14 april 2016

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de commissievergadering
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

bekendmakingen snel en makkelijk
te vinden op WWW.overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van
alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
verhuiZen? geef het door!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in
de basisregistratie personen (brp)
voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet
meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.
geslachtsnaam

voorletters

geboorte- datum
datum
voornemen

Costeren
Douqué

E.E.
E.N.

14-12-1957 05-04-2016
27-09-1977 05-04-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in
de basisregistratie personen (brp)
besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit,
uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een
kopie van het besluit mee.
geslachtsnaam

voorletters

geboorte- datum
datum
beschikking

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

Macri
Baláž

V.
M.

03-01-1965 04-04-2016
11-06-1981 04-04-2016

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

komgrenZenbesluit WegenverkeersWet 1994
(Z-2015/051092)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
de raad van Aalsmeer op 10 maart 2016 de grenzen van de
bebouwde kommen van de Wegenverkeerswet 1994 heeft vastgesteld. Hiermee zijn alle hieraan voorafgaande besluiten over
de vaststelling van de bebouwde kommen als bedoeld in deze
wet vervallen. De komgrenzen bepalen welke maximumsnelheid er op de wegen geldt. De nieuwe komgrenzen staan op de
bij het raadsbesluit behorende tekening. Er is geen bezwaar
of beroep mogelijk.
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CMYK / .eps
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij

de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 282a, 1431 AW (Z-2016/019438), het plaatsen
van een terrasoverkapping op een recreatielandje
- Distelvlinderstraat 14, 1432 MN (Z-2016/019409), het
vervangen van de huidige houten berging door een gemetselde berging
- Oosteinderweg 206, 1432 BA (Z-2016/019504), het bouwen van een schuur
- Oosteinderweg 261a, 1432 AV (Z-2016/019846), het herindelen van een bovenwoning
- osteinderweg 463, 1432 BJ (Z-2016/020255), het uitbreiden van een woonhuis aan de achterzijde, het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde, het wijzigen
van de kozijnen
- nabij Aalsmeerderweg 376, 1432 EE (Z-2016/020585), het
oprichten van een woonhuis en het aanleggen van een
in- en uitrit
vergunning verleend*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Uiterweg 214 en Westeinderplassen, kadastraal bekend
als sectie H, nummer 312, 1431 AT (Z-2016/016346), het
plaatsen van twee blokhutten. Verzonden 05-04-2016
- Oosteinderweg 182-186, 1432 AR (Z-2016/013570), het
vervangen van 2 bruggen. Verzonden 07-04-2016
besluit genomen, aanvraag is buiten behandeling gesteld*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
besluit genomen, procedure afgebroken, aanvraag is
vergunningvrij
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning
vereist is:
- Stommeerweg 47, 1431 ET (Z-2016/007818), het bouwen
van een schuur/garage. Verzonden: 05-04-2016.
procedure afgebroken, aanvraag is ingetrokken
- Hadleystraat 1, 1431 SK (Z-2015/061657), melding brandveilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur
- Oosteinderweg 261c, 1432 AV (Z-2016/019199), het wijzigen van appartementen in kantoren/bedrijfsruimten
- Hortensialaan 85, 1431 VB (Z-2016/019247), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
meldingen ontvangen
- Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2016/019209), melding brandveilig gebruik ten behoeve van café/restaurant
- Hugo de Vriesstraat 72, 1431 KC (Z-2016/019446), het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Mijnsherenweg 24 D 1, 1433 AS (Z-2016/019579), brandveilig gebruik t.b.v. de hallen voor logistiek en opslag
- Jac. P. Thijsselaan 25, 1431 KD (Z-2016/019849), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit garage
- Tartinihof 31, 1431 ZS (Z-2016/019676), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Linnaeuslaan 2a, 1431 JV (Z-2016/019872), het verwijderen van funderingsrestanten van oude kassen
- Stommeerkade 54, 1431 EK (Z-2016/020423), het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de schuur
meldingen akkoord
- Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2016/019209), melding brandveilig gebruik ten behoeve van café/restaurant
- Zwarteweg 90, 1431 VM (Z-2016/017841), slopen van
twee schuurtjes op het perceel
- Hugo de Vriesstraat 72, 1431 KC (Z-2016/019446), verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Hugo de Vriesstraat 72, 1431 KC (Z-2016/019246), het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hornweg 187, 1432 GH (Z-2016/007777), Rommelmarkt
op 10 april 2016, verleend 6 april 2016
- Hornweg 187, 1432 GH (Z-2016/015019), Concert Jostiband op 9 april 2016, verleend 7 april 2016
- Weteringstraat/ Chrisantenstraat (Z-2016/014333), Koningsdag op 27 april 2016, verleend 8 april 2016
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
collectevergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/017156), Verkoop oliebollen op 18 en 19 november 2016, verleend 7 april 2016
ventvergunning (verleend)
Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/016176), Het werven en
beheren van klantenbestanden ten behoeve van rioolontstoppingsbedrijven van 1 januari tot en met 31 maart 2017, verleend 7 april 2016
exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.

Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 19, 1431 BD (Z-2015/058059) Exploitatie
Sportaccommodaties Aalsmeer B.V., verleend 7 april 2016
terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Marktstraat 19, 1431 BD (Z-2015/058059) Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V., verleend 7 april 2016
drank- en horecavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 19, 1431 BD (Z-2015/058059) Exploitatie
Sportaccommodaties Aalsmeer B.V., verleend 7 april 2016
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 43A, 1431 HW (Z-2016/020376) Afsluiting wintercompetitie en prijsuitreiking bij H. Demper B.V. op 29
april 2016, 7 april 2016 melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
ter inZage
t/m 21-04-16 Ontwerpstructuurvisie Green Park Aalsmeer
2016 (en bijbehorende stukken)
t/m 22-04-16 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan AalsmeerDorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder (aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschikking,
de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 28-04-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ met de
bijbehorende stukken (op voormalige terrein
van de kwekerij en aangrenzende terrein van
de voormalige gemeentewerf aan de Zwarteweg 69 woningen ontwikkelen)
t/m 29-04-16 Wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijziging” (bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 33 te Aalsmeer)
t/m 06-05-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning,
de ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t.
bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005,
herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebied
4.
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning,
de ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken in afwijking van het bestemmingsplan Oosteinderweg
e.o. 2005, herverkaveling Dorpshaven Noord
deelgebieden 1 en 2, deelgebied 3 en deelgebied 4.
t/m 6-05-16 Ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ en het ontwerp van het bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken’ met de bijbehorende stukken

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Project Hornmeer in volle vaart!
Mogelijke
woningen

De afgelopen tijd heeft de gemeente
Aalsmeer samen met omwonenden,
sportverenigingen en andere belanghebbenden hard gewerkt aan plannen
voor onder andere een nieuw sportcomplex, herinrichting van het Hornmeerpark, parkeren, recreatie, veilige
fietspaden, een nieuw schoolgebouw,
een vierde sporthal en sociale woningbouw. Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“Van deze kwaliteitsimpuls in de Hornmeer kunnen
straks alle Aalsmeerders profiteren.”

Fietsenstalling

Fusieschool

Het huidige parkeerterrein aan de Beethovenlaan is te klein voor
alle spelers en bezoekers van Sportpark Hornmeer, zegt Hans
Venekamp van de gemeente Aalsmeer. “In het nieuwe ontwerp
hebben we daarom ruimte gemaakt voor ongeveer vijftig extra
parkeerplaatsen, waarvan zes voor gehandicapten. Om de veiligheid voor voetgangers te vergroten, komen bij de entrees van de
kinderboerderij, de sportschool en de tennis- en voetbalvereniging
snelheidremmende plateaus. Ook voor fietsers wordt het veiliger:
het voorstel is om de ‘haakse parkeervakken’ op de route richting
de fietsenstalling van het sportpark te wijzigen in ‘langsvakken’.
Automobilisten hebben zo beter zicht op fietsers bij het in- en
uitparkeren.” Ook wordt het parkeerterrein mooier, zegt Venekamp.
“Er komen nieuwe boomvakken en verouderd groen wordt weggehaald.” Alle betrokken verenigingen, zoals FC Aalsmeer en de
kinderboerderij hebben over het ontwerp meegepraat. De gemeente zal naar aanleiding hiervan een definitief ontwerp opstellen en
streeft ernaar in de winter te beginnen met de uitvoering.
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De gefuseerde voetbalvereniging FC Aalsmeer voetbalt sinds de
winterstop op een geheel nieuw sportcomplex aan de Beethovenlaan (de oude locatie van RKAV). De twee nieuwe kunstgrasvelden
op het Sportpark Hornmeer zijn al volop in gebruik en het nieuwe
clubgebouw plus extra kleedkamers zijn begin dit jaar feestelijk
geopend. De twee nieuwe natuurvoetbalvelden zijn bouwrijp
gemaakt en worden vervolgens ‘sportrijp’ gemaakt: het gras wordt
ingezaaid en de hekken worden geplaatst. Naar verwachting zijn
de natuurgrasvelden in het najaar gereed, wat later dan gepland
vanwege de slechte weersomstandigheden. Desondanks is Eef Niezing, voorzitter van FC Aalsmeer heel blij met het complex. “Wat
ons betreft niets dan lof. Het ziet er fantastisch uit en we hebben
veel meer ruimte en comfort. Dus superlatieven te over. Wel maken
we ons zorgen over de parkeerdruk. De mensen parkeren, vaak tot
ergernis van de bewoners, aan beide kanten langs de weg naar
het sportpark en in de wijk. We zijn als verenigingen hierover in
gesprek met omwonenden en de gemeente.”

Door de verhuizing van de scholen en de sloop van enkele oude gebouwen, komt er bij de locatie Meervalstraat/Roerdomplaan ruimte vrij voor
woningbouw. De gemeente wil hier met behoud van water en zoveel mogelijk groen, bouwen voor starters, jongeren en senioren, met name voor
ouderen die zorg nodig hebben. Vorig jaar hebben twee informatie-/participatieavonden plaatsgevonden, waarbij belangstellenden hun mening
konden geven over de plannen. Projectmanager Paul Geurts van gemeente Aalsmeer: “De omwonenden hebben heel positief bijgedragen aan de
plannen, die naar aanleiding van alle ideeën en wensen op verschillende
punten zijn aangepast. Er komt een goede mix van gestapelde bouw,
grondgebonden woningen, zorgappartementen en starterswoningen met
veel ‘doorkijkjes’. De verkaveling wordt wat speelser en losser dan bij de
bestaande bouw. Ook vinden omwonenden het leuk als er ontmoetingsplekken komen. Verder gaan we in overleg met het Hoogheemraadschap
de wateroverlast aanpakken.” In totaal komen er ongeveer 135 nieuwe
woningen, waarvan zo’n 60 zorgwoningen (zowel sociale huur als koop).
“In de Hornmeer wonen veel ouderen alleen of met z’n tweeën in een
eengezinswoning. Doordat er zorgwoningen bijkomen en een gedifferentieerd woningbouwprogramma wordt gerealiseerd, wordt ook de
doorstroming gestimuleerd. Dan komen er bijvoorbeeld weer rijwoningen
beschikbaar voor jonge gezinnen.”
Op 10 maart 2016 heeft de gemeenteraad de Startnotitie woningbouwlocatie Meervalstraat/Roerdomplaan vastgesteld. Hierin zijn de randvoorwaarden opgenomen, die uit de participatie naar voren zijn gekomen. Nu
is de gemeente begonnen met het wijzigen van het bestemmingsplan,
waarna via een tenderprocedure een ontwikkelaar wordt gekozen. In het
bestemmingsplan en de tenderprocedure worden deze randvoorwaarden
ook opgenomen. Ook het uiteindelijke stedenbouwkundig plan wordt
met de bewoners gecommuniceerd.
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Spiksplinternieuw
schoolgebouw Triade
De Stichting Jong Leren (stichting waar de Hoeksteen en de
Wegwijzer deel van uitmaken) gaat samen met Kinderopvang Solidoe
een prachtig nieuw kindcentrum op het voormalige voetbalveld
van VVA (hoek Dreef/ Zwarteweg) bouwen. De naam is inmiddels al
bekend: Triade. Het bestuur van de school is bouwheer. Marco de
Witt, projectleider van Triade namens Jong Leren: “In het nieuwe
gebouw gaan de school en de kinderopvang intensief samenwerken
en gebruik maken van elkaars ruimtes. In het ontwerp proberen
we er rekening mee te houden dat het gebouw in een park staat.
We willen natuurlijke elementen gebruiken, zodat het gebouw een
paviljoenachtige uitstraling krijgt.”
Daarnaast willen de partners graag een duurzaam gebouw neerzetten.
De Witt: “We onderzoeken nu wat er mogelijk is, zoals zonnepanelen
en het gebruikmaken van de restwarmte van het datagebouw van
KPN. Dat zijn best dure investeringen en daarover zijn we in gesprek
met de gemeente.” Ook de indeling van het kindcentrum wordt geheel
anders dan van de huidige schoolgebouwen. “We kunnen ons gebouw
nu zo ontwerpen dat het aansluit bij actuele onderwijsmethoden.
Dan kun je denken aan een leerplein, waaraan de lokalen liggen.
Ook komen er ateliers, waarvan zowel de school als de bso gebruik
kunnen maken. Fijn is ook dat er om het gebouw heen heel veel
faciliteiten zijn, zoals een gymzaal, het zwembad en de sportvelden.
De verhuizing wordt voor ons een grote stap voorwaarts.” Het
bestemmingsplan voor de nieuwe school is vorige week vastgesteld
door de raad. De bouw staat gepland voor 2017. De Witt hoopt in
augustus 2018 de deuren van het nieuwe kindcentrum te openen.

Hornmeerpark

Overzichtstekening
projecten Hornmeer
maart 2016

Begin dit jaar is de oude VVA-tribune van het hoofdveld gesloopt. De
sloop was nodig om de bouw van de nieuwe fusieschool Triade mogelijk
te maken. In de oude VVA-kantine wordt tijdelijk het buurthuis Hornmeer
gehuisvest. Het is de bedoeling dat het overige deel van het VVA-terrein
een recreatieve en groene inrichting krijgt, waarbij de huidige waterstructuur wordt gehandhaafd. Verder biedt het terrein op beperkte schaal
ruimte voor (sociale) woningbouw langs de Zwarteweg. Projectmanager
Paul Geurts: “Er komen nog diverse participatiemomenten, waarvoor alle
Aalsmeerders zijn uitgenodigd. Het terrein is groot en biedt een geweldig mooie kans voor spelen, recreatie en groen.”

Energievisie Hornmeer
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de restwarmte
van het datacentrum van KPN te gebruiken voor verwarming
van het nieuwe schoolgebouw, het zwembad, de sporthal en
woningen. Het college van B&W heeft samen met alle betrokken partijen begin van dit jaar een intentieovereenkomst getekend. Eén van de belangrijkste doelen is het op deze manier
terugdringen van gebruik van fossiele brandstoffen.

Veilig oversteken
De verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen
krijgt uiteraard alle aandacht, vooral de oversteek
voor fietsers bij de Burgemeester Kasteleinweg. Om
de veiligheid te vergroten komt er bij de Zwarteweg
een rotonde en bij de 1e J.C. Mensinglaan een stoplicht.
Langs de N196 komt een nieuw fietspad, dat direct aansluit op het
fietspad richting school. De Witt: “Er is meerdere keren met de ouders
gesproken en ook zij staan achter dit plan.”
Kinderen ontwerpen schoolplein
De omgeving van de school en het schoolplein worden in
samenspraak met de scholen ingericht door de gemeente. Maar dat
doen zij niet zonder inbreng van de toekomstige gebruikers: de
leerlingen. Projectmanager Paul Geurts van gemeente Aalsmeer: “Het
liefst zouden we het ontwerp helemaal aan de kinderen overlaten.
Het schoolplein grenst aan het oude VVA-terrein en dat geeft
mogelijkheden voor bijvoorbeeld avontuurlijk spelen. We starten
binnenkort met een participatietraject.” Kinderburgemeester Vince
Boom vindt het goed idee dat kinderen helpen bij het ontwerp:
“Kinderen weten wat ze graag willen en wat ze leuk vinden. Als
ze helpen ontwerpen, dan hebben ze een schoolplein waar ze fijn
kunnen spelen en gaan ze er niet zo gauw over klagen.”

Woningbouw en recreatie op het
oude VVA-terrein

Hornmeerpark wordt activiteitenpark

Eindelijk een vierde sporthal!
Sportdorp Aalsmeer krijgt een vierde sporthal, een wens die al heel
lang bestaat in de gemeente. De sporthal/trainingshal komt naast
zwembad de Waterlelie en krijgt dezelfde entree. Van het ontwerp zijn
werktekeningen gemaakt en de aannemers gaan komende maanden
rekenen. In het nieuwe plan ondergaan zowel de entree als het
restaurant een ware metamorfose. Bijzonder is dat op het dak van de
sporthal tientallen zonnepanelen komen. Dat was een uitdrukkelijke
wens van de gemeenteraad, die duurzaamheid hoog op de agenda heeft
staan. Verder wordt het parkeerterrein bij het zwembad herstraat en er
komen veilige fiets- en looproutes.
Overdag krijgen schoolkinderen van Triade hier gymles, ’s avonds kunnen
sportverenigingen gebruik maken van de hal. ESA Aalsmeer, exploitant

van de sporthal, gaat komende zomer in gesprek met verenigingen die
hier willen sporten. In ieder geval gaat sportvereniging OMNIA trainen
in de hal. Jacqueline Weijer, van het Sportpunt: “Wij zijn als SV Omnia
2000 heel blij met de bouw van de vierde sporthal. Het geeft onze club
de mogelijkheid om de lessen uit te breiden. Tijdens prime time zijn er
natuurlijk veel verenigingen die sportruimte nodig hebben. Daardoor
zitten we soms helemaal klem met de huidige locaties. Met name onze
afdelingen wedstrijdturnen, trampolinespringen en volleybal zullen graag
gebruik maken van deze ruimte. En het mes snijdt aan twee kanten:
doordat Omnia-groepen naar de Hornmeerhal verhuizen, komt er ruimte
vrij in andere zalen voor andere verenigingen.” Medio dit jaar start de
bouw van de sporthal.

Een deel van het Hornmeerpark wordt nu gebruikt voor het nieuwe
voetbalcomplex van FC Aalsmeer. Het park is daardoor kleiner
geworden. Ook is er sprake van jarenlang achterstallig onderhoud.
Wethouder Ad Verburg: “Het is momenteel zo drassig, dat verschillende delen van het park onbruikbaar zijn. De gemeente heeft met
omwonenden een intensief participatietraject doorlopen en daar is
een heel mooi inrichtingsplan uitgekomen. Conform dit plan wordt
er straks flink wat nieuw groen aangeplant, worden nieuwe waterpartijen met ecologische oevers aangelegd, wordt de wateroverlast
aangepakt en worden de wandelpaden hersteld en uitgebreid.
Daarmee krijgt het park zijn recreatiewaarde weer terug. We willen
de beleving van het water versterken, onder andere door ‘waterzichtassen’ in het park te creëren. Daardoor krijgt het park straks
een heel eigen karakter. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat
paden en veldjes juist wat hoger en dus droger komen te liggen,
zodat het park voor sport en spel kan worden gebruikt. Het wordt
straks echt een activiteitenpark met
gebruiksmogelijkheden waarvan
iedereen blij wordt.” Het voorlopig ontwerp en de financiën
zijn inmiddels goedgekeurd
door het college. In 2016
wordt gestart met de voorbereiding van alle werkzaamheden en deze worden naar
verwachting in 2017 afgerond.

