vijftien per keer.’ 

Keessen is voorzitter van 

het wijbestuur in Hornmeer. 

Ze vertelt dat het wijkbe-

stuur de vergaderingen 

‘leuker’ wil maken, meer op 

doelgroepen gericht. Door 

de inzet van sociale media 

denkt ze meer mensen bij 

de zaken in de wijk te kun-

nen betrekken. Zo gauw we 

huis-aan-huis een uitnodi-

ging verspreiden voor een 

bijeenkomst, zien we een 

opkomst van bijna 100%. 

De mensen komen wel als 

ze weten dat het ze direct 

raakt.’ Complimenten heeft 

ze voor opbouwwerker Frans 

Huijbregts die wijkbesturen 

mee te praten en te denken. 

Onderdelen die hier te vinden 

zijn: 

1. de participatiepagina; 

2. www.verbeterdebuurt.nl; 

3.  de adres- en vergadergege-

vens van de zes wijkraden; 

hun ideeën aan te geven. Via 

rode, groen en gele spelden-

knoppen kunnen burgers 

hun initiatief of opmerking 

kenbaar maken. 

Het kan dan gaan om die 

spreekwoordelijke stoeptegel 

die los ligt, over overlast van 

hondenpoep of jongeren-

het makkelijk om met hen te 

communiceren. Op de pagina 

www.verbeterdebuurt.nl 

kan iedereen volgen welke 

voorstellen zijn gedaan, of 

er genoeg medestanders zijn 

gevonden en wat het college 

en de gemeente uiteindelijk 

met het voorstel gaan doen of 

hebben gedaan. 

barbecues. ‘We willen door 

vernieuwing en modernise-

ring investeren in de dialoog 

met inwoners van Aalsmeer. 

Gewoon met elkaar praten, 

overleggen. Niet om er per se 

na afl oop allemaal hetzelfde 

over te denken, maar wél 

om in elk geval begrip voor 

elkaars standpunt te krijgen.’ 

Frans Huijbregts, die vanuit 
welzijn in de wijken helpt 
bij de opbouw van netwer-
ken, vat de noodzaak van 
het samendoen in een zin 
samen: ‘Als iemand van de 
gemeente in mijn tuin in 
de grond staat te spitten, 
vind ik het wel zo prettig om 
vooraf te worden geïnfor-
meerd.’ 

Huijbregts is samen met de 

afdeling wijkgericht werken 

van de gemeente druk doende 

de wijkbesturen opnieuw te 

positioneren in de wijken. 

Deze bieden bewoners de 

wijkoverleggen, de ‘markt-

plaatsen’ waar deze elkaar 

ontmoeten om samen tot 

plannen en ideeën te komen. 

Wijkbesturen worden - anders 

dan gemeenteraadsleden - 

niet democratisch gekozen. 

Daarom hebben we samen 

afgesproken dat wijkbesturen 

zich niet in het openbaar voor 

of tegen een voorstel uitspre-

ken. Ze hebben nu eenmaal 

niet de legitimiteit om alleen 

maar namens de meerderheid 

in een wijk te kunnen oorde-

len. Een gemeenteraad of een 

gemeenteraadsfractie kan en 

mag dat wel. De wijkbesturen 

worden veel meer de spil in 

het organiseren van het over-

leg, het bieden van structuur 

en systematiek tijdens het 

overleg en het agenderen van 

belangrijke zaken in hun wijk.’   

‘De noodzaak van
het samendoen’

Natuurlijk weet Van der 

Hoeven dat burgers kritisch 

zijn op het functioneren van 

de gemeente. ‘Reden temeer 

om heel erg goed naar de 

inwoners, de mensen in de 

wijken en de buurten te luis-

teren. Dat zou voor álle poli-

tici bovenaan moeten staan. 

Daarnaast is het ook gewoon 

4.  een link naar de geza-

menlijke website van deze 

wijkraden;

5.  contactgegevens en be-

langrijke adressen (o.a. 

  politie, welzijnsorganisatie, 

woningbouwvereniging).

overlast.  Dit soort meldingen 

kunnen al enkele jaren tele-

fonisch of per e-mail via de 

Servicelijn worden gedaan. 

De site van www.verbeterde-

buurt.nl willen we zo spoedig 

mogelijk koppelen aan onze 

Servicelijn; en zo ontstaat 

een extra kanaal om aller-

hande zaken bij de gemeente 

te melden. Binnenkort wordt 

ook social media ingezet om 

meldingen in de buitenruimte 

te kunnen doen. 

Voorstellen online volgen

onze taak als gemeente 

om inwoners fatsoenlijk te 

informeren. Waar het kan 

willen we ze nog nauwer 

te betrekken bij het maken 

van beleid. Daar winnen we 

tijd, geld en energie mee. 

Bovendien zorgt inspraak 

vaak voor draagvlak.’

Voorwaarde voor het in 

behandeling nemen door 

het college van B&W is dat 

minimaal tien burgers een 

voorstel of initiatief steunen. 

Dat kan al door een bericht 

en een emailadres achter te 

laten. Zo kan de gemeente 

ook eenvoudig in overleg 

komen met de indieners en is 

De gemeente hoopt vooral dat burgers met  

concrete voorstellen komen voor aanpassingen 

in hun wijk. Zo wil de gemeente steeds meer 

drempels weghalen voor burgers om met eigen 

voorstellen, meningen of inzichten te komen. 

simpele handvatten biedt. 

Volgens Keessen moet het 

vertrouwen tussen wijkbe-

stuur, wijkraad en gemeente 

verder groeien. ‘Ik geloof er 

zeker in dat de nieuwe syste-

matiek gaat werken.’

Maak het makkelijk
Robert Uytenbogaardt 

(voorzitter van de dorpsraad 

Kudelstaart) vindt de dorps-

raad niet meer weg te denken 

uit de dorpskern. ‘Als burgers 

echt een probleem, een 

mening of een wens hebben, 

weten ze ons te vinden.’ Hij is 

van mening dat de contacten 

met de verschillende groepen 

beter kan, vooral door vaker 

in de krant te staan met een 

bericht of een nieuwtje. ‘De 

relatie tussen dorpsraad en 

gemeente is goed in mijn 

ogen.’ De opbouwwerker 

ziet hij het liefst in zijn rol 

als facilitator. ‘Mijn oproep: 

maak het ons zo makkelijk 

mogelijk, zodat wij ons 

vrijwilligerswerk zo goed 

mogelijk kunnen uitvoeren.’ 

Uytenbogaardt juicht het 

toe dat de diverse participa-

tiemogelijkheden nu op één 

plek op de website worden 

verzameld. ‘Het kan en het 

moet echt beter. Het gaat er 

niet alleen om welke trede 

van de participatieladder 

wordt gekozen, we zouden zo 

graag een duidelijk overzicht 

Wijkraden enthousiast over 
nieuwe opzet

krijgen van alle projecten 

die ons aangaan.’ Keessen 

steunt hem hierin volledig 

en zegt: ‘Nu is het vaak een 

zoekplaatje.’ 

Uytenbogaardt: ‘Informatie 

over startdatum van een 

project, geplande einddatum, 

wie is de verantwoordelijke 

coördinator, hoe en in welke 

mate kunnen de  inwoners 

participeren? Daarmee 

zouden inwoners nog meer 

bij het werk van de gemeente 

betrokken worden.’

ten wordt gewerkt met de 

bekende participatieladder. 

Op deze ladder met vijf treden 

wordt de mate van inspraak 

steeds sterker. Informeren 

noemen we de laagste parti-

cipatietrede, daarna volgen 

raadplegen, adviseren, 

co-produceren en meebeslis-

sen. Informeren doen we als 

gemeente standaard. Maar 

in veel gevallen gaan we 

verder. Bij het ontwerp van 

een kunstwerk voor Nieuw-

Calslagen en de beleidsvisie 

voor het Uiterweggebied 

werken we bijvoorbeeld met 

coproductie.

Wethouder Van der Hoeven: 

‘Het zijn de mensen 
die het moeten doen’

De verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven deelt 
graag met zoveel mogelijk mensen zijn inzicht op het wijkge-
richt werken. Hij zegt: ‘De gemeente Aalsmeer kan en wil het 
niet alleen doen; ons doel is om er samen met de bewoners 
voor te zorgen dat Aalsmeer een fi jne woonplaats blijft waar 
we op elkaar letten en elkaar helpen.’

Opbouwwerker Frans Huijbregts:

Irene Keessen (rechts) in gesprek met Frans Huijbregts.
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Participatie

Verbeter de buurt

Gemeente vraagt inwoners mee te denken en te praten

(mee)beslissen

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

De gemeente Aalsmeer is ervan overtuigd dat beleid beter, goed-

koper en sneller tot stand kan komen als burgers meepraten en 

meedenken. Niet achteraf maar vooraf. Voordat de spade de grond 

in gaat, legt de gemeente al langere tijd de concept-plannen voor 

aan burgers. En dat werkt. Om die aanpak voortaan in de boezem 

van de gemeentelijke organisatie een vaste plek te geven, neemt 

de gemeente enkele initiatieven. Die worden op deze pagina verder 

toegelicht.

Sinds eind 2011 staat op de 

website van de gemeente 

Aalsmeer de knop ‘MijnWijk’. 

Wie hierop klikt komt in een 

scherm waar verschillende 

onderdelen zijn verzameld die 

inwoners de kans geven om 

Meepraten
Onder de participatieknop 

worden alle beleidsvoorstel-

len genoemd waarin inwoners 

en belanghebbenden kunnen 

reageren. Meepraten over de 

plek van een nieuwe school? 

Participatieknop! 

Vraagt de gemeente om uw 

mening over nieuw groenbe-

leid? Participatieknop! Wordt 

een nieuwbouwproject bij u 

in de wijk gepland? Participa-

tieknop! 

Onder de knop ‘Participatie’ 

op de website onder ‘MijnWijk’ 

vindt u een overzicht van alle 

lopende inspraak- en partici-

patietrajecten. Via deze weg 

zal de gemeente structureel 

en herkenbaar en steeds op 

dezelfde plek vragen om uw 

mening, advies of kennis. 

Deze bijeenkomsten vinden 

nu ook al vaak plaats, u kent 

ze onder de naam ‘Publieks-

avond’ of ‘Bewonersavond’. 

Participatieladder
Om inwoners aan het woord 

te laten is een vaste struc-

tuur meer dan welkom. 

Vandaar dat al sinds jaar en 

dag in Nederlandse gemeen-

Speld op plattegrond 
prikken
Met de Verbeterdebuurt-

knop doet de gemeente wat 

zo’n tien andere gemeenten 

in Nederland – waaronder 

Amsterdam – al langere 

tijd doen: inwoners de kans 

geven om op een plattegrond 

‘Wijkgericht werken moet 

erop gericht zijn om een 

bijdrage te leveren aan 

de sociale samenhang en 

de invulling van de open-

bare ruimte’. Dat zegt de 

wethouder die niet onder 

stoelen of banken steekt dat 

er bezuinigd moest worden, 

bijvoorbeeld op de buurt-

Irene Keessen (Hornmeer): 

‘Mijn inschatting is dat er 

over drie jaar misschien wel 

drie keer zoveel mensen 

naar een wijkraadsvergade-

ring komen; nu zijn dat er 

zo’n vijftien per keer.’ 

Keessen is voorzitter van 

het wijbestuur in Hornmeer. 

Ze vertelt dat het wijkbe-

stuur de vergaderingen 

‘leuker’ wil maken, meer op 

doelgroepen gericht. Door 

de inzet van sociale media 

denkt ze meer mensen bij 

de zaken in de wijk te kun-

nen betrekken. Zo gauw we 

huis-aan-huis een uitnodi-

ging verspreiden voor een 

bijeenkomst, zien we een 

opkomst van bijna 100%. 

De mensen komen wel als 

ze weten dat het ze direct 

raakt.’ Complimenten heeft 

ze voor opbouwwerker Frans 

Huijbregts die wijkbesturen 

mee te praten en te denken. 

Onderdelen die hier te vinden 

zijn: 

1. de participatiepagina; 

2. www.verbeterdebuurt.nl; 

3.  de adres- en vergadergege-

vens van de zes wijkraden; 

hun ideeën aan te geven. Via 

rode, groen en gele spelden-

knoppen kunnen burgers 

hun initiatief of opmerking 

kenbaar maken. 

Het kan dan gaan om die 

spreekwoordelijke stoeptegel 

die los ligt, over overlast van 

hondenpoep of jongeren-

het makkelijk om met hen te 
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bij de opbouw van netwer-
ken, vat de noodzaak van 
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samen: ‘Als iemand van de 
gemeente in mijn tuin in 
de grond staat te spitten, 
vind ik het wel zo prettig om 
vooraf te worden geïnfor-
meerd.’ 

Huijbregts is samen met de 

afdeling wijkgericht werken 

van de gemeente druk doende 

de wijkbesturen opnieuw te 

positioneren in de wijken. 

Deze bieden bewoners de 

wijkoverleggen, de ‘markt-

plaatsen’ waar deze elkaar 

ontmoeten om samen tot 

plannen en ideeën te komen. 

Wijkbesturen worden - anders 

dan gemeenteraadsleden - 

niet democratisch gekozen. 

Daarom hebben we samen 

afgesproken dat wijkbesturen 

zich niet in het openbaar voor 

of tegen een voorstel uitspre-

ken. Ze hebben nu eenmaal 

niet de legitimiteit om alleen 

maar namens de meerderheid 

in een wijk te kunnen oorde-

len. Een gemeenteraad of een 

gemeenteraadsfractie kan en 

mag dat wel. De wijkbesturen 

worden veel meer de spil in 

het organiseren van het over-

leg, het bieden van structuur 

en systematiek tijdens het 

overleg en het agenderen van 

belangrijke zaken in hun wijk.’   

‘De noodzaak van
het samendoen’

Natuurlijk weet Van der 

Hoeven dat burgers kritisch 

zijn op het functioneren van 

de gemeente. ‘Reden temeer 

om heel erg goed naar de 

inwoners, de mensen in de 

wijken en de buurten te luis-

teren. Dat zou voor álle poli-

tici bovenaan moeten staan. 

Daarnaast is het ook gewoon 

4.  een link naar de geza-

menlijke website van deze 

wijkraden;

5.  contactgegevens en be-

langrijke adressen (o.a. 

  politie, welzijnsorganisatie, 

woningbouwvereniging).

overlast.  Dit soort meldingen 

kunnen al enkele jaren tele-

fonisch of per e-mail via de 

Servicelijn worden gedaan. 

De site van www.verbeterde-

buurt.nl willen we zo spoedig 

mogelijk koppelen aan onze 
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hande zaken bij de gemeente 
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te kunnen doen. 
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onze taak als gemeente 
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informeren. Waar het kan 

willen we ze nog nauwer 

te betrekken bij het maken 

van beleid. Daar winnen we 

tijd, geld en energie mee. 

Bovendien zorgt inspraak 

vaak voor draagvlak.’
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behandeling nemen door 

het college van B&W is dat 
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en een emailadres achter te 

laten. Zo kan de gemeente 

ook eenvoudig in overleg 

komen met de indieners en is 

De gemeente hoopt vooral dat burgers met  

concrete voorstellen komen voor aanpassingen 

in hun wijk. Zo wil de gemeente steeds meer 

drempels weghalen voor burgers om met eigen 

voorstellen, meningen of inzichten te komen. 

simpele handvatten biedt. 
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matiek gaat werken.’
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(voorzitter van de dorpsraad 
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Uytenbogaardt: ‘Informatie 
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betrokken worden.’
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noemen we de laagste parti-
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raadplegen, adviseren, 

co-produceren en meebeslis-
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gemeente standaard. Maar 
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verder. Bij het ontwerp van 
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voor het Uiterweggebied 
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Wethouder Van der Hoeven: 
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die het moeten doen’

De verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven deelt 
graag met zoveel mogelijk mensen zijn inzicht op het wijkge-
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niet alleen doen; ons doel is om er samen met de bewoners 
voor te zorgen dat Aalsmeer een fi jne woonplaats blijft waar 
we op elkaar letten en elkaar helpen.’
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belangrijke zaken in hun wijk.’   

‘De noodzaak van
het samendoen’

Natuurlijk weet Van der 

Hoeven dat burgers kritisch 

zijn op het functioneren van 

de gemeente. ‘Reden temeer 

om heel erg goed naar de 

inwoners, de mensen in de 

wijken en de buurten te luis-

teren. Dat zou voor álle poli-

tici bovenaan moeten staan. 

Daarnaast is het ook gewoon 

4.  een link naar de geza-

menlijke website van deze 

wijkraden;

5.  contactgegevens en be-

langrijke adressen (o.a. 

  politie, welzijnsorganisatie, 

woningbouwvereniging).

overlast.  Dit soort meldingen 

kunnen al enkele jaren tele-

fonisch of per e-mail via de 

Servicelijn worden gedaan. 

De site van www.verbeterde-

buurt.nl willen we zo spoedig 

mogelijk koppelen aan onze 

Servicelijn; en zo ontstaat 

een extra kanaal om aller-

hande zaken bij de gemeente 

te melden. Binnenkort wordt 

ook social media ingezet om 

meldingen in de buitenruimte 

te kunnen doen. 

Voorstellen online volgen

onze taak als gemeente 

om inwoners fatsoenlijk te 

informeren. Waar het kan 

willen we ze nog nauwer 

te betrekken bij het maken 

van beleid. Daar winnen we 

tijd, geld en energie mee. 

Bovendien zorgt inspraak 

vaak voor draagvlak.’

Voorwaarde voor het in 

behandeling nemen door 

het college van B&W is dat 

minimaal tien burgers een 

voorstel of initiatief steunen. 

Dat kan al door een bericht 

en een emailadres achter te 

laten. Zo kan de gemeente 

ook eenvoudig in overleg 

komen met de indieners en is 

De gemeente hoopt vooral dat burgers met  

concrete voorstellen komen voor aanpassingen 

in hun wijk. Zo wil de gemeente steeds meer 

drempels weghalen voor burgers om met eigen 

voorstellen, meningen of inzichten te komen. 

simpele handvatten biedt. 

Volgens Keessen moet het 

vertrouwen tussen wijkbe-

stuur, wijkraad en gemeente 

verder groeien. ‘Ik geloof er 

zeker in dat de nieuwe syste-

matiek gaat werken.’

Maak het makkelijk
Robert Uytenbogaardt 

(voorzitter van de dorpsraad 

Kudelstaart) vindt de dorps-

raad niet meer weg te denken 

uit de dorpskern. ‘Als burgers 

echt een probleem, een 

mening of een wens hebben, 

weten ze ons te vinden.’ Hij is 

van mening dat de contacten 

met de verschillende groepen 

beter kan, vooral door vaker 

in de krant te staan met een 

bericht of een nieuwtje. ‘De 

relatie tussen dorpsraad en 

gemeente is goed in mijn 

ogen.’ De opbouwwerker 

ziet hij het liefst in zijn rol 

als facilitator. ‘Mijn oproep: 

maak het ons zo makkelijk 

mogelijk, zodat wij ons 

vrijwilligerswerk zo goed 

mogelijk kunnen uitvoeren.’ 

Uytenbogaardt juicht het 

toe dat de diverse participa-

tiemogelijkheden nu op één 

plek op de website worden 

verzameld. ‘Het kan en het 

moet echt beter. Het gaat er 

niet alleen om welke trede 

van de participatieladder 

wordt gekozen, we zouden zo 

graag een duidelijk overzicht 

Wijkraden enthousiast over 
nieuwe opzet

krijgen van alle projecten 

die ons aangaan.’ Keessen 

steunt hem hierin volledig 

en zegt: ‘Nu is het vaak een 

zoekplaatje.’ 

Uytenbogaardt: ‘Informatie 

over startdatum van een 

project, geplande einddatum, 

wie is de verantwoordelijke 

coördinator, hoe en in welke 

mate kunnen de  inwoners 

participeren? Daarmee 

zouden inwoners nog meer 

bij het werk van de gemeente 

betrokken worden.’

ten wordt gewerkt met de 

bekende participatieladder. 

Op deze ladder met vijf treden 

wordt de mate van inspraak 

steeds sterker. Informeren 

noemen we de laagste parti-

cipatietrede, daarna volgen 

raadplegen, adviseren, 

co-produceren en meebeslis-

sen. Informeren doen we als 

gemeente standaard. Maar 

in veel gevallen gaan we 

verder. Bij het ontwerp van 

een kunstwerk voor Nieuw-

Calslagen en de beleidsvisie 

voor het Uiterweggebied 

werken we bijvoorbeeld met 

coproductie.

Wethouder Van der Hoeven: 

‘Het zijn de mensen 
die het moeten doen’

De verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven deelt 
graag met zoveel mogelijk mensen zijn inzicht op het wijkge-
richt werken. Hij zegt: ‘De gemeente Aalsmeer kan en wil het 
niet alleen doen; ons doel is om er samen met de bewoners 
voor te zorgen dat Aalsmeer een fi jne woonplaats blijft waar 
we op elkaar letten en elkaar helpen.’

Opbouwwerker Frans Huijbregts:

Irene Keessen (rechts) in gesprek met Frans Huijbregts.

MijnWijk

Participatie

Verbeter de buurt

Gemeente vraagt inwoners mee te denken en te praten

(mee)beslissen

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

De gemeente Aalsmeer is ervan overtuigd dat beleid beter, goed-

koper en sneller tot stand kan komen als burgers meepraten en 

meedenken. Niet achteraf maar vooraf. Voordat de spade de grond 

in gaat, legt de gemeente al langere tijd de concept-plannen voor 

aan burgers. En dat werkt. Om die aanpak voortaan in de boezem 

van de gemeentelijke organisatie een vaste plek te geven, neemt 

de gemeente enkele initiatieven. Die worden op deze pagina verder 

toegelicht.

Sinds eind 2011 staat op de 

website van de gemeente 

Aalsmeer de knop ‘MijnWijk’. 

Wie hierop klikt komt in een 

scherm waar verschillende 

onderdelen zijn verzameld die 

inwoners de kans geven om 

Meepraten
Onder de participatieknop 

worden alle beleidsvoorstel-

len genoemd waarin inwoners 

en belanghebbenden kunnen 

reageren. Meepraten over de 

plek van een nieuwe school? 

Participatieknop! 

Vraagt de gemeente om uw 

mening over nieuw groenbe-

leid? Participatieknop! Wordt 

een nieuwbouwproject bij u 

in de wijk gepland? Participa-

tieknop! 

Onder de knop ‘Participatie’ 

op de website onder ‘MijnWijk’ 

vindt u een overzicht van alle 

lopende inspraak- en partici-

patietrajecten. Via deze weg 

zal de gemeente structureel 

en herkenbaar en steeds op 

dezelfde plek vragen om uw 

mening, advies of kennis. 

Deze bijeenkomsten vinden 

nu ook al vaak plaats, u kent 

ze onder de naam ‘Publieks-

avond’ of ‘Bewonersavond’. 

Participatieladder
Om inwoners aan het woord 

te laten is een vaste struc-

tuur meer dan welkom. 

Vandaar dat al sinds jaar en 

dag in Nederlandse gemeen-

Speld op plattegrond 
prikken
Met de Verbeterdebuurt-

knop doet de gemeente wat 

zo’n tien andere gemeenten 

in Nederland – waaronder 

Amsterdam – al langere 

tijd doen: inwoners de kans 

geven om op een plattegrond 

‘Wijkgericht werken moet 

erop gericht zijn om een 

bijdrage te leveren aan 

de sociale samenhang en 

de invulling van de open-

bare ruimte’. Dat zegt de 

wethouder die niet onder 

stoelen of banken steekt dat 

er bezuinigd moest worden, 

bijvoorbeeld op de buurt-

Irene Keessen (Hornmeer): 

‘Mijn inschatting is dat er 

over drie jaar misschien wel 

drie keer zoveel mensen 

naar een wijkraadsvergade-

ring komen; nu zijn dat er 

zo’n vijftien per keer.’ 

Keessen is voorzitter van 

het wijbestuur in Hornmeer. 

Ze vertelt dat het wijkbe-

stuur de vergaderingen 

‘leuker’ wil maken, meer op 

doelgroepen gericht. Door 

de inzet van sociale media 

denkt ze meer mensen bij 

de zaken in de wijk te kun-

nen betrekken. Zo gauw we 

huis-aan-huis een uitnodi-

ging verspreiden voor een 

bijeenkomst, zien we een 

opkomst van bijna 100%. 

De mensen komen wel als 

ze weten dat het ze direct 

raakt.’ Complimenten heeft 

ze voor opbouwwerker Frans 

Huijbregts die wijkbesturen 

mee te praten en te denken. 

Onderdelen die hier te vinden 

zijn: 

1. de participatiepagina; 

2. www.verbeterdebuurt.nl; 

3.  de adres- en vergadergege-

vens van de zes wijkraden; 

hun ideeën aan te geven. Via 

rode, groen en gele spelden-

knoppen kunnen burgers 

hun initiatief of opmerking 

kenbaar maken. 

Het kan dan gaan om die 

spreekwoordelijke stoeptegel 

die los ligt, over overlast van 

hondenpoep of jongeren-

het makkelijk om met hen te 

communiceren. Op de pagina 

www.verbeterdebuurt.nl 

kan iedereen volgen welke 

voorstellen zijn gedaan, of 

er genoeg medestanders zijn 

gevonden en wat het college 

en de gemeente uiteindelijk 

met het voorstel gaan doen of 

hebben gedaan. 

barbecues. ‘We willen door 

vernieuwing en modernise-

ring investeren in de dialoog 

met inwoners van Aalsmeer. 

Gewoon met elkaar praten, 

overleggen. Niet om er per se 

na afl oop allemaal hetzelfde 

over te denken, maar wél 

om in elk geval begrip voor 

elkaars standpunt te krijgen.’ 

Frans Huijbregts, die vanuit 
welzijn in de wijken helpt 
bij de opbouw van netwer-
ken, vat de noodzaak van 
het samendoen in een zin 
samen: ‘Als iemand van de 
gemeente in mijn tuin in 
de grond staat te spitten, 
vind ik het wel zo prettig om 
vooraf te worden geïnfor-
meerd.’ 

Huijbregts is samen met de 

afdeling wijkgericht werken 

van de gemeente druk doende 

de wijkbesturen opnieuw te 

positioneren in de wijken. 

Deze bieden bewoners de 

wijkoverleggen, de ‘markt-

plaatsen’ waar deze elkaar 

ontmoeten om samen tot 

plannen en ideeën te komen. 

Wijkbesturen worden - anders 

dan gemeenteraadsleden - 

niet democratisch gekozen. 

Daarom hebben we samen 

afgesproken dat wijkbesturen 

zich niet in het openbaar voor 

of tegen een voorstel uitspre-

ken. Ze hebben nu eenmaal 

niet de legitimiteit om alleen 

maar namens de meerderheid 

in een wijk te kunnen oorde-

len. Een gemeenteraad of een 

gemeenteraadsfractie kan en 

mag dat wel. De wijkbesturen 

worden veel meer de spil in 

het organiseren van het over-

leg, het bieden van structuur 

en systematiek tijdens het 

overleg en het agenderen van 

belangrijke zaken in hun wijk.’   

‘De noodzaak van
het samendoen’

Natuurlijk weet Van der 

Hoeven dat burgers kritisch 

zijn op het functioneren van 

de gemeente. ‘Reden temeer 

om heel erg goed naar de 

inwoners, de mensen in de 

wijken en de buurten te luis-

teren. Dat zou voor álle poli-

tici bovenaan moeten staan. 

Daarnaast is het ook gewoon 

4.  een link naar de geza-

menlijke website van deze 

wijkraden;

5.  contactgegevens en be-

langrijke adressen (o.a. 

  politie, welzijnsorganisatie, 

woningbouwvereniging).

overlast.  Dit soort meldingen 

kunnen al enkele jaren tele-

fonisch of per e-mail via de 

Servicelijn worden gedaan. 

De site van www.verbeterde-

buurt.nl willen we zo spoedig 

mogelijk koppelen aan onze 

Servicelijn; en zo ontstaat 

een extra kanaal om aller-

hande zaken bij de gemeente 

te melden. Binnenkort wordt 

ook social media ingezet om 

meldingen in de buitenruimte 

te kunnen doen. 

Voorstellen online volgen

onze taak als gemeente 

om inwoners fatsoenlijk te 

informeren. Waar het kan 

willen we ze nog nauwer 

te betrekken bij het maken 

van beleid. Daar winnen we 

tijd, geld en energie mee. 

Bovendien zorgt inspraak 

vaak voor draagvlak.’

Voorwaarde voor het in 

behandeling nemen door 

het college van B&W is dat 

minimaal tien burgers een 

voorstel of initiatief steunen. 

Dat kan al door een bericht 

en een emailadres achter te 

laten. Zo kan de gemeente 

ook eenvoudig in overleg 

komen met de indieners en is 

De gemeente hoopt vooral dat burgers met  

concrete voorstellen komen voor aanpassingen 

in hun wijk. Zo wil de gemeente steeds meer 

drempels weghalen voor burgers om met eigen 

voorstellen, meningen of inzichten te komen. 

simpele handvatten biedt. 

Volgens Keessen moet het 

vertrouwen tussen wijkbe-

stuur, wijkraad en gemeente 

verder groeien. ‘Ik geloof er 

zeker in dat de nieuwe syste-

matiek gaat werken.’

Maak het makkelijk
Robert Uytenbogaardt 

(voorzitter van de dorpsraad 

Kudelstaart) vindt de dorps-

raad niet meer weg te denken 

uit de dorpskern. ‘Als burgers 

echt een probleem, een 

mening of een wens hebben, 

weten ze ons te vinden.’ Hij is 

van mening dat de contacten 

met de verschillende groepen 

beter kan, vooral door vaker 

in de krant te staan met een 

bericht of een nieuwtje. ‘De 
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gemeente is goed in mijn 

ogen.’ De opbouwwerker 

ziet hij het liefst in zijn rol 

als facilitator. ‘Mijn oproep: 

maak het ons zo makkelijk 

mogelijk, zodat wij ons 

vrijwilligerswerk zo goed 

mogelijk kunnen uitvoeren.’ 

Uytenbogaardt juicht het 

toe dat de diverse participa-

tiemogelijkheden nu op één 

plek op de website worden 

verzameld. ‘Het kan en het 

moet echt beter. Het gaat er 

niet alleen om welke trede 

van de participatieladder 

wordt gekozen, we zouden zo 

graag een duidelijk overzicht 

Wijkraden enthousiast over 
nieuwe opzet

krijgen van alle projecten 

die ons aangaan.’ Keessen 

steunt hem hierin volledig 

en zegt: ‘Nu is het vaak een 

zoekplaatje.’ 

Uytenbogaardt: ‘Informatie 

over startdatum van een 

project, geplande einddatum, 

wie is de verantwoordelijke 

coördinator, hoe en in welke 

mate kunnen de  inwoners 
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zouden inwoners nog meer 

bij het werk van de gemeente 

betrokken worden.’
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bekende participatieladder. 

Op deze ladder met vijf treden 

wordt de mate van inspraak 

steeds sterker. Informeren 

noemen we de laagste parti-

cipatietrede, daarna volgen 

raadplegen, adviseren, 

co-produceren en meebeslis-

sen. Informeren doen we als 

gemeente standaard. Maar 

in veel gevallen gaan we 

verder. Bij het ontwerp van 

een kunstwerk voor Nieuw-

Calslagen en de beleidsvisie 

voor het Uiterweggebied 

werken we bijvoorbeeld met 

coproductie.

Wethouder Van der Hoeven: 

‘Het zijn de mensen 
die het moeten doen’

De verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven deelt 
graag met zoveel mogelijk mensen zijn inzicht op het wijkge-
richt werken. Hij zegt: ‘De gemeente Aalsmeer kan en wil het 
niet alleen doen; ons doel is om er samen met de bewoners 
voor te zorgen dat Aalsmeer een fi jne woonplaats blijft waar 
we op elkaar letten en elkaar helpen.’

Opbouwwerker Frans Huijbregts:

Irene Keessen (rechts) in gesprek met Frans Huijbregts.
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De gemeente hoopt vooral dat burgers met  

concrete voorstellen komen voor aanpassingen 

in hun wijk. Zo wil de gemeente steeds meer 

drempels weghalen voor burgers om met eigen 

voorstellen, meningen of inzichten te komen. 

simpele handvatten biedt. 

Volgens Keessen moet het 

vertrouwen tussen wijkbe-

stuur, wijkraad en gemeente 

verder groeien. ‘Ik geloof er 

zeker in dat de nieuwe syste-

matiek gaat werken.’

Maak het makkelijk
Robert Uytenbogaardt 

(voorzitter van de dorpsraad 

Kudelstaart) vindt de dorps-

raad niet meer weg te denken 

uit de dorpskern. ‘Als burgers 

echt een probleem, een 

mening of een wens hebben, 

weten ze ons te vinden.’ Hij is 

van mening dat de contacten 

met de verschillende groepen 

beter kan, vooral door vaker 

in de krant te staan met een 

bericht of een nieuwtje. ‘De 

relatie tussen dorpsraad en 

gemeente is goed in mijn 

ogen.’ De opbouwwerker 

ziet hij het liefst in zijn rol 

als facilitator. ‘Mijn oproep: 

maak het ons zo makkelijk 

mogelijk, zodat wij ons 

vrijwilligerswerk zo goed 

mogelijk kunnen uitvoeren.’ 

Uytenbogaardt juicht het 

toe dat de diverse participa-

tiemogelijkheden nu op één 

plek op de website worden 

verzameld. ‘Het kan en het 

moet echt beter. Het gaat er 

niet alleen om welke trede 

van de participatieladder 

wordt gekozen, we zouden zo 

graag een duidelijk overzicht 

Wijkraden enthousiast over 
nieuwe opzet

krijgen van alle projecten 

die ons aangaan.’ Keessen 

steunt hem hierin volledig 

en zegt: ‘Nu is het vaak een 

zoekplaatje.’ 

Uytenbogaardt: ‘Informatie 

over startdatum van een 

project, geplande einddatum, 

wie is de verantwoordelijke 

coördinator, hoe en in welke 

mate kunnen de  inwoners 

participeren? Daarmee 

zouden inwoners nog meer 

bij het werk van de gemeente 

betrokken worden.’

ten wordt gewerkt met de 

bekende participatieladder. 

Op deze ladder met vijf treden 

wordt de mate van inspraak 

steeds sterker. Informeren 

noemen we de laagste parti-

cipatietrede, daarna volgen 

raadplegen, adviseren, 

co-produceren en meebeslis-

sen. Informeren doen we als 

gemeente standaard. Maar 

in veel gevallen gaan we 

verder. Bij het ontwerp van 

een kunstwerk voor Nieuw-

Calslagen en de beleidsvisie 

voor het Uiterweggebied 

werken we bijvoorbeeld met 

coproductie.

Wethouder Van der Hoeven: 

‘Het zijn de mensen 
die het moeten doen’

De verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven deelt 
graag met zoveel mogelijk mensen zijn inzicht op het wijkge-
richt werken. Hij zegt: ‘De gemeente Aalsmeer kan en wil het 
niet alleen doen; ons doel is om er samen met de bewoners 
voor te zorgen dat Aalsmeer een fi jne woonplaats blijft waar 
we op elkaar letten en elkaar helpen.’

Opbouwwerker Frans Huijbregts:

Irene Keessen (rechts) in gesprek met Frans Huijbregts.
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Participatie

Verbeter de buurt

Gemeente vraagt inwoners mee te denken en te praten

(mee)beslissen

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

De gemeente Aalsmeer is ervan overtuigd dat beleid beter, goed-

koper en sneller tot stand kan komen als burgers meepraten en 

meedenken. Niet achteraf maar vooraf. Voordat de spade de grond 

in gaat, legt de gemeente al langere tijd de concept-plannen voor 

aan burgers. En dat werkt. Om die aanpak voortaan in de boezem 

van de gemeentelijke organisatie een vaste plek te geven, neemt 

de gemeente enkele initiatieven. Die worden op deze pagina verder 

toegelicht.

Sinds eind 2011 staat op de 

website van de gemeente 

Aalsmeer de knop ‘MijnWijk’. 

Wie hierop klikt komt in een 

scherm waar verschillende 

onderdelen zijn verzameld die 

inwoners de kans geven om 

Meepraten
Onder de participatieknop 

worden alle beleidsvoorstel-

len genoemd waarin inwoners 

en belanghebbenden kunnen 

reageren. Meepraten over de 

plek van een nieuwe school? 

Participatieknop! 

Vraagt de gemeente om uw 

mening over nieuw groenbe-

leid? Participatieknop! Wordt 

een nieuwbouwproject bij u 

in de wijk gepland? Participa-

tieknop! 

Onder de knop ‘Participatie’ 

op de website onder ‘MijnWijk’ 

vindt u een overzicht van alle 

lopende inspraak- en partici-

patietrajecten. Via deze weg 

zal de gemeente structureel 

en herkenbaar en steeds op 

dezelfde plek vragen om uw 

mening, advies of kennis. 

Deze bijeenkomsten vinden 

nu ook al vaak plaats, u kent 

ze onder de naam ‘Publieks-

avond’ of ‘Bewonersavond’. 

Participatieladder
Om inwoners aan het woord 

te laten is een vaste struc-

tuur meer dan welkom. 

Vandaar dat al sinds jaar en 

dag in Nederlandse gemeen-

Speld op plattegrond 
prikken
Met de Verbeterdebuurt-

knop doet de gemeente wat 

zo’n tien andere gemeenten 

in Nederland – waaronder 

Amsterdam – al langere 

tijd doen: inwoners de kans 

geven om op een plattegrond 

‘Wijkgericht werken moet 

erop gericht zijn om een 

bijdrage te leveren aan 

de sociale samenhang en 

de invulling van de open-

bare ruimte’. Dat zegt de 

wethouder die niet onder 

stoelen of banken steekt dat 

er bezuinigd moest worden, 

bijvoorbeeld op de buurt-

Irene Keessen (Hornmeer): 

‘Mijn inschatting is dat er 

over drie jaar misschien wel 

drie keer zoveel mensen 

naar een wijkraadsvergade-

ring komen; nu zijn dat er 

zo’n vijftien per keer.’ 

Keessen is voorzitter van 

het wijbestuur in Hornmeer. 

Ze vertelt dat het wijkbe-

stuur de vergaderingen 

‘leuker’ wil maken, meer op 

doelgroepen gericht. Door 

de inzet van sociale media 

denkt ze meer mensen bij 

de zaken in de wijk te kun-

nen betrekken. Zo gauw we 

huis-aan-huis een uitnodi-

ging verspreiden voor een 

bijeenkomst, zien we een 

opkomst van bijna 100%. 

De mensen komen wel als 

ze weten dat het ze direct 

raakt.’ Complimenten heeft 

ze voor opbouwwerker Frans 

Huijbregts die wijkbesturen 

mee te praten en te denken. 

Onderdelen die hier te vinden 

zijn: 

1. de participatiepagina; 

2. www.verbeterdebuurt.nl; 

3.  de adres- en vergadergege-

vens van de zes wijkraden; 

hun ideeën aan te geven. Via 

rode, groen en gele spelden-

knoppen kunnen burgers 

hun initiatief of opmerking 

kenbaar maken. 

Het kan dan gaan om die 

spreekwoordelijke stoeptegel 

die los ligt, over overlast van 

hondenpoep of jongeren-

het makkelijk om met hen te 

communiceren. Op de pagina 

www.verbeterdebuurt.nl 

kan iedereen volgen welke 

voorstellen zijn gedaan, of 

er genoeg medestanders zijn 

gevonden en wat het college 

en de gemeente uiteindelijk 

met het voorstel gaan doen of 

hebben gedaan. 

barbecues. ‘We willen door 

vernieuwing en modernise-

ring investeren in de dialoog 

met inwoners van Aalsmeer. 

Gewoon met elkaar praten, 

overleggen. Niet om er per se 

na afl oop allemaal hetzelfde 

over te denken, maar wél 

om in elk geval begrip voor 

elkaars standpunt te krijgen.’ 

Frans Huijbregts, die vanuit 
welzijn in de wijken helpt 
bij de opbouw van netwer-
ken, vat de noodzaak van 
het samendoen in een zin 
samen: ‘Als iemand van de 
gemeente in mijn tuin in 
de grond staat te spitten, 
vind ik het wel zo prettig om 
vooraf te worden geïnfor-
meerd.’ 

Huijbregts is samen met de 

afdeling wijkgericht werken 

van de gemeente druk doende 

de wijkbesturen opnieuw te 

positioneren in de wijken. 

Deze bieden bewoners de 

wijkoverleggen, de ‘markt-

plaatsen’ waar deze elkaar 

ontmoeten om samen tot 

plannen en ideeën te komen. 

Wijkbesturen worden - anders 

dan gemeenteraadsleden - 

niet democratisch gekozen. 

Daarom hebben we samen 

afgesproken dat wijkbesturen 

zich niet in het openbaar voor 

of tegen een voorstel uitspre-

ken. Ze hebben nu eenmaal 

niet de legitimiteit om alleen 

maar namens de meerderheid 

in een wijk te kunnen oorde-

len. Een gemeenteraad of een 

gemeenteraadsfractie kan en 

mag dat wel. De wijkbesturen 

worden veel meer de spil in 

het organiseren van het over-

leg, het bieden van structuur 

en systematiek tijdens het 

overleg en het agenderen van 

belangrijke zaken in hun wijk.’   

‘De noodzaak van
het samendoen’

Natuurlijk weet Van der 

Hoeven dat burgers kritisch 

zijn op het functioneren van 

de gemeente. ‘Reden temeer 

om heel erg goed naar de 

inwoners, de mensen in de 

wijken en de buurten te luis-

teren. Dat zou voor álle poli-

tici bovenaan moeten staan. 

Daarnaast is het ook gewoon 

4.  een link naar de geza-

menlijke website van deze 

wijkraden;

5.  contactgegevens en be-

langrijke adressen (o.a. 

  politie, welzijnsorganisatie, 

woningbouwvereniging).

overlast.  Dit soort meldingen 

kunnen al enkele jaren tele-

fonisch of per e-mail via de 

Servicelijn worden gedaan. 

De site van www.verbeterde-

buurt.nl willen we zo spoedig 

mogelijk koppelen aan onze 

Servicelijn; en zo ontstaat 

een extra kanaal om aller-

hande zaken bij de gemeente 

te melden. Binnenkort wordt 

ook social media ingezet om 

meldingen in de buitenruimte 

te kunnen doen. 

Voorstellen online volgen

onze taak als gemeente 

om inwoners fatsoenlijk te 

informeren. Waar het kan 

willen we ze nog nauwer 

te betrekken bij het maken 

van beleid. Daar winnen we 

tijd, geld en energie mee. 

Bovendien zorgt inspraak 

vaak voor draagvlak.’

Voorwaarde voor het in 

behandeling nemen door 

het college van B&W is dat 

minimaal tien burgers een 

voorstel of initiatief steunen. 

Dat kan al door een bericht 

en een emailadres achter te 

laten. Zo kan de gemeente 

ook eenvoudig in overleg 

komen met de indieners en is 

De gemeente hoopt vooral dat burgers met  

concrete voorstellen komen voor aanpassingen 

in hun wijk. Zo wil de gemeente steeds meer 

drempels weghalen voor burgers om met eigen 

voorstellen, meningen of inzichten te komen. 

simpele handvatten biedt. 

Volgens Keessen moet het 

vertrouwen tussen wijkbe-

stuur, wijkraad en gemeente 

verder groeien. ‘Ik geloof er 

zeker in dat de nieuwe syste-

matiek gaat werken.’

Maak het makkelijk
Robert Uytenbogaardt 

(voorzitter van de dorpsraad 

Kudelstaart) vindt de dorps-

raad niet meer weg te denken 

uit de dorpskern. ‘Als burgers 

echt een probleem, een 

mening of een wens hebben, 

weten ze ons te vinden.’ Hij is 

van mening dat de contacten 

met de verschillende groepen 

beter kan, vooral door vaker 

in de krant te staan met een 

bericht of een nieuwtje. ‘De 

relatie tussen dorpsraad en 

gemeente is goed in mijn 

ogen.’ De opbouwwerker 

ziet hij het liefst in zijn rol 

als facilitator. ‘Mijn oproep: 

maak het ons zo makkelijk 

mogelijk, zodat wij ons 

vrijwilligerswerk zo goed 

mogelijk kunnen uitvoeren.’ 

Uytenbogaardt juicht het 

toe dat de diverse participa-

tiemogelijkheden nu op één 

plek op de website worden 

verzameld. ‘Het kan en het 

moet echt beter. Het gaat er 

niet alleen om welke trede 

van de participatieladder 

wordt gekozen, we zouden zo 

graag een duidelijk overzicht 

Wijkraden enthousiast over 
nieuwe opzet

krijgen van alle projecten 

die ons aangaan.’ Keessen 

steunt hem hierin volledig 

en zegt: ‘Nu is het vaak een 

zoekplaatje.’ 

Uytenbogaardt: ‘Informatie 

over startdatum van een 

project, geplande einddatum, 

wie is de verantwoordelijke 

coördinator, hoe en in welke 

mate kunnen de  inwoners 

participeren? Daarmee 

zouden inwoners nog meer 

bij het werk van de gemeente 

betrokken worden.’

ten wordt gewerkt met de 

bekende participatieladder. 

Op deze ladder met vijf treden 

wordt de mate van inspraak 

steeds sterker. Informeren 

noemen we de laagste parti-

cipatietrede, daarna volgen 

raadplegen, adviseren, 

co-produceren en meebeslis-

sen. Informeren doen we als 

gemeente standaard. Maar 

in veel gevallen gaan we 

verder. Bij het ontwerp van 

een kunstwerk voor Nieuw-

Calslagen en de beleidsvisie 

voor het Uiterweggebied 

werken we bijvoorbeeld met 

coproductie.

Wethouder Van der Hoeven: 

‘Het zijn de mensen 
die het moeten doen’

De verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven deelt 
graag met zoveel mogelijk mensen zijn inzicht op het wijkge-
richt werken. Hij zegt: ‘De gemeente Aalsmeer kan en wil het 
niet alleen doen; ons doel is om er samen met de bewoners 
voor te zorgen dat Aalsmeer een fi jne woonplaats blijft waar 
we op elkaar letten en elkaar helpen.’

Opbouwwerker Frans Huijbregts:

Irene Keessen (rechts) in gesprek met Frans Huijbregts.
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De gemeente Aalsmeer is ervan overtuigd dat beleid beter, goed-

koper en sneller tot stand kan komen als burgers meepraten en 

meedenken. Niet achteraf maar vooraf. Voordat de spade de grond 

in gaat, legt de gemeente al langere tijd de concept-plannen voor 

aan burgers. En dat werkt. Om die aanpak voortaan in de boezem 

van de gemeentelijke organisatie een vaste plek te geven, neemt 

de gemeente enkele initiatieven. Die worden op deze pagina verder 

toegelicht.

Sinds eind 2011 staat op de 

website van de gemeente 

Aalsmeer de knop ‘MijnWijk’. 

Wie hierop klikt komt in een 

scherm waar verschillende 

onderdelen zijn verzameld die 

inwoners de kans geven om 

Meepraten
Onder de participatieknop 

worden alle beleidsvoorstel-

len genoemd waarin inwoners 

en belanghebbenden kunnen 

reageren. Meepraten over de 

plek van een nieuwe school? 

Participatieknop! 

Vraagt de gemeente om uw 

mening over nieuw groenbe-

leid? Participatieknop! Wordt 

een nieuwbouwproject bij u 

in de wijk gepland? Participa-

tieknop! 

Onder de knop ‘Participatie’ 

op de website onder ‘MijnWijk’ 

vindt u een overzicht van alle 

lopende inspraak- en partici-

patietrajecten. Via deze weg 

zal de gemeente structureel 

en herkenbaar en steeds op 

dezelfde plek vragen om uw 

mening, advies of kennis. 

Deze bijeenkomsten vinden 

nu ook al vaak plaats, u kent 

ze onder de naam ‘Publieks-

avond’ of ‘Bewonersavond’. 

Participatieladder
Om inwoners aan het woord 

te laten is een vaste struc-

tuur meer dan welkom. 

Vandaar dat al sinds jaar en 

dag in Nederlandse gemeen-

Speld op plattegrond 
prikken
Met de Verbeterdebuurt-

knop doet de gemeente wat 

zo’n tien andere gemeenten 

in Nederland – waaronder 

Amsterdam – al langere 

tijd doen: inwoners de kans 

geven om op een plattegrond 

‘Wijkgericht werken moet 

erop gericht zijn om een 

bijdrage te leveren aan 

de sociale samenhang en 

de invulling van de open-

bare ruimte’. Dat zegt de 

wethouder die niet onder 

stoelen of banken steekt dat 

er bezuinigd moest worden, 

bijvoorbeeld op de buurt-

Irene Keessen (Hornmeer): 

‘Mijn inschatting is dat er 

over drie jaar misschien wel 

drie keer zoveel mensen 

naar een wijkraadsvergade-

ring komen; nu zijn dat er 

zo’n vijftien per keer.’ 

Keessen is voorzitter van 

het wijbestuur in Hornmeer. 

Ze vertelt dat het wijkbe-

stuur de vergaderingen 

‘leuker’ wil maken, meer op 

doelgroepen gericht. Door 

de inzet van sociale media 

denkt ze meer mensen bij 

de zaken in de wijk te kun-

nen betrekken. Zo gauw we 

huis-aan-huis een uitnodi-

ging verspreiden voor een 

bijeenkomst, zien we een 

opkomst van bijna 100%. 

De mensen komen wel als 

ze weten dat het ze direct 

raakt.’ Complimenten heeft 

ze voor opbouwwerker Frans 

Huijbregts die wijkbesturen 

mee te praten en te denken. 

Onderdelen die hier te vinden 

zijn: 

1. de participatiepagina; 

2. www.verbeterdebuurt.nl; 

3.  de adres- en vergadergege-

vens van de zes wijkraden; 

hun ideeën aan te geven. Via 

rode, groen en gele spelden-

knoppen kunnen burgers 

hun initiatief of opmerking 

kenbaar maken. 

Het kan dan gaan om die 

spreekwoordelijke stoeptegel 

die los ligt, over overlast van 

hondenpoep of jongeren-

het makkelijk om met hen te 

communiceren. Op de pagina 

www.verbeterdebuurt.nl 

kan iedereen volgen welke 

voorstellen zijn gedaan, of 

er genoeg medestanders zijn 

gevonden en wat het college 

en de gemeente uiteindelijk 

met het voorstel gaan doen of 

hebben gedaan. 

barbecues. ‘We willen door 

vernieuwing en modernise-

ring investeren in de dialoog 

met inwoners van Aalsmeer. 

Gewoon met elkaar praten, 

overleggen. Niet om er per se 

na afl oop allemaal hetzelfde 

over te denken, maar wél 

om in elk geval begrip voor 

elkaars standpunt te krijgen.’ 

Frans Huijbregts, die vanuit 
welzijn in de wijken helpt 
bij de opbouw van netwer-
ken, vat de noodzaak van 
het samendoen in een zin 
samen: ‘Als iemand van de 
gemeente in mijn tuin in 
de grond staat te spitten, 
vind ik het wel zo prettig om 
vooraf te worden geïnfor-
meerd.’ 

Huijbregts is samen met de 

afdeling wijkgericht werken 

van de gemeente druk doende 

de wijkbesturen opnieuw te 

positioneren in de wijken. 

Deze bieden bewoners de 

wijkoverleggen, de ‘markt-

plaatsen’ waar deze elkaar 

ontmoeten om samen tot 

plannen en ideeën te komen. 

Wijkbesturen worden - anders 

dan gemeenteraadsleden - 

niet democratisch gekozen. 

Daarom hebben we samen 

afgesproken dat wijkbesturen 

zich niet in het openbaar voor 

of tegen een voorstel uitspre-

ken. Ze hebben nu eenmaal 

niet de legitimiteit om alleen 

maar namens de meerderheid 

in een wijk te kunnen oorde-

len. Een gemeenteraad of een 

gemeenteraadsfractie kan en 

mag dat wel. De wijkbesturen 

worden veel meer de spil in 

het organiseren van het over-

leg, het bieden van structuur 

en systematiek tijdens het 

overleg en het agenderen van 

belangrijke zaken in hun wijk.’   

‘De noodzaak van
het samendoen’

Natuurlijk weet Van der 

Hoeven dat burgers kritisch 

zijn op het functioneren van 

de gemeente. ‘Reden temeer 

om heel erg goed naar de 

inwoners, de mensen in de 

wijken en de buurten te luis-

teren. Dat zou voor álle poli-

tici bovenaan moeten staan. 

Daarnaast is het ook gewoon 

4.  een link naar de geza-

menlijke website van deze 

wijkraden;

5.  contactgegevens en be-

langrijke adressen (o.a. 

  politie, welzijnsorganisatie, 

woningbouwvereniging).

overlast.  Dit soort meldingen 

kunnen al enkele jaren tele-

fonisch of per e-mail via de 

Servicelijn worden gedaan. 

De site van www.verbeterde-

buurt.nl willen we zo spoedig 

mogelijk koppelen aan onze 

Servicelijn; en zo ontstaat 

een extra kanaal om aller-

hande zaken bij de gemeente 

te melden. Binnenkort wordt 

ook social media ingezet om 

meldingen in de buitenruimte 

te kunnen doen. 

Voorstellen online volgen

onze taak als gemeente 

om inwoners fatsoenlijk te 

informeren. Waar het kan 

willen we ze nog nauwer 

te betrekken bij het maken 

van beleid. Daar winnen we 

tijd, geld en energie mee. 

Bovendien zorgt inspraak 

vaak voor draagvlak.’

Voorwaarde voor het in 

behandeling nemen door 

het college van B&W is dat 

minimaal tien burgers een 

voorstel of initiatief steunen. 

Dat kan al door een bericht 

en een emailadres achter te 

laten. Zo kan de gemeente 

ook eenvoudig in overleg 

komen met de indieners en is 

De gemeente hoopt vooral dat burgers met  

concrete voorstellen komen voor aanpassingen 

in hun wijk. Zo wil de gemeente steeds meer 

drempels weghalen voor burgers om met eigen 

voorstellen, meningen of inzichten te komen. 

simpele handvatten biedt. 

Volgens Keessen moet het 

vertrouwen tussen wijkbe-

stuur, wijkraad en gemeente 

verder groeien. ‘Ik geloof er 

zeker in dat de nieuwe syste-

matiek gaat werken.’

Maak het makkelijk
Robert Uytenbogaardt 

(voorzitter van de dorpsraad 

Kudelstaart) vindt de dorps-

raad niet meer weg te denken 

uit de dorpskern. ‘Als burgers 

echt een probleem, een 

mening of een wens hebben, 

weten ze ons te vinden.’ Hij is 

van mening dat de contacten 

met de verschillende groepen 

beter kan, vooral door vaker 

in de krant te staan met een 

bericht of een nieuwtje. ‘De 

relatie tussen dorpsraad en 

gemeente is goed in mijn 

ogen.’ De opbouwwerker 

ziet hij het liefst in zijn rol 

als facilitator. ‘Mijn oproep: 

maak het ons zo makkelijk 

mogelijk, zodat wij ons 

vrijwilligerswerk zo goed 

mogelijk kunnen uitvoeren.’ 

Uytenbogaardt juicht het 

toe dat de diverse participa-

tiemogelijkheden nu op één 

plek op de website worden 

verzameld. ‘Het kan en het 

moet echt beter. Het gaat er 

niet alleen om welke trede 

van de participatieladder 

wordt gekozen, we zouden zo 

graag een duidelijk overzicht 

Wijkraden enthousiast over 
nieuwe opzet

krijgen van alle projecten 

die ons aangaan.’ Keessen 

steunt hem hierin volledig 

en zegt: ‘Nu is het vaak een 

zoekplaatje.’ 

Uytenbogaardt: ‘Informatie 

over startdatum van een 

project, geplande einddatum, 

wie is de verantwoordelijke 

coördinator, hoe en in welke 

mate kunnen de  inwoners 

participeren? Daarmee 

zouden inwoners nog meer 

bij het werk van de gemeente 

betrokken worden.’

ten wordt gewerkt met de 

bekende participatieladder. 

Op deze ladder met vijf treden 

wordt de mate van inspraak 

steeds sterker. Informeren 

noemen we de laagste parti-

cipatietrede, daarna volgen 

raadplegen, adviseren, 

co-produceren en meebeslis-

sen. Informeren doen we als 

gemeente standaard. Maar 

in veel gevallen gaan we 

verder. Bij het ontwerp van 

een kunstwerk voor Nieuw-

Calslagen en de beleidsvisie 

voor het Uiterweggebied 

werken we bijvoorbeeld met 

coproductie.

Wethouder Van der Hoeven: 

‘Het zijn de mensen 
die het moeten doen’

De verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven deelt 
graag met zoveel mogelijk mensen zijn inzicht op het wijkge-
richt werken. Hij zegt: ‘De gemeente Aalsmeer kan en wil het 
niet alleen doen; ons doel is om er samen met de bewoners 
voor te zorgen dat Aalsmeer een fi jne woonplaats blijft waar 
we op elkaar letten en elkaar helpen.’

Opbouwwerker Frans Huijbregts:

Irene Keessen (rechts) in gesprek met Frans Huijbregts.
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Gemeente vraagt inwoners mee te denken en te praten

(mee)beslissen

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

De gemeente Aalsmeer is ervan overtuigd dat beleid beter, goed-

koper en sneller tot stand kan komen als burgers meepraten en 

meedenken. Niet achteraf maar vooraf. Voordat de spade de grond 

in gaat, legt de gemeente al langere tijd de concept-plannen voor 

aan burgers. En dat werkt. Om die aanpak voortaan in de boezem 

van de gemeentelijke organisatie een vaste plek te geven, neemt 

de gemeente enkele initiatieven. Die worden op deze pagina verder 

toegelicht.

Sinds eind 2011 staat op de 

website van de gemeente 

Aalsmeer de knop ‘MijnWijk’. 

Wie hierop klikt komt in een 

scherm waar verschillende 

onderdelen zijn verzameld die 

inwoners de kans geven om 

Meepraten
Onder de participatieknop 

worden alle beleidsvoorstel-

len genoemd waarin inwoners 

en belanghebbenden kunnen 

reageren. Meepraten over de 

plek van een nieuwe school? 

Participatieknop! 

Vraagt de gemeente om uw 

mening over nieuw groenbe-

leid? Participatieknop! Wordt 

een nieuwbouwproject bij u 

in de wijk gepland? Participa-

tieknop! 

Onder de knop ‘Participatie’ 

op de website onder ‘MijnWijk’ 

vindt u een overzicht van alle 

lopende inspraak- en partici-

patietrajecten. Via deze weg 

zal de gemeente structureel 

en herkenbaar en steeds op 

dezelfde plek vragen om uw 

mening, advies of kennis. 

Deze bijeenkomsten vinden 

nu ook al vaak plaats, u kent 

ze onder de naam ‘Publieks-

avond’ of ‘Bewonersavond’. 

Participatieladder
Om inwoners aan het woord 

te laten is een vaste struc-

tuur meer dan welkom. 

Vandaar dat al sinds jaar en 

dag in Nederlandse gemeen-

Speld op plattegrond 
prikken
Met de Verbeterdebuurt-

knop doet de gemeente wat 

zo’n tien andere gemeenten 

in Nederland – waaronder 

Amsterdam – al langere 

tijd doen: inwoners de kans 

geven om op een plattegrond 

‘Wijkgericht werken moet 

erop gericht zijn om een 

bijdrage te leveren aan 

de sociale samenhang en 

de invulling van de open-

bare ruimte’. Dat zegt de 

wethouder die niet onder 

stoelen of banken steekt dat 

er bezuinigd moest worden, 

bijvoorbeeld op de buurt-

Irene Keessen (Hornmeer): 

‘Mijn inschatting is dat er 

over drie jaar misschien wel 

drie keer zoveel mensen 

naar een wijkraadsvergade-

ring komen; nu zijn dat er 

zo’n vijftien per keer.’ 

Keessen is voorzitter van 

het wijbestuur in Hornmeer. 

Ze vertelt dat het wijkbe-

stuur de vergaderingen 

‘leuker’ wil maken, meer op 

doelgroepen gericht. Door 

de inzet van sociale media 

denkt ze meer mensen bij 

de zaken in de wijk te kun-

nen betrekken. Zo gauw we 

huis-aan-huis een uitnodi-

ging verspreiden voor een 

bijeenkomst, zien we een 

opkomst van bijna 100%. 

De mensen komen wel als 

ze weten dat het ze direct 

raakt.’ Complimenten heeft 

ze voor opbouwwerker Frans 

Huijbregts die wijkbesturen 

mee te praten en te denken. 

Onderdelen die hier te vinden 

zijn: 

1. de participatiepagina; 

2. www.verbeterdebuurt.nl; 

3.  de adres- en vergadergege-

vens van de zes wijkraden; 

hun ideeën aan te geven. Via 

rode, groen en gele spelden-

knoppen kunnen burgers 

hun initiatief of opmerking 

kenbaar maken. 

Het kan dan gaan om die 

spreekwoordelijke stoeptegel 

die los ligt, over overlast van 

hondenpoep of jongeren-

het makkelijk om met hen te 

communiceren. Op de pagina 

www.verbeterdebuurt.nl 

kan iedereen volgen welke 

voorstellen zijn gedaan, of 

er genoeg medestanders zijn 

gevonden en wat het college 

en de gemeente uiteindelijk 

met het voorstel gaan doen of 

hebben gedaan. 

barbecues. ‘We willen door 

vernieuwing en modernise-

ring investeren in de dialoog 

met inwoners van Aalsmeer. 

Gewoon met elkaar praten, 

overleggen. Niet om er per se 

na afl oop allemaal hetzelfde 

over te denken, maar wél 

om in elk geval begrip voor 

elkaars standpunt te krijgen.’ 

Frans Huijbregts, die vanuit 
welzijn in de wijken helpt 
bij de opbouw van netwer-
ken, vat de noodzaak van 
het samendoen in een zin 
samen: ‘Als iemand van de 
gemeente in mijn tuin in 
de grond staat te spitten, 
vind ik het wel zo prettig om 
vooraf te worden geïnfor-
meerd.’ 

Huijbregts is samen met de 

afdeling wijkgericht werken 

van de gemeente druk doende 

de wijkbesturen opnieuw te 

positioneren in de wijken. 

Deze bieden bewoners de 

wijkoverleggen, de ‘markt-

plaatsen’ waar deze elkaar 

ontmoeten om samen tot 

plannen en ideeën te komen. 

Wijkbesturen worden - anders 

dan gemeenteraadsleden - 

niet democratisch gekozen. 

Daarom hebben we samen 

afgesproken dat wijkbesturen 

zich niet in het openbaar voor 

of tegen een voorstel uitspre-

ken. Ze hebben nu eenmaal 

niet de legitimiteit om alleen 

maar namens de meerderheid 

in een wijk te kunnen oorde-

len. Een gemeenteraad of een 

gemeenteraadsfractie kan en 

mag dat wel. De wijkbesturen 

worden veel meer de spil in 

het organiseren van het over-

leg, het bieden van structuur 

en systematiek tijdens het 

overleg en het agenderen van 

belangrijke zaken in hun wijk.’   

‘De noodzaak van
het samendoen’

Natuurlijk weet Van der 

Hoeven dat burgers kritisch 

zijn op het functioneren van 

de gemeente. ‘Reden temeer 

om heel erg goed naar de 

inwoners, de mensen in de 

wijken en de buurten te luis-

teren. Dat zou voor álle poli-

tici bovenaan moeten staan. 

Daarnaast is het ook gewoon 

4.  een link naar de geza-

menlijke website van deze 

wijkraden;

5.  contactgegevens en be-

langrijke adressen (o.a. 

  politie, welzijnsorganisatie, 

woningbouwvereniging).

overlast.  Dit soort meldingen 

kunnen al enkele jaren tele-

fonisch of per e-mail via de 

Servicelijn worden gedaan. 

De site van www.verbeterde-

buurt.nl willen we zo spoedig 

mogelijk koppelen aan onze 

Servicelijn; en zo ontstaat 

een extra kanaal om aller-

hande zaken bij de gemeente 

te melden. Binnenkort wordt 

ook social media ingezet om 

meldingen in de buitenruimte 

te kunnen doen. 

Voorstellen online volgen

onze taak als gemeente 

om inwoners fatsoenlijk te 

informeren. Waar het kan 

willen we ze nog nauwer 

te betrekken bij het maken 

van beleid. Daar winnen we 

tijd, geld en energie mee. 

Bovendien zorgt inspraak 

vaak voor draagvlak.’

Voorwaarde voor het in 

behandeling nemen door 

het college van B&W is dat 

minimaal tien burgers een 

voorstel of initiatief steunen. 

Dat kan al door een bericht 

en een emailadres achter te 

laten. Zo kan de gemeente 

ook eenvoudig in overleg 

komen met de indieners en is 

De gemeente hoopt vooral dat burgers met  

concrete voorstellen komen voor aanpassingen 

in hun wijk. Zo wil de gemeente steeds meer 

drempels weghalen voor burgers om met eigen 

voorstellen, meningen of inzichten te komen. 

simpele handvatten biedt. 

Volgens Keessen moet het 

vertrouwen tussen wijkbe-

stuur, wijkraad en gemeente 

verder groeien. ‘Ik geloof er 

zeker in dat de nieuwe syste-

matiek gaat werken.’

Maak het makkelijk
Robert Uytenbogaardt 

(voorzitter van de dorpsraad 

Kudelstaart) vindt de dorps-

raad niet meer weg te denken 

uit de dorpskern. ‘Als burgers 

echt een probleem, een 

mening of een wens hebben, 

weten ze ons te vinden.’ Hij is 

van mening dat de contacten 

met de verschillende groepen 

beter kan, vooral door vaker 

in de krant te staan met een 

bericht of een nieuwtje. ‘De 

relatie tussen dorpsraad en 

gemeente is goed in mijn 

ogen.’ De opbouwwerker 

ziet hij het liefst in zijn rol 

als facilitator. ‘Mijn oproep: 

maak het ons zo makkelijk 

mogelijk, zodat wij ons 

vrijwilligerswerk zo goed 

mogelijk kunnen uitvoeren.’ 

Uytenbogaardt juicht het 

toe dat de diverse participa-

tiemogelijkheden nu op één 

plek op de website worden 

verzameld. ‘Het kan en het 

moet echt beter. Het gaat er 

niet alleen om welke trede 

van de participatieladder 

wordt gekozen, we zouden zo 

graag een duidelijk overzicht 

Wijkraden enthousiast over 
nieuwe opzet
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voor het Uiterweggebied 
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richt werken. Hij zegt: ‘De gemeente Aalsmeer kan en wil het 
niet alleen doen; ons doel is om er samen met de bewoners 
voor te zorgen dat Aalsmeer een fi jne woonplaats blijft waar 
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Opbouwwerker Frans Huijbregts:

Irene Keessen (rechts) in gesprek met Frans Huijbregts.

MijnWijk

Participatie

Verbeter de buurt

Gemeente vraagt inwoners mee te denken en te praten

(mee)beslissen

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

De gemeente Aalsmeer is ervan overtuigd dat beleid beter, goed-

koper en sneller tot stand kan komen als burgers meepraten en 

meedenken. Niet achteraf maar vooraf. Voordat de spade de grond 

in gaat, legt de gemeente al langere tijd de concept-plannen voor 

aan burgers. En dat werkt. Om die aanpak voortaan in de boezem 

van de gemeentelijke organisatie een vaste plek te geven, neemt 

de gemeente enkele initiatieven. Die worden op deze pagina verder 

toegelicht.

Sinds eind 2011 staat op de 

website van de gemeente 

Aalsmeer de knop ‘MijnWijk’. 

Wie hierop klikt komt in een 

scherm waar verschillende 

onderdelen zijn verzameld die 

inwoners de kans geven om 

Meepraten
Onder de participatieknop 

worden alle beleidsvoorstel-

len genoemd waarin inwoners 

en belanghebbenden kunnen 

reageren. Meepraten over de 

plek van een nieuwe school? 

Participatieknop! 

Vraagt de gemeente om uw 

mening over nieuw groenbe-

leid? Participatieknop! Wordt 

een nieuwbouwproject bij u 

in de wijk gepland? Participa-

tieknop! 

Onder de knop ‘Participatie’ 

op de website onder ‘MijnWijk’ 

vindt u een overzicht van alle 

lopende inspraak- en partici-

patietrajecten. Via deze weg 

zal de gemeente structureel 

en herkenbaar en steeds op 

dezelfde plek vragen om uw 

mening, advies of kennis. 

Deze bijeenkomsten vinden 

nu ook al vaak plaats, u kent 

ze onder de naam ‘Publieks-

avond’ of ‘Bewonersavond’. 

Participatieladder
Om inwoners aan het woord 

te laten is een vaste struc-

tuur meer dan welkom. 

Vandaar dat al sinds jaar en 

dag in Nederlandse gemeen-

Speld op plattegrond 
prikken
Met de Verbeterdebuurt-

knop doet de gemeente wat 

zo’n tien andere gemeenten 

in Nederland – waaronder 

Amsterdam – al langere 

tijd doen: inwoners de kans 

geven om op een plattegrond 

‘Wijkgericht werken moet 

erop gericht zijn om een 

bijdrage te leveren aan 

de sociale samenhang en 

de invulling van de open-

bare ruimte’. Dat zegt de 

wethouder die niet onder 

stoelen of banken steekt dat 

er bezuinigd moest worden, 

bijvoorbeeld op de buurt-

Irene Keessen (Hornmeer): 

‘Mijn inschatting is dat er 

over drie jaar misschien wel 

drie keer zoveel mensen 

naar een wijkraadsvergade-

ring komen; nu zijn dat er 

zo’n vijftien per keer.’ 

Keessen is voorzitter van 

het wijbestuur in Hornmeer. 

Ze vertelt dat het wijkbe-

stuur de vergaderingen 

‘leuker’ wil maken, meer op 

doelgroepen gericht. Door 

de inzet van sociale media 

denkt ze meer mensen bij 

de zaken in de wijk te kun-

nen betrekken. Zo gauw we 

huis-aan-huis een uitnodi-

ging verspreiden voor een 

bijeenkomst, zien we een 

opkomst van bijna 100%. 

De mensen komen wel als 

ze weten dat het ze direct 

raakt.’ Complimenten heeft 

ze voor opbouwwerker Frans 

Huijbregts die wijkbesturen 

mee te praten en te denken. 

Onderdelen die hier te vinden 

zijn: 

1. de participatiepagina; 

2. www.verbeterdebuurt.nl; 

3.  de adres- en vergadergege-

vens van de zes wijkraden; 

hun ideeën aan te geven. Via 

rode, groen en gele spelden-

knoppen kunnen burgers 

hun initiatief of opmerking 

kenbaar maken. 

Het kan dan gaan om die 

spreekwoordelijke stoeptegel 

die los ligt, over overlast van 

hondenpoep of jongeren-

het makkelijk om met hen te 

communiceren. Op de pagina 

www.verbeterdebuurt.nl 

kan iedereen volgen welke 

voorstellen zijn gedaan, of 

er genoeg medestanders zijn 

gevonden en wat het college 

en de gemeente uiteindelijk 

met het voorstel gaan doen of 

hebben gedaan. 

barbecues. ‘We willen door 

vernieuwing en modernise-

ring investeren in de dialoog 

met inwoners van Aalsmeer. 

Gewoon met elkaar praten, 

overleggen. Niet om er per se 

na afl oop allemaal hetzelfde 

over te denken, maar wél 

om in elk geval begrip voor 

elkaars standpunt te krijgen.’ 

Frans Huijbregts, die vanuit 
welzijn in de wijken helpt 
bij de opbouw van netwer-
ken, vat de noodzaak van 
het samendoen in een zin 
samen: ‘Als iemand van de 
gemeente in mijn tuin in 
de grond staat te spitten, 
vind ik het wel zo prettig om 
vooraf te worden geïnfor-
meerd.’ 

Huijbregts is samen met de 

afdeling wijkgericht werken 

van de gemeente druk doende 

de wijkbesturen opnieuw te 

positioneren in de wijken. 

Deze bieden bewoners de 

wijkoverleggen, de ‘markt-

plaatsen’ waar deze elkaar 

ontmoeten om samen tot 

plannen en ideeën te komen. 

Wijkbesturen worden - anders 

dan gemeenteraadsleden - 

niet democratisch gekozen. 

Daarom hebben we samen 

afgesproken dat wijkbesturen 

zich niet in het openbaar voor 

of tegen een voorstel uitspre-

ken. Ze hebben nu eenmaal 

niet de legitimiteit om alleen 

maar namens de meerderheid 

in een wijk te kunnen oorde-

len. Een gemeenteraad of een 

gemeenteraadsfractie kan en 

mag dat wel. De wijkbesturen 

worden veel meer de spil in 

het organiseren van het over-

leg, het bieden van structuur 

en systematiek tijdens het 

overleg en het agenderen van 

belangrijke zaken in hun wijk.’   

‘De noodzaak van
het samendoen’

Natuurlijk weet Van der 

Hoeven dat burgers kritisch 

zijn op het functioneren van 

de gemeente. ‘Reden temeer 

om heel erg goed naar de 

inwoners, de mensen in de 

wijken en de buurten te luis-

teren. Dat zou voor álle poli-

tici bovenaan moeten staan. 

Daarnaast is het ook gewoon 

4.  een link naar de geza-

menlijke website van deze 

wijkraden;

5.  contactgegevens en be-

langrijke adressen (o.a. 

  politie, welzijnsorganisatie, 

woningbouwvereniging).

overlast.  Dit soort meldingen 

kunnen al enkele jaren tele-

fonisch of per e-mail via de 

Servicelijn worden gedaan. 

De site van www.verbeterde-

buurt.nl willen we zo spoedig 

mogelijk koppelen aan onze 

Servicelijn; en zo ontstaat 

een extra kanaal om aller-

hande zaken bij de gemeente 

te melden. Binnenkort wordt 

ook social media ingezet om 

meldingen in de buitenruimte 

te kunnen doen. 

Voorstellen online volgen

onze taak als gemeente 

om inwoners fatsoenlijk te 

informeren. Waar het kan 

willen we ze nog nauwer 

te betrekken bij het maken 

van beleid. Daar winnen we 

tijd, geld en energie mee. 

Bovendien zorgt inspraak 

vaak voor draagvlak.’

Voorwaarde voor het in 

behandeling nemen door 

het college van B&W is dat 

minimaal tien burgers een 

voorstel of initiatief steunen. 

Dat kan al door een bericht 

en een emailadres achter te 

laten. Zo kan de gemeente 

ook eenvoudig in overleg 

komen met de indieners en is 

De gemeente hoopt vooral dat burgers met  

concrete voorstellen komen voor aanpassingen 

in hun wijk. Zo wil de gemeente steeds meer 

drempels weghalen voor burgers om met eigen 

voorstellen, meningen of inzichten te komen. 

simpele handvatten biedt. 

Volgens Keessen moet het 

vertrouwen tussen wijkbe-

stuur, wijkraad en gemeente 

verder groeien. ‘Ik geloof er 

zeker in dat de nieuwe syste-

matiek gaat werken.’

Maak het makkelijk
Robert Uytenbogaardt 

(voorzitter van de dorpsraad 

Kudelstaart) vindt de dorps-

raad niet meer weg te denken 

uit de dorpskern. ‘Als burgers 

echt een probleem, een 

mening of een wens hebben, 

weten ze ons te vinden.’ Hij is 

van mening dat de contacten 

met de verschillende groepen 

beter kan, vooral door vaker 

in de krant te staan met een 

bericht of een nieuwtje. ‘De 

relatie tussen dorpsraad en 

gemeente is goed in mijn 

ogen.’ De opbouwwerker 

ziet hij het liefst in zijn rol 

als facilitator. ‘Mijn oproep: 

maak het ons zo makkelijk 

mogelijk, zodat wij ons 

vrijwilligerswerk zo goed 

mogelijk kunnen uitvoeren.’ 

Uytenbogaardt juicht het 

toe dat de diverse participa-

tiemogelijkheden nu op één 

plek op de website worden 

verzameld. ‘Het kan en het 

moet echt beter. Het gaat er 

niet alleen om welke trede 

van de participatieladder 

wordt gekozen, we zouden zo 

graag een duidelijk overzicht 

Wijkraden enthousiast over 
nieuwe opzet

krijgen van alle projecten 

die ons aangaan.’ Keessen 

steunt hem hierin volledig 

en zegt: ‘Nu is het vaak een 

zoekplaatje.’ 

Uytenbogaardt: ‘Informatie 

over startdatum van een 

project, geplande einddatum, 

wie is de verantwoordelijke 

coördinator, hoe en in welke 

mate kunnen de  inwoners 

participeren? Daarmee 

zouden inwoners nog meer 

bij het werk van de gemeente 

betrokken worden.’

ten wordt gewerkt met de 

bekende participatieladder. 

Op deze ladder met vijf treden 

wordt de mate van inspraak 

steeds sterker. Informeren 

noemen we de laagste parti-

cipatietrede, daarna volgen 

raadplegen, adviseren, 

co-produceren en meebeslis-

sen. Informeren doen we als 

gemeente standaard. Maar 

in veel gevallen gaan we 

verder. Bij het ontwerp van 

een kunstwerk voor Nieuw-

Calslagen en de beleidsvisie 

voor het Uiterweggebied 

werken we bijvoorbeeld met 

coproductie.

Wethouder Van der Hoeven: 

‘Het zijn de mensen 
die het moeten doen’

De verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven deelt 
graag met zoveel mogelijk mensen zijn inzicht op het wijkge-
richt werken. Hij zegt: ‘De gemeente Aalsmeer kan en wil het 
niet alleen doen; ons doel is om er samen met de bewoners 
voor te zorgen dat Aalsmeer een fi jne woonplaats blijft waar 
we op elkaar letten en elkaar helpen.’

Opbouwwerker Frans Huijbregts:

Irene Keessen (rechts) in gesprek met Frans Huijbregts.

MijnWijk

Participatie

Verbeter de buurt

Gemeente vraagt inwoners mee te denken en te praten

(mee)beslissen

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

De gemeente Aalsmeer is ervan overtuigd dat beleid beter, goed-

koper en sneller tot stand kan komen als burgers meepraten en 

meedenken. Niet achteraf maar vooraf. Voordat de spade de grond 

in gaat, legt de gemeente al langere tijd de concept-plannen voor 

aan burgers. En dat werkt. Om die aanpak voortaan in de boezem 

van de gemeentelijke organisatie een vaste plek te geven, neemt 

de gemeente enkele initiatieven. Die worden op deze pagina verder 

toegelicht.

Sinds eind 2011 staat op de 

website van de gemeente 

Aalsmeer de knop ‘MijnWijk’. 

Wie hierop klikt komt in een 

scherm waar verschillende 

onderdelen zijn verzameld die 

inwoners de kans geven om 

Meepraten
Onder de participatieknop 

worden alle beleidsvoorstel-

len genoemd waarin inwoners 

en belanghebbenden kunnen 

reageren. Meepraten over de 

plek van een nieuwe school? 

Participatieknop! 

Vraagt de gemeente om uw 

mening over nieuw groenbe-

leid? Participatieknop! Wordt 

een nieuwbouwproject bij u 

in de wijk gepland? Participa-

tieknop! 

Onder de knop ‘Participatie’ 

op de website onder ‘MijnWijk’ 

vindt u een overzicht van alle 

lopende inspraak- en partici-

patietrajecten. Via deze weg 

zal de gemeente structureel 

en herkenbaar en steeds op 

dezelfde plek vragen om uw 

mening, advies of kennis. 

Deze bijeenkomsten vinden 

nu ook al vaak plaats, u kent 

ze onder de naam ‘Publieks-

avond’ of ‘Bewonersavond’. 

Participatieladder
Om inwoners aan het woord 

te laten is een vaste struc-

tuur meer dan welkom. 

Vandaar dat al sinds jaar en 

dag in Nederlandse gemeen-

Speld op plattegrond 
prikken
Met de Verbeterdebuurt-

knop doet de gemeente wat 

zo’n tien andere gemeenten 

in Nederland – waaronder 

Amsterdam – al langere 

tijd doen: inwoners de kans 

geven om op een plattegrond 

‘Wijkgericht werken moet 

erop gericht zijn om een 

bijdrage te leveren aan 

de sociale samenhang en 

de invulling van de open-

bare ruimte’. Dat zegt de 

wethouder die niet onder 

stoelen of banken steekt dat 

er bezuinigd moest worden, 

bijvoorbeeld op de buurt-

Irene Keessen (Hornmeer): 

‘Mijn inschatting is dat er 

over drie jaar misschien wel 

drie keer zoveel mensen 

naar een wijkraadsvergade-

ring komen; nu zijn dat er 

zo’n vijftien per keer.’ 

Keessen is voorzitter van 

het wijbestuur in Hornmeer. 

Ze vertelt dat het wijkbe-

stuur de vergaderingen 

‘leuker’ wil maken, meer op 

doelgroepen gericht. Door 

de inzet van sociale media 

denkt ze meer mensen bij 

de zaken in de wijk te kun-

nen betrekken. Zo gauw we 

huis-aan-huis een uitnodi-

ging verspreiden voor een 

bijeenkomst, zien we een 

opkomst van bijna 100%. 

De mensen komen wel als 

ze weten dat het ze direct 

raakt.’ Complimenten heeft 

ze voor opbouwwerker Frans 

Huijbregts die wijkbesturen 

mee te praten en te denken. 

Onderdelen die hier te vinden 

zijn: 

1. de participatiepagina; 

2. www.verbeterdebuurt.nl; 

3.  de adres- en vergadergege-

vens van de zes wijkraden; 

hun ideeën aan te geven. Via 

rode, groen en gele spelden-

knoppen kunnen burgers 

hun initiatief of opmerking 

kenbaar maken. 

Het kan dan gaan om die 

spreekwoordelijke stoeptegel 

die los ligt, over overlast van 

hondenpoep of jongeren-

het makkelijk om met hen te 

communiceren. Op de pagina 

www.verbeterdebuurt.nl 

kan iedereen volgen welke 

voorstellen zijn gedaan, of 

er genoeg medestanders zijn 

gevonden en wat het college 

en de gemeente uiteindelijk 

met het voorstel gaan doen of 

hebben gedaan. 

barbecues. ‘We willen door 

vernieuwing en modernise-

ring investeren in de dialoog 

met inwoners van Aalsmeer. 

Gewoon met elkaar praten, 

overleggen. Niet om er per se 

na afl oop allemaal hetzelfde 

over te denken, maar wél 

om in elk geval begrip voor 

elkaars standpunt te krijgen.’ 

Frans Huijbregts, die vanuit 
welzijn in de wijken helpt 
bij de opbouw van netwer-
ken, vat de noodzaak van 
het samendoen in een zin 
samen: ‘Als iemand van de 
gemeente in mijn tuin in 
de grond staat te spitten, 
vind ik het wel zo prettig om 
vooraf te worden geïnfor-
meerd.’ 

Huijbregts is samen met de 

afdeling wijkgericht werken 

van de gemeente druk doende 

de wijkbesturen opnieuw te 

positioneren in de wijken. 

Deze bieden bewoners de 

wijkoverleggen, de ‘markt-

plaatsen’ waar deze elkaar 

ontmoeten om samen tot 

plannen en ideeën te komen. 

Wijkbesturen worden - anders 

dan gemeenteraadsleden - 

niet democratisch gekozen. 

Daarom hebben we samen 

afgesproken dat wijkbesturen 

zich niet in het openbaar voor 

of tegen een voorstel uitspre-

ken. Ze hebben nu eenmaal 

niet de legitimiteit om alleen 

maar namens de meerderheid 

in een wijk te kunnen oorde-

len. Een gemeenteraad of een 

gemeenteraadsfractie kan en 

mag dat wel. De wijkbesturen 

worden veel meer de spil in 

het organiseren van het over-

leg, het bieden van structuur 

en systematiek tijdens het 

overleg en het agenderen van 

belangrijke zaken in hun wijk.’   

‘De noodzaak van
het samendoen’

Natuurlijk weet Van der 

Hoeven dat burgers kritisch 

zijn op het functioneren van 

de gemeente. ‘Reden temeer 

om heel erg goed naar de 

inwoners, de mensen in de 

wijken en de buurten te luis-

teren. Dat zou voor álle poli-

tici bovenaan moeten staan. 

Daarnaast is het ook gewoon 

4.  een link naar de geza-

menlijke website van deze 

wijkraden;

5.  contactgegevens en be-

langrijke adressen (o.a. 

  politie, welzijnsorganisatie, 

woningbouwvereniging).

overlast.  Dit soort meldingen 

kunnen al enkele jaren tele-

fonisch of per e-mail via de 

Servicelijn worden gedaan. 

De site van www.verbeterde-

buurt.nl willen we zo spoedig 

mogelijk koppelen aan onze 

Servicelijn; en zo ontstaat 

een extra kanaal om aller-

hande zaken bij de gemeente 

te melden. Binnenkort wordt 

ook social media ingezet om 

meldingen in de buitenruimte 

te kunnen doen. 

Voorstellen online volgen

onze taak als gemeente 

om inwoners fatsoenlijk te 

informeren. Waar het kan 

willen we ze nog nauwer 

te betrekken bij het maken 

van beleid. Daar winnen we 

tijd, geld en energie mee. 

Bovendien zorgt inspraak 

vaak voor draagvlak.’

Voorwaarde voor het in 

behandeling nemen door 

het college van B&W is dat 

minimaal tien burgers een 

voorstel of initiatief steunen. 

Dat kan al door een bericht 

en een emailadres achter te 

laten. Zo kan de gemeente 

ook eenvoudig in overleg 

komen met de indieners en is 

De gemeente hoopt vooral dat burgers met  

concrete voorstellen komen voor aanpassingen 

in hun wijk. Zo wil de gemeente steeds meer 

drempels weghalen voor burgers om met eigen 

voorstellen, meningen of inzichten te komen. 

simpele handvatten biedt. 

Volgens Keessen moet het 

vertrouwen tussen wijkbe-

stuur, wijkraad en gemeente 

verder groeien. ‘Ik geloof er 

zeker in dat de nieuwe syste-

matiek gaat werken.’

Maak het makkelijk
Robert Uytenbogaardt 

(voorzitter van de dorpsraad 

Kudelstaart) vindt de dorps-

raad niet meer weg te denken 

uit de dorpskern. ‘Als burgers 

echt een probleem, een 

mening of een wens hebben, 

weten ze ons te vinden.’ Hij is 

van mening dat de contacten 

met de verschillende groepen 

beter kan, vooral door vaker 

in de krant te staan met een 

bericht of een nieuwtje. ‘De 

relatie tussen dorpsraad en 

gemeente is goed in mijn 

ogen.’ De opbouwwerker 

ziet hij het liefst in zijn rol 

als facilitator. ‘Mijn oproep: 

maak het ons zo makkelijk 

mogelijk, zodat wij ons 

vrijwilligerswerk zo goed 

mogelijk kunnen uitvoeren.’ 

Uytenbogaardt juicht het 

toe dat de diverse participa-

tiemogelijkheden nu op één 

plek op de website worden 

verzameld. ‘Het kan en het 

moet echt beter. Het gaat er 

niet alleen om welke trede 

van de participatieladder 

wordt gekozen, we zouden zo 

graag een duidelijk overzicht 

Wijkraden enthousiast over 
nieuwe opzet

krijgen van alle projecten 

die ons aangaan.’ Keessen 

steunt hem hierin volledig 

en zegt: ‘Nu is het vaak een 

zoekplaatje.’ 

Uytenbogaardt: ‘Informatie 

over startdatum van een 

project, geplande einddatum, 

wie is de verantwoordelijke 

coördinator, hoe en in welke 

mate kunnen de  inwoners 

participeren? Daarmee 

zouden inwoners nog meer 

bij het werk van de gemeente 

betrokken worden.’

ten wordt gewerkt met de 

bekende participatieladder. 

Op deze ladder met vijf treden 

wordt de mate van inspraak 

steeds sterker. Informeren 

noemen we de laagste parti-

cipatietrede, daarna volgen 

raadplegen, adviseren, 

co-produceren en meebeslis-

sen. Informeren doen we als 

gemeente standaard. Maar 

in veel gevallen gaan we 

verder. Bij het ontwerp van 

een kunstwerk voor Nieuw-

Calslagen en de beleidsvisie 

voor het Uiterweggebied 

werken we bijvoorbeeld met 

coproductie.

Wethouder Van der Hoeven: 

‘Het zijn de mensen 
die het moeten doen’

De verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven deelt 
graag met zoveel mogelijk mensen zijn inzicht op het wijkge-
richt werken. Hij zegt: ‘De gemeente Aalsmeer kan en wil het 
niet alleen doen; ons doel is om er samen met de bewoners 
voor te zorgen dat Aalsmeer een fi jne woonplaats blijft waar 
we op elkaar letten en elkaar helpen.’

Opbouwwerker Frans Huijbregts:

Irene Keessen (rechts) in gesprek met Frans Huijbregts.
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dag in Nederlandse gemeen-

Speld op plattegrond 
prikken
Met de Verbeterdebuurt-

knop doet de gemeente wat 

zo’n tien andere gemeenten 

in Nederland – waaronder 

Amsterdam – al langere 

tijd doen: inwoners de kans 

geven om op een plattegrond 

‘Wijkgericht werken moet 

erop gericht zijn om een 

bijdrage te leveren aan 

de sociale samenhang en 

de invulling van de open-

bare ruimte’. Dat zegt de 

wethouder die niet onder 

stoelen of banken steekt dat 

er bezuinigd moest worden, 

bijvoorbeeld op de buurt-

Irene Keessen (Hornmeer): 

‘Mijn inschatting is dat er 

over drie jaar misschien wel 

drie keer zoveel mensen 

naar een wijkraadsvergade-

ring komen; nu zijn dat er 

zo’n vijftien per keer.’ 

Keessen is voorzitter van 

het wijbestuur in Hornmeer. 

Ze vertelt dat het wijkbe-

stuur de vergaderingen 

‘leuker’ wil maken, meer op 

doelgroepen gericht. Door 

de inzet van sociale media 

denkt ze meer mensen bij 

de zaken in de wijk te kun-

nen betrekken. Zo gauw we 

huis-aan-huis een uitnodi-

ging verspreiden voor een 

bijeenkomst, zien we een 

opkomst van bijna 100%. 

De mensen komen wel als 

ze weten dat het ze direct 

raakt.’ Complimenten heeft 

ze voor opbouwwerker Frans 

Huijbregts die wijkbesturen 

mee te praten en te denken. 

Onderdelen die hier te vinden 

zijn: 

1. de participatiepagina; 

2. www.verbeterdebuurt.nl; 

3.  de adres- en vergadergege-

vens van de zes wijkraden; 

hun ideeën aan te geven. Via 

rode, groen en gele spelden-

knoppen kunnen burgers 

hun initiatief of opmerking 

kenbaar maken. 

Het kan dan gaan om die 

spreekwoordelijke stoeptegel 

die los ligt, over overlast van 

hondenpoep of jongeren-

het makkelijk om met hen te 

communiceren. Op de pagina 

www.verbeterdebuurt.nl 

kan iedereen volgen welke 

voorstellen zijn gedaan, of 

er genoeg medestanders zijn 

gevonden en wat het college 

en de gemeente uiteindelijk 

met het voorstel gaan doen of 

hebben gedaan. 

barbecues. ‘We willen door 

vernieuwing en modernise-

ring investeren in de dialoog 

met inwoners van Aalsmeer. 

Gewoon met elkaar praten, 

overleggen. Niet om er per se 

na afl oop allemaal hetzelfde 

over te denken, maar wél 

om in elk geval begrip voor 

elkaars standpunt te krijgen.’ 

Frans Huijbregts, die vanuit 
welzijn in de wijken helpt 
bij de opbouw van netwer-
ken, vat de noodzaak van 
het samendoen in een zin 
samen: ‘Als iemand van de 
gemeente in mijn tuin in 
de grond staat te spitten, 
vind ik het wel zo prettig om 
vooraf te worden geïnfor-
meerd.’ 

Huijbregts is samen met de 

afdeling wijkgericht werken 

van de gemeente druk doende 

de wijkbesturen opnieuw te 

positioneren in de wijken. 

Deze bieden bewoners de 

wijkoverleggen, de ‘markt-

plaatsen’ waar deze elkaar 

ontmoeten om samen tot 

plannen en ideeën te komen. 

Wijkbesturen worden - anders 

dan gemeenteraadsleden - 

niet democratisch gekozen. 

Daarom hebben we samen 

afgesproken dat wijkbesturen 

zich niet in het openbaar voor 

of tegen een voorstel uitspre-

ken. Ze hebben nu eenmaal 

niet de legitimiteit om alleen 

maar namens de meerderheid 

in een wijk te kunnen oorde-

len. Een gemeenteraad of een 

gemeenteraadsfractie kan en 

mag dat wel. De wijkbesturen 

worden veel meer de spil in 

het organiseren van het over-

leg, het bieden van structuur 

en systematiek tijdens het 

overleg en het agenderen van 

belangrijke zaken in hun wijk.’   

‘De noodzaak van
het samendoen’

Natuurlijk weet Van der 

Hoeven dat burgers kritisch 

zijn op het functioneren van 

de gemeente. ‘Reden temeer 

om heel erg goed naar de 

inwoners, de mensen in de 

wijken en de buurten te luis-

teren. Dat zou voor álle poli-

tici bovenaan moeten staan. 

Daarnaast is het ook gewoon 

4.  een link naar de geza-

menlijke website van deze 

wijkraden;

5.  contactgegevens en be-

langrijke adressen (o.a. 

  politie, welzijnsorganisatie, 

woningbouwvereniging).

overlast.  Dit soort meldingen 

kunnen al enkele jaren tele-

fonisch of per e-mail via de 

Servicelijn worden gedaan. 

De site van www.verbeterde-

buurt.nl willen we zo spoedig 

mogelijk koppelen aan onze 

Servicelijn; en zo ontstaat 

een extra kanaal om aller-

hande zaken bij de gemeente 

te melden. Binnenkort wordt 

ook social media ingezet om 

meldingen in de buitenruimte 

te kunnen doen. 

Voorstellen online volgen

onze taak als gemeente 

om inwoners fatsoenlijk te 

informeren. Waar het kan 

willen we ze nog nauwer 

te betrekken bij het maken 

van beleid. Daar winnen we 

tijd, geld en energie mee. 

Bovendien zorgt inspraak 

vaak voor draagvlak.’

Voorwaarde voor het in 

behandeling nemen door 

het college van B&W is dat 

minimaal tien burgers een 

voorstel of initiatief steunen. 

Dat kan al door een bericht 

en een emailadres achter te 

laten. Zo kan de gemeente 

ook eenvoudig in overleg 

komen met de indieners en is 

De gemeente hoopt vooral dat burgers met  

concrete voorstellen komen voor aanpassingen 

in hun wijk. Zo wil de gemeente steeds meer 

drempels weghalen voor burgers om met eigen 

voorstellen, meningen of inzichten te komen. 

simpele handvatten biedt. 

Volgens Keessen moet het 

vertrouwen tussen wijkbe-

stuur, wijkraad en gemeente 

verder groeien. ‘Ik geloof er 

zeker in dat de nieuwe syste-

matiek gaat werken.’

Maak het makkelijk
Robert Uytenbogaardt 

(voorzitter van de dorpsraad 

Kudelstaart) vindt de dorps-

raad niet meer weg te denken 

uit de dorpskern. ‘Als burgers 

echt een probleem, een 

mening of een wens hebben, 

weten ze ons te vinden.’ Hij is 

van mening dat de contacten 

met de verschillende groepen 

beter kan, vooral door vaker 

in de krant te staan met een 

bericht of een nieuwtje. ‘De 

relatie tussen dorpsraad en 

gemeente is goed in mijn 

ogen.’ De opbouwwerker 

ziet hij het liefst in zijn rol 

als facilitator. ‘Mijn oproep: 

maak het ons zo makkelijk 

mogelijk, zodat wij ons 

vrijwilligerswerk zo goed 

mogelijk kunnen uitvoeren.’ 

Uytenbogaardt juicht het 

toe dat de diverse participa-

tiemogelijkheden nu op één 

plek op de website worden 

verzameld. ‘Het kan en het 

moet echt beter. Het gaat er 

niet alleen om welke trede 

van de participatieladder 

wordt gekozen, we zouden zo 

graag een duidelijk overzicht 

Wijkraden enthousiast over 
nieuwe opzet

krijgen van alle projecten 

die ons aangaan.’ Keessen 

steunt hem hierin volledig 

en zegt: ‘Nu is het vaak een 

zoekplaatje.’ 

Uytenbogaardt: ‘Informatie 

over startdatum van een 

project, geplande einddatum, 

wie is de verantwoordelijke 

coördinator, hoe en in welke 

mate kunnen de  inwoners 

participeren? Daarmee 

zouden inwoners nog meer 

bij het werk van de gemeente 

betrokken worden.’

ten wordt gewerkt met de 

bekende participatieladder. 

Op deze ladder met vijf treden 

wordt de mate van inspraak 

steeds sterker. Informeren 

noemen we de laagste parti-

cipatietrede, daarna volgen 

raadplegen, adviseren, 

co-produceren en meebeslis-

sen. Informeren doen we als 

gemeente standaard. Maar 

in veel gevallen gaan we 

verder. Bij het ontwerp van 

een kunstwerk voor Nieuw-

Calslagen en de beleidsvisie 

voor het Uiterweggebied 

werken we bijvoorbeeld met 

coproductie.

Wethouder Van der Hoeven: 

‘Het zijn de mensen 
die het moeten doen’

De verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven deelt 
graag met zoveel mogelijk mensen zijn inzicht op het wijkge-
richt werken. Hij zegt: ‘De gemeente Aalsmeer kan en wil het 
niet alleen doen; ons doel is om er samen met de bewoners 
voor te zorgen dat Aalsmeer een fi jne woonplaats blijft waar 
we op elkaar letten en elkaar helpen.’

Opbouwwerker Frans Huijbregts:

Irene Keessen (rechts) in gesprek met Frans Huijbregts.
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