
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de 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 in-
zage 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 be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 burge-
meester 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.
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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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 vergunnin-
gen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering 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 ziens-
wijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de 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 meldin-
gen 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.

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

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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(Z-2017/015197), het plaatsen van reclame op de luifel-
boei. Toelichting: aanvraag is door de aanvrager ingetrok-
ken

- Uiterweg achter 164, 1431 AS (Z-2017/020710), het lega-
liseren van een bestaande berging. Toelichting: aanvraag 
is door de aanvrager ingetrokken

Geaccepteerde melding(en)
- Ophelialaan 42, 1431 HJ (Z-2017/023662), het gedeelte-

lijk slopen van de achtergevel
- Stommeerweg 54, 1431 EX (Z-2017/023825), het slopen 

van een woonhuis
- Burgemeester Kasteleinweg 5 A, 1431 BX (Z-2017/024428), 

het slopen van kassen en kantoorruimte
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Raadhuisplein (Z-2017/021635), Bandjesavond op 24 juni 

2017, ontvangen 20 april 2017
- Hornweg 187 (Z-2017/022170), NK Knikkeren op 31 mei 

2017, ontvangen 25 april 2017
- Route door Aalsmeer (Z-2017/021599), Avondvierdaagse 

Aalsmeer van 12 t/m 16 juni 2017, ontvangen 20 april 
2017 

- Diverse straten in Aalsmeer (Z-2017/023216), Bobbie’s 
Buitenspeeldag op 14 juni 2017, ontvangen 1 mei 2017

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Surfeiland (Z-2017/011629), Oude Deuren Surfcup op 2 

juli 2017, verzonden 9 mei 2017
- Hornweg 187, 1432GH (Z-2017/022170), NK Knikkeren op 

31 mei 2017, verzonden 15 mei 2017

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

WET GELUIDHINDER***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder 
is verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege ge-
luidsapparatuur voor een verjaardagsfeest op 26 mei 2017, op 
het perceel Stommeerweg 72, (Z-2017/022946), ontvangen 
28 april 2017.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege geluids-
apparatuur voor een bruiloft van zaterdag 1 juli tot zondag 2 
juli 2017 op het perceel Stommeerweg 72, (Z-2017/022940), 
ontvangen 28 april 2017.

RAADSVERGADERING DINSDAG 23 MEI 2017
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
dinsdag 23 mei 2017, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. 

Voorafgaand aan de raadsvergadering is om 19.30 uur de 
huldiging van de B- en C-Junioren (Jongens) van Fiqas uit 
Aalsmeer. Zij zijn Nederlands kampioen geworden. U wordt 
verzocht tijdig aanwezig te zijn. De huldiging vindt plaats in 
de Burgerzaal van het gemeentehuis. 

  RAAD

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 20 april 2017
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken

  HAMERSTUKKEN

20.05 R-2 Instellen Adviesraad Sociaal Domein
 R-3 Financiële stukken Veiligheidsregio 
  Amsterdam-Amstelland
 R-4 Vaststellen bestemmingsplannen ‘3e 
  herziening Woonarken - Uiterweg 159’ en 
  ‘4e herziening Woonarken – Uiterweg 154’
 R-5 Actualisering grondexploitaties ultimo 
  2016
 R-6 Bekrachtiging geheimhouding

  BEHANDELSTUK

20.10 R-7 Subsidieregeling ten behoeve van de 
  instandhouding (onderhoud en restaura-
  tie) van gemeentelijke monumenten
20.25 R-8 Jaarrekening 2016
20.55  Vragenkwartier

  SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Stommeerweg 54, 1431 EX (Z-2017/023899), het oprich-

ten van een woonhuis en het tijdelijk plaatsen van een 
bouwbrug

- Zandoogjestraat 9, 1432 NK (Z-2017/023880), het plaat-
sen van een overkapping van de carport van de woning

- Machineweg naast nr. 296 (Sectie B 6586), 1432 EV  
(Z-2017/024787), het oprichten van een woonhuis

- Zijdstraat 50, 1431 ED (Z-2017/024774), het plaatsen van 
een afvoerpijp langs de zijgevel tenminste 2 meter boven 
het hoogste punt

- Zijdstraat 26 B, 1431 ED (Z-2017/025088), het plaatsen 
van gevelreclame 

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 be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne 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. 
- Haydnstraat 2, 1431 ZB (Z-2017/006045), het plaatsen 

van een aanbouw (achter), het plaatsen van kozijnen en 
het oprichten van een dakopbouw. Verzonden: 09-05-2017

- T.h.v. Mr. Jac. Takkade 11 (bij perceel 6053 en 6054), 
1432 CA (Z-2016/048731), het aanleggen van in- en uitrit 
d.m.v. het bouwen van een brug. Verzonden: 10-05-2017

- Dreef 7 (ten westen van Zwembad De Waterlelie), 1431 WC 
(Z-2017/014021), het kappen van 14 bomen (wilgen en 
iepen). Verzonden: 10-05-2017

- Burgemeester Kasteleinweg 5 A, 1413 BX (Z-2017/016717), 
het plaatsen van een noodkantoor voor de duur van ca 40 
weken t.b.v. de bouw van een nieuw kantoor. Verzonden: 
11-05-2017

- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/007471), het op-
richten van een hotel en het aanleggen van een in- en 
uitrit. Verzonden: 12-05-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd
- Zwarteweg 100, 1431 VM (Z-2017/017883), het aanleggen 

van een 2e in- en uitrit aan de westkant van het perceel. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.

Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Vlinderweg 3, 1432 MZ (Z-2017/014686), het veranderen 

van de dakbedekking op de woning van pannen naar riet. 
Verzonden: 08-05-2017. Toelichting: project is vergun-
ningsvrij

- Uiterweg 180, 1431 AS (Z-2017/016422), het inkorten/
slopen van de bovenbouw van de woonark. Verzonden: 09-
05-2017. Toelichting: project is vergunningsvrij.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen, 
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Braziliëlaan 1 (sectie B perceelnr.9641), 1432 DG  

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 

deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien.

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 bin-
nen 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 ver-
huismutatie. 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 statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag, enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Kenter M. 09-03-1979 10-05-2017
Kenter D. 15-07-2011 10-05-2017
Kenter O. 02-08-2004 10-05-2017
Kenter Y. 13-11-1988 10-05-2017

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 wet-
houders 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 be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie 
van het besluit mee. 
 

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. 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

Wołoszko P. 12-10-1989 09-05-2017
Dulcu D.R. 25-10-1992 09-05-2017
Parris A.I. 17-01-1966 09-05-2017
Korczak J. 28-05-1988 09-05-2017
Kochańska S. 30-06-1973 10-05-2017
Top J. 30-05-1981 12-05-2017
Śliwakowski P. 24-10-1998 12-05-2017

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 burgerza-
ken 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.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN MEI/JUNI
Donderdag 25 mei (Hemelvaart) en vrijdag 26 mei 
is het gemeentehuis gesloten

Maandag 5 juni (2e pinksterdag) 
is het gemeentehuis gesloten



Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

TER INZAGE
t/m 18-05-17 bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan 

Parkeernormen” met de bijbehorende stukken

t/m 18-05-17 aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning en de

  ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Woonarken, 
Uiterweg 377 WS 4 te Aalsmeer

t/m 19-05-17 aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken i.v.m. omgevings-
vergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiter-
weg 228 kwek

t/m 22 juni 17 aanvraag omgevingsvergunning, de beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het be-
sluit hogere grenswaarden en de overige daar-

Officiële Mededelingen
18 mei 2017

op betrekking hebbende stukken m.b.t. be-
schikking omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan Uiterweg – Plasoe-
vers 2005 en een besluit hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder (Z-2015/062171), Herenweg 
78e te Kudelstaart

t/m 7 juli 17 verzoek en bijbehorende stukken m.b.t. vast-
stelling van hogere waarden vanwege ge-
luidsapparatuur op een verjaardagsfeest 
op 26 mei 2017, op het perceel Stommeer-
weg 72, (Z-2017/022946), verzoek en bij-
behorende stukken m.b.t. vaststelling van ho-
gere waarden vanwege geluidsapparatuur op 
bruiloft van zaterdag 1 juli tot zondag 2 ju-
li 2017 op het perceel Stommeerweg 72, (Z-
2017/022940)

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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OV-netwerk vanaf 
10 december 2017 tot 

ingebruikname Noord/Zuidlijn

Iedereen die (tij-
delijk) niet in zijn 
eigen inkomen kan 
voorzien, valt vanaf 
1 januari 2015 onder 
de Participatiewet. 
Deze is erop ge-
richt om zoveel 
mogelijk mensen, 
met of zonder be-
perking, werk te 
laten vinden. De 
Participatiewet 
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot 
deel van de Wet arbeidsongeschiktheid jong-
gehandicapten (Wajong). De gemeente zorgt 
voor begeleiding naar (aangepast) werk en ver-
strekt een uitkering als dat nodig is. 

Veranderingen op het gebied van werk
Mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken en 
mensen met een indicatie voor een sociale 
werkvoorziening die eind 2014 nog op de 
wachtlijst staan of een tijdelijk dienstverband 
hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij 
het Sociaal loket voor hulp bij het vinden van 
passend werk. Van alle mensen die onder de 
nieuwe wet vallen, wordt verwacht dat zij er al-
les aan doen om werk te vinden of actief mee te 
doen in de samenleving. Dit heet de tegenpres-
tatie. De nieuwe wet is strenger voor mensen 
die zich niet aan de wettelijke verplichtingen 
houden.

Veranderingen op het gebied van 
inkomen
De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen op 
het gebied van inkomen. Zo gaat de gemeente 
kijken naar uw persoonlijke woonsituatie en uw 
uitkering daarop aanpassen. Ook worden ver-
schillende vormen van inkomensondersteuning 
afgeschaft. De aanvullende zorgverzekering en 
andere vormen van inkomensondersteuning, zo-
als de individuele bijzondere bijstand, blijven wel 
bestaan voor mensen met een laag inkomen. 

Heeft uw kind  
jeugdhulp nodig?
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk 
voor alle jeugdhulp. Daaronder vallen bijvoor-
beeld hulp bij de opvoeding, geestelijke gezond-
heidszorg, zorg voor kinderen met een verstan-
delijke beperking en jeugdbescherming. 

Als uw kind jeugdhulp 
nodig heeft of de indi-
catie voor hulp loopt 
af, dan kunt u daarvoor 
vanaf 2 januari 2015 
terecht bij het Sociaal 
loket. De medewer-
ker van het Sociaal lo-
ket kijkt samen met u 
welke zorg het beste bij 
uw kind past. Daarna 
wordt samen met u 
een plan gemaakt. Voor vragen over jeugdhulp 
kunt u ook altijd terecht bij uw huisarts. 

Net als vroeger kunt u bij de gemeente terecht 
voor onder andere hulp bij de huishouding, een 
vervoersvoorziening, hulpmiddelen (bijvoor-
beeld een rolstoel of traplift) en aanpassingen in 
uw woning. De gemeente wordt vanaf 1 januari 
2015 ook verantwoordelijk voor nieuwe taken, 
zoals dagstructurering (hulp om de dag in te 
delen) en individuele begeleiding (bijvoorbeeld 
hulp bij uw administratie). 

Als u hulp nodig heeft 
of uw indicatie voor 
zorg loopt af, dan kunt 
u vanaf 2 januari terecht 
bij het Sociaal loket. De 
gemeente geeft een in-
dicatie op basis van een 
gesprek, uw medische 
gegevens, een huisbe-
zoek en, als dat nodig is, 
een keuring. 

Het Sociaal loket 

Heeft u hulp nodig bij 
het zoeken naar werk?

Bezoekadres
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer 

Openingstijden 
U kunt langskomen bij het Sociaal loket 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 - 12.00 uur. 

Telefoon
Telefonisch is het Sociaal loket bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Telefoon: (0297) 38 75 75 of op het verkorte 
nummer: 140297.

Mail
U kunt een mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Website
Ga naar www.aalsmeer.nl/sociaalloket.

Aalsmeer zorgt voor de juiste zorg

www. aa l sme e r . n l

Heeft u zorg of 
ondersteuning nodig?

U kunt bij het Sociaal loket ook 
terecht voor:

• Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
• Urgentieverklaring voor een sociale 
 huurwoning
• Bijzondere bijstand
• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer.

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk 
voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015) en 
hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen 
hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.

Het Sociaal loket
Bij het Sociaal loket werken mensen die spe-
ciaal zijn opgeleid om u te begeleiden naar 
de juiste hulp. Wij voeren met u een gesprek, 
waarin we samen bekijken welke hulpmidde-
len u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en 
wat mensen in uw omgeving voor u kunnen 
betekenen. 

Sociaal team voor ingewikkelde 
problemen 
Als er in uw gezin of huishouden sprake is 
van een wat meer ingewikkeld probleem, 
komt uw vraag terecht bij het sociaal team. 
De medewerker van het sociaal team onder-
zoekt samen met u welke hulp u nodig heeft. 
De medewerker zal daarbij ook, als dat nodig 
is, de deskundigheid inschakelen van bijvoor-
beeld een maatschappelijk werker, huisarts 
of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. U 
wordt naar een sociaal team doorverwezen 
door een medewerker van het Sociaal loket, 
uw huisarts of een andere deskundige. 

Sociaal loket vanaf 2 januari

Klachtenregeling
Binnenkort besluit de gemeenteraad van Aalsmeer over een nieuwe klachtenregeling voor Zorg, 
Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Kern van de regeling is dat inwoners eenvoudiger hun eventuele 
onvrede over de dienstverlening kunnen uiten. Om klachten zo goed mogelijk te behandelen, 
wordt een klachtencoördinator aangesteld die het totale overzicht over alle klachten krijgt.

Informatieavonden
Connexxion en de vervoerregio Amsterdam 
organiseren de inkomende periode twee 
informatie avonden voor inwoners van het 
Connexxion-vervoersgebied. 
Maandag 22 mei 2017 om 20.00 uur in de 
raadzaal van Raadhuis Amstelveen (Laan 
Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen) 
De 2e bijeenkomst zal plaatsvinden in 
Hoofddorp op dinsdag 23 juni 2017 in het 
Raadhuis van Haarlemmermeer, om 19.30 uur. 
Je kunt je van tevoren aanmelden via e-mail: 
aml@connexxion.nl. Graag met vermelding 
van je naam en de datum van de avond 
waarop je aanwezig zult zijn.

Wat betekent dit voor gemeente 
Aalsmeer per 10 december 2017?
- Forse toename R-Netlijnen, de grote nadruk 

op het OV-aanbod komt op dit R-Net 
te liggen waarbij een 24/7 op Schiphol 
en Amsterdam gericht netwerk ontstaat 
(‘hoogfrequent, vanzelfsprekend, altijd 
beschikbaar’), nachtlijnen elk half uur.

- Elke kern van meer dan 10.000 inwoners 
krijgt een directe OV verbinding met 
Schiphol Plaza.

- Momenteel worden 23,5 miljoen 

dienstregelingkilometers aangeboden. 
 Per december 2017 is dit 27,5 miljoen en 

in 10 jaar tijd wordt dit verhoogd naar 
 30 miljoen kilometers.
- Bij alle OV-knooppunten komen 
 (op termijn) OV-deelfietsen
- Er wordt op termijn een keuzemogelijkheid 

aangeboden waarin lokaal OV als flexibel 
systeem kan worden aangeboden waarmee 
meerdere vertrekmomenten naar een 
OV-knooppunt worden gecreëerd. Op dit 
moment loopt een pilot, waarbij een 
kleine bus die bij een OV-knooppunt staat 
oproepbaar is. De ritprijs is dan gewoon 

 OV Chipkaarttarief. 
- Vanaf de start van de concessie wordt een 

geheel nieuwe busvloot ingezet.
- Connexxion gaat zich opstellen als 

regisseur voor de hele reis. Er worden 
deelfietsen op OV-knooppunten geplaatst.

- Per 1 januari 2018 heb je geen cash geld 
meer nodig in alle OV.

Wat zijn de gevolgen in 
Aalsmeer/Kudelstaart:
R-Net: Aalsmeer krijgt 3 R-Net 
busverbindingen, Kudelstaart één
Aalsmeer krijgt een structurele 

Wethouder Verkeer Robbert-Jan van Duijn:

“Het nieuwe vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2018 
heeft vele voordelen. Inwoners kunnen zo snel mogelijk 
van punt A naar B en met Connexxion heeft de 
vervoersregio een duurzame partner voor het openbaar 
vervoer. Er wordt een grote slag geslagen in duurzaamheid. 
Na 3 jaar rijdt 90% van de bussen Zero Emissie / elektrisch. 
Goede, snelle lijnen naar Haarlem, Amsterdam en Schiphol. 
Verder gaat de service en frequentie in veel gevallen 
omhoog. Met zelfs 24 uur per dag verbinding naar Schiphol. 
De verbindingen worden sneller en beter, maar daardoor gaan de 
bussen niet meer door alle kleine straten. Met Connexxion gaan we 
in overleg over een flexibele oplossing voor mensen die moeilijker ter 
been zijn. Ook hebben alle bussen gratis Wifi.”

Nieuw duurzaam Vervoersplan 
Amstelland-Meerlanden 2018

Maandagmiddag 15 mei maakte vervoersmaatschappij Connexxion het 
vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2018 wereldkundig. In dit plan is 
te zien welke routes gereden gaan worden per 10 december a.s. en met 
welke frequenties, onder andere in/van/naar Aalsmeer en Kudelstaart. 
Het vervoerplan vloeit voort uit de begin 2017 door vervoersmaatschappij 
Connexxion gewonnen aanbesteding. Voor de aanbesteding is door de 
Vervoerregio Amsterdam (opdrachtgever en financierder van openbaar 
vervoer), in samenspraak met de inliggende gemeenten, een Programma 
van Eisen opgesteld. Binnen de kaders van deze eisen bood Connexxion het 
beste bod waarmee ze de OV-aanbesteding hebben gewonnen. 

R-Netverbinding (vanuit Uithoorn) met 
Schiphol Plaza die ook ’s nachts gaat 
rijden (lijn 198 verdwijnt op termijn, zie 
onder ‘ontsluitend busvervoer’). Deze nieuwe 
R-net lijn gaat maandag t/m zondag de 
gehele dag rijden, echter in een lagere 
frequentie dan de bestaande R-Net lijn 340 
die gehandhaafd blijft. In Aalsmeer rijdt deze 
bus alvast over de Burg. Kasteleinweg en 
níet door het dorp. Haltes in Aalsmeer zijn: 
Zwarteweg en Dorpsstraat. Deze bus rijdt ook 
’s nachts.

Per 10 december 2017 rijden R-Net lijn 
340 en lijn 198 dus gewoon nog via het 
dorp. R-Netbuslijn 340 rijdt niet meer door 
Aalsmeer-Dorp als de infrastructuur op de 
Burg. Kasteleinweg gereed is (planning: 
medio 2019). Als de knoop Schiphol Zuid 
gereed is, wordt lijn 198 opgeheven (en 
dus overgenomen door de nieuwe R-Net 
verbinding Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol).

R-Net lijn 340 (Uithoorn-Aalsmeer-
Hoofddorp-Haarlem) blijft rijden zoals 

huidig, echter de frequentie wordt verhoogd. 
Als de infrastructuur Burg. Kasteleinweg 
gereed is (planning: medio 2019), gaan 
bovenstaande twee R-Netlijnen beide over 
deze infrastructuur rijden

Lijn 172 (Amsterdam-Amstelveen-Aalsmeer-
Kudelstaart) wordt R-Net (overdag: spits: 8 
keer per uur, dal meestal 4 x per uur) en de 
helft van de ritten gaat vanuit Aalsmeerdoor 
naar Kudelstaart.De nieuwe R-Net ‘172’ 
gaat, zodra de infrastructuur geschikt en 

gereed is, niet meer door de wijk Hornmeer. 
De route loopt dan over de Legmeerdijk 
waarbij onderweg Busstation Zwarteweg 
wordt aangedaan. Dit geeft invulling aan 
de in Aalsmeer aangenomen motie (begin 
2014) om deze busverbinding te versnellen.
De huidige enkele spitsritten Kudelstaart-
Amstelveen-Amsterdam vervallen en gaan op 
in de versnelde en in frequentie verhoogde 
R-Net’ 172’. Als de N/Z lijn gaat rijden, zal 
de helft van de R-Netbussen ‘172’ niet meer 
het centrum van Amsterdam inrijden maar 

gaan eindigen op NS Station Amsterdam Zuid. 
Deze verbinding rijdt donderdag t/m zaterdag 
ook ’s nachts tussen Amsterdam en Aalsmeer. 
Kudelstaart wordt niet aangedaan door 
nachtvervoer.

Ontsluitend busvervoer/Schiphol Sternet:
Lijn 198 (Aalsmeer Dorp - Schiphol) rijdt 
naar verwachting vanaf 10 december nog één 
jaar. De lijn vervalt als het OV Knooppunt 
Schiphol Zuid wordt geopend (verwachting: 
eind 2018). Lijn 198 wordt dan overgenomen 

door de nieuwe R-Netverbinding Uithoorn-
Aalsmeer-Schiphol die al vanaf december 
2017 al gaat rijden.

Lijn 171 (Aalsmeer-Amstelveen Busstation-
Amsterdam Bijlmer/ArenA) rijdt doordeweeks 
overdag 2x per uur. ’s Avonds en in het 
weekend wordt 1x per uur gereden en dan 
rijdt lijn 171 alleen tussen Aalsmeer en 
Amstelveen Busstation. Op termijn zal 
deze buslijn langs de achterzijde van Royal 
FloraHolland gaan worden geleid. 
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OV-netwerk vanaf 
10 december 2017 tot 

ingebruikname Noord/Zuidlijn

Iedereen die (tij-
delijk) niet in zijn 
eigen inkomen kan 
voorzien, valt vanaf 
1 januari 2015 onder 
de Participatiewet. 
Deze is erop ge-
richt om zoveel 
mogelijk mensen, 
met of zonder be-
perking, werk te 
laten vinden. De 
Participatiewet 
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot 
deel van de Wet arbeidsongeschiktheid jong-
gehandicapten (Wajong). De gemeente zorgt 
voor begeleiding naar (aangepast) werk en ver-
strekt een uitkering als dat nodig is. 

Veranderingen op het gebied van werk
Mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken en 
mensen met een indicatie voor een sociale 
werkvoorziening die eind 2014 nog op de 
wachtlijst staan of een tijdelijk dienstverband 
hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij 
het Sociaal loket voor hulp bij het vinden van 
passend werk. Van alle mensen die onder de 
nieuwe wet vallen, wordt verwacht dat zij er al-
les aan doen om werk te vinden of actief mee te 
doen in de samenleving. Dit heet de tegenpres-
tatie. De nieuwe wet is strenger voor mensen 
die zich niet aan de wettelijke verplichtingen 
houden.

Veranderingen op het gebied van 
inkomen
De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen op 
het gebied van inkomen. Zo gaat de gemeente 
kijken naar uw persoonlijke woonsituatie en uw 
uitkering daarop aanpassen. Ook worden ver-
schillende vormen van inkomensondersteuning 
afgeschaft. De aanvullende zorgverzekering en 
andere vormen van inkomensondersteuning, zo-
als de individuele bijzondere bijstand, blijven wel 
bestaan voor mensen met een laag inkomen. 

Heeft uw kind  
jeugdhulp nodig?
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk 
voor alle jeugdhulp. Daaronder vallen bijvoor-
beeld hulp bij de opvoeding, geestelijke gezond-
heidszorg, zorg voor kinderen met een verstan-
delijke beperking en jeugdbescherming. 

Als uw kind jeugdhulp 
nodig heeft of de indi-
catie voor hulp loopt 
af, dan kunt u daarvoor 
vanaf 2 januari 2015 
terecht bij het Sociaal 
loket. De medewer-
ker van het Sociaal lo-
ket kijkt samen met u 
welke zorg het beste bij 
uw kind past. Daarna 
wordt samen met u 
een plan gemaakt. Voor vragen over jeugdhulp 
kunt u ook altijd terecht bij uw huisarts. 

Net als vroeger kunt u bij de gemeente terecht 
voor onder andere hulp bij de huishouding, een 
vervoersvoorziening, hulpmiddelen (bijvoor-
beeld een rolstoel of traplift) en aanpassingen in 
uw woning. De gemeente wordt vanaf 1 januari 
2015 ook verantwoordelijk voor nieuwe taken, 
zoals dagstructurering (hulp om de dag in te 
delen) en individuele begeleiding (bijvoorbeeld 
hulp bij uw administratie). 

Als u hulp nodig heeft 
of uw indicatie voor 
zorg loopt af, dan kunt 
u vanaf 2 januari terecht 
bij het Sociaal loket. De 
gemeente geeft een in-
dicatie op basis van een 
gesprek, uw medische 
gegevens, een huisbe-
zoek en, als dat nodig is, 
een keuring. 

Het Sociaal loket 

Heeft u hulp nodig bij 
het zoeken naar werk?

Bezoekadres
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer 

Openingstijden 
U kunt langskomen bij het Sociaal loket 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 - 12.00 uur. 

Telefoon
Telefonisch is het Sociaal loket bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Telefoon: (0297) 38 75 75 of op het verkorte 
nummer: 140297.

Mail
U kunt een mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Website
Ga naar www.aalsmeer.nl/sociaalloket.

Aalsmeer zorgt voor de juiste zorg

www. aa l sme e r . n l

Heeft u zorg of 
ondersteuning nodig?

U kunt bij het Sociaal loket ook 
terecht voor:

• Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
• Urgentieverklaring voor een sociale 
 huurwoning
• Bijzondere bijstand
• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer.

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk 
voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015) en 
hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen 
hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.

Het Sociaal loket
Bij het Sociaal loket werken mensen die spe-
ciaal zijn opgeleid om u te begeleiden naar 
de juiste hulp. Wij voeren met u een gesprek, 
waarin we samen bekijken welke hulpmidde-
len u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en 
wat mensen in uw omgeving voor u kunnen 
betekenen. 

Sociaal team voor ingewikkelde 
problemen 
Als er in uw gezin of huishouden sprake is 
van een wat meer ingewikkeld probleem, 
komt uw vraag terecht bij het sociaal team. 
De medewerker van het sociaal team onder-
zoekt samen met u welke hulp u nodig heeft. 
De medewerker zal daarbij ook, als dat nodig 
is, de deskundigheid inschakelen van bijvoor-
beeld een maatschappelijk werker, huisarts 
of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. U 
wordt naar een sociaal team doorverwezen 
door een medewerker van het Sociaal loket, 
uw huisarts of een andere deskundige. 

Sociaal loket vanaf 2 januari

Klachtenregeling
Binnenkort besluit de gemeenteraad van Aalsmeer over een nieuwe klachtenregeling voor Zorg, 
Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Kern van de regeling is dat inwoners eenvoudiger hun eventuele 
onvrede over de dienstverlening kunnen uiten. Om klachten zo goed mogelijk te behandelen, 
wordt een klachtencoördinator aangesteld die het totale overzicht over alle klachten krijgt.

Informatieavonden
Connexxion en de vervoerregio Amsterdam 
organiseren de inkomende periode twee 
informatie avonden voor inwoners van het 
Connexxion-vervoersgebied. 
Maandag 22 mei 2017 om 20.00 uur in de 
raadzaal van Raadhuis Amstelveen (Laan 
Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen) 
De 2e bijeenkomst zal plaatsvinden in 
Hoofddorp op dinsdag 23 juni 2017 in het 
Raadhuis van Haarlemmermeer, om 19.30 uur. 
Je kunt je van tevoren aanmelden via e-mail: 
aml@connexxion.nl. Graag met vermelding 
van je naam en de datum van de avond 
waarop je aanwezig zult zijn.

Wat betekent dit voor gemeente 
Aalsmeer per 10 december 2017?
- Forse toename R-Netlijnen, de grote nadruk 

op het OV-aanbod komt op dit R-Net 
te liggen waarbij een 24/7 op Schiphol 
en Amsterdam gericht netwerk ontstaat 
(‘hoogfrequent, vanzelfsprekend, altijd 
beschikbaar’), nachtlijnen elk half uur.

- Elke kern van meer dan 10.000 inwoners 
krijgt een directe OV verbinding met 
Schiphol Plaza.

- Momenteel worden 23,5 miljoen 

dienstregelingkilometers aangeboden. 
 Per december 2017 is dit 27,5 miljoen en 

in 10 jaar tijd wordt dit verhoogd naar 
 30 miljoen kilometers.
- Bij alle OV-knooppunten komen 
 (op termijn) OV-deelfietsen
- Er wordt op termijn een keuzemogelijkheid 

aangeboden waarin lokaal OV als flexibel 
systeem kan worden aangeboden waarmee 
meerdere vertrekmomenten naar een 
OV-knooppunt worden gecreëerd. Op dit 
moment loopt een pilot, waarbij een 
kleine bus die bij een OV-knooppunt staat 
oproepbaar is. De ritprijs is dan gewoon 

 OV Chipkaarttarief. 
- Vanaf de start van de concessie wordt een 

geheel nieuwe busvloot ingezet.
- Connexxion gaat zich opstellen als 

regisseur voor de hele reis. Er worden 
deelfietsen op OV-knooppunten geplaatst.

- Per 1 januari 2018 heb je geen cash geld 
meer nodig in alle OV.

Wat zijn de gevolgen in 
Aalsmeer/Kudelstaart:
R-Net: Aalsmeer krijgt 3 R-Net 
busverbindingen, Kudelstaart één
Aalsmeer krijgt een structurele 

Wethouder Verkeer Robbert-Jan van Duijn:

“Het nieuwe vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2018 
heeft vele voordelen. Inwoners kunnen zo snel mogelijk 
van punt A naar B en met Connexxion heeft de 
vervoersregio een duurzame partner voor het openbaar 
vervoer. Er wordt een grote slag geslagen in duurzaamheid. 
Na 3 jaar rijdt 90% van de bussen Zero Emissie / elektrisch. 
Goede, snelle lijnen naar Haarlem, Amsterdam en Schiphol. 
Verder gaat de service en frequentie in veel gevallen 
omhoog. Met zelfs 24 uur per dag verbinding naar Schiphol. 
De verbindingen worden sneller en beter, maar daardoor gaan de 
bussen niet meer door alle kleine straten. Met Connexxion gaan we 
in overleg over een flexibele oplossing voor mensen die moeilijker ter 
been zijn. Ook hebben alle bussen gratis Wifi.”

Nieuw duurzaam Vervoersplan 
Amstelland-Meerlanden 2018

Maandagmiddag 15 mei maakte vervoersmaatschappij Connexxion het 
vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2018 wereldkundig. In dit plan is 
te zien welke routes gereden gaan worden per 10 december a.s. en met 
welke frequenties, onder andere in/van/naar Aalsmeer en Kudelstaart. 
Het vervoerplan vloeit voort uit de begin 2017 door vervoersmaatschappij 
Connexxion gewonnen aanbesteding. Voor de aanbesteding is door de 
Vervoerregio Amsterdam (opdrachtgever en financierder van openbaar 
vervoer), in samenspraak met de inliggende gemeenten, een Programma 
van Eisen opgesteld. Binnen de kaders van deze eisen bood Connexxion het 
beste bod waarmee ze de OV-aanbesteding hebben gewonnen. 

R-Netverbinding (vanuit Uithoorn) met 
Schiphol Plaza die ook ’s nachts gaat 
rijden (lijn 198 verdwijnt op termijn, zie 
onder ‘ontsluitend busvervoer’). Deze nieuwe 
R-net lijn gaat maandag t/m zondag de 
gehele dag rijden, echter in een lagere 
frequentie dan de bestaande R-Net lijn 340 
die gehandhaafd blijft. In Aalsmeer rijdt deze 
bus alvast over de Burg. Kasteleinweg en 
níet door het dorp. Haltes in Aalsmeer zijn: 
Zwarteweg en Dorpsstraat. Deze bus rijdt ook 
’s nachts.

Per 10 december 2017 rijden R-Net lijn 
340 en lijn 198 dus gewoon nog via het 
dorp. R-Netbuslijn 340 rijdt niet meer door 
Aalsmeer-Dorp als de infrastructuur op de 
Burg. Kasteleinweg gereed is (planning: 
medio 2019). Als de knoop Schiphol Zuid 
gereed is, wordt lijn 198 opgeheven (en 
dus overgenomen door de nieuwe R-Net 
verbinding Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol).

R-Net lijn 340 (Uithoorn-Aalsmeer-
Hoofddorp-Haarlem) blijft rijden zoals 

huidig, echter de frequentie wordt verhoogd. 
Als de infrastructuur Burg. Kasteleinweg 
gereed is (planning: medio 2019), gaan 
bovenstaande twee R-Netlijnen beide over 
deze infrastructuur rijden

Lijn 172 (Amsterdam-Amstelveen-Aalsmeer-
Kudelstaart) wordt R-Net (overdag: spits: 8 
keer per uur, dal meestal 4 x per uur) en de 
helft van de ritten gaat vanuit Aalsmeerdoor 
naar Kudelstaart.De nieuwe R-Net ‘172’ 
gaat, zodra de infrastructuur geschikt en 

gereed is, niet meer door de wijk Hornmeer. 
De route loopt dan over de Legmeerdijk 
waarbij onderweg Busstation Zwarteweg 
wordt aangedaan. Dit geeft invulling aan 
de in Aalsmeer aangenomen motie (begin 
2014) om deze busverbinding te versnellen.
De huidige enkele spitsritten Kudelstaart-
Amstelveen-Amsterdam vervallen en gaan op 
in de versnelde en in frequentie verhoogde 
R-Net’ 172’. Als de N/Z lijn gaat rijden, zal 
de helft van de R-Netbussen ‘172’ niet meer 
het centrum van Amsterdam inrijden maar 

gaan eindigen op NS Station Amsterdam Zuid. 
Deze verbinding rijdt donderdag t/m zaterdag 
ook ’s nachts tussen Amsterdam en Aalsmeer. 
Kudelstaart wordt niet aangedaan door 
nachtvervoer.

Ontsluitend busvervoer/Schiphol Sternet:
Lijn 198 (Aalsmeer Dorp - Schiphol) rijdt 
naar verwachting vanaf 10 december nog één 
jaar. De lijn vervalt als het OV Knooppunt 
Schiphol Zuid wordt geopend (verwachting: 
eind 2018). Lijn 198 wordt dan overgenomen 

door de nieuwe R-Netverbinding Uithoorn-
Aalsmeer-Schiphol die al vanaf december 
2017 al gaat rijden.

Lijn 171 (Aalsmeer-Amstelveen Busstation-
Amsterdam Bijlmer/ArenA) rijdt doordeweeks 
overdag 2x per uur. ’s Avonds en in het 
weekend wordt 1x per uur gereden en dan 
rijdt lijn 171 alleen tussen Aalsmeer en 
Amstelveen Busstation. Op termijn zal 
deze buslijn langs de achterzijde van Royal 
FloraHolland gaan worden geleid. 




