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Nieuwe Meerbode - 31 mei 2012

31 mei 2012

officiële Mededelingen
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 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 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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand 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 fractiespreekuren vinden plaats op 12 juni en 3 juli 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 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.
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 aanspreekpunt 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.

Met ingang van woensdag 23 Mei 2012 geldt het
volgende
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft de gemeente gevraagd nieuwe maatregelen te nemen.
- Voor een bijgeschreven kind jonger dan 13 jaar en 8
maanden (dat is bijgeschreven in een paspoort dat op of
na 1 juli 2012 verloopt) is een spoedaanvraag niet meer
mogelijk! Om humanitaire redenen kan een uitzondering
worden gemaakt (bijvoorbeeld een medische behandeling
of een begrafenis). De noodzaak van de reis dient dan
aangetoond te worden.
omschrijving ‘reguliere aanvragen’
Onder reguliere aanvragen worden de volgende aanvragen
verstaan:
- de aanvrager is niet bijgeschreven in een paspoort, of
- de aanvrager is bijgeschreven in een paspoort waarvan de
geldigheid vóór 1 juli 2012 verloopt,
- de aanvrager is een bijgeschreven kind van 13 jaar en 8
maanden of ouder.
De grens van 13 jaar en 8 maanden wordt gehanteerd, om
te zorgen dat (nu nog) bijgeschreven kinderen in het bezit
kunnen zijn van een eigen identiteitsbewijs als ze 14 jaar
oud worden.
achtergrondinformatie
Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle
kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag heeft ieder kind een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart nodig om te reizen. Voor aanvragen voor een reisdocument van kinderen jonger dan 13 jaar en 8 maanden, die
bijgeschreven zijn in een paspoort waarvan de geldigheid op
of na 1 juli 2012 vervalt berichten wij u het volgende. Indien
deze aanvraag ná 1 mei 2012 is ingediend vindt levering naar
alle waarschijnlijk pas ná 1 september 2012 plaats.
Door het grote aantal aanvragen van reisdocumenten loopt
de levertijd sterk op. Ter ondersteuning van deze maatregel
kan de beslisboom gebruikt die hieronder als download is
bijgevoegd.
‘CentruMregeling aMbtelijke saMenwerking
aalsMeer en aMstelveen’
Op 8 mei 2012 hebben beide colleges van Aalsmeer en Amstelveen de gemeenschappelijke regeling ‘Centrumregeling
ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen’ getekend.
De regeling treedt in werking met ingang van 01 januari
2013. De regeling wordt getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie die
belast is met de uitvoering van de door de bestuursorganen
van de gemeenten opgedragen taken, behoudens met betrekking tot de gemeentelijke belastingen en de Wet waardering
onroerende zaken, de e- dienstverlening, werk en inkomen
en de voorzieningen krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning, voor zover het de gemeente Aalsmeer betreft.
De volledige tekst van de regeling ligt ter inzage bij balie 5
op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De
openingstijden van balie 5 zijn: maandag tot en met vrijdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de
centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
gewijzigde openingstijden balie bouwen en
vergunningen
Met ingang van 1 juni 2012 wijzigen de openingstijden van
de balie bouwen en vergunningen in het gemeentehuis. Door
het teruglopende aantal inwoners dat gebruik maakt van de
vrije inloopmogelijkheid aan de balie, is besloten de openingstijden te wijzigen en uitsluitend op afspraak te gaan
werken. Vanaf 1 juni 2012 is de balie elke week geopend op
dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 14.00 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. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van
het gemeentehuis, 0297-387575. Meer informatie over het
omgevingsrecht is te vinden op www.omgevingsloket.nl en
in de digitale balie op de website van de gemeente, www.
aalsmeer.nl
wet algeMene bepalingen oMgevingsreCht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend

dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 83, het kappen van een boom;
- Kudelstaart Zuid, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Machineweg 9, het wijzigen van de gevels;
- Wim Kan Dreef 2, het plaatsen van een aankondigingbord;
- Zijdstraat 47, het verbouwen van een winkelpand.
verleende oMgevingsvergunningen, reguliere
proCedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie
9, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30
en 14:00 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 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de woning;
- Bielzenpad, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Giekstraat 12, het plaatsen van een dakkapel;
- Kudelstaart-Noord, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg 238, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Mijnsherenweg 47, het bouwen van bedrijfsunits;
- Molenvlietweg 18B, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 184, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Stommeerkade/Ophelialaan, het aanleggen van kabels en
leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 31 mei 2012.
welstandsCoMMissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 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, tel. 0297-387698. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
publiCatie Melding artikel 8.40 wet
Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Volendammer Vishandel Smit & Bond
Adres
: Zijdstraat 47
Plaats
: 1431 EB Aalsmeer
Datum
: 22 mei 2012
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Stedin B.V.
Adres
: Greenpark, Janpanlaan (deelplan 9),
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 22 mei 2012
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.

publiCatie Melding gevelreiniging
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding
gevelreiniging hebben ontvangen.
Naam
: De heer T. Houdijk
Adres
: Geerland 1
Plaats
: 1433 JL Kudelstaart
Aanvang werkzaamheden: half september 2012
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 5 (week 22)
t/m 31 mei Masterplan Vrouwentroost vrijgegeven voor inspraak;
t/m 31 mei APV Evenementenvergunning: een jubileumfeest
RKDES van 6 t/m 10 juni 2012 op de Wim Kandreef; spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag op 30 april 2012 in de Irenestraat te Aalsmeer;
t/m 1 juni Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cultuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente Aalsmeer”.
t/m 1 juni APV Terrasvergunning: Sportlaan 43A te Aalsmeer;
t/m 1 juni APV Ontheffing sluitingstijd: Café Joppe voor
29 op 30 april 2012 tot 03.00 uur; Danscafé de
Praam voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur;
Dorpshuis Kudelstaart voor 12 op 13 mei 2012 tot
02.00 uur;
t/m 1 juni APV Kampeerontheffing: Het kamperen op het
grasveld bij de korfbalvereniging VZOD aan de
Wim Kandreef 2 in Kudelstaart van 25 t/m 28
mei;
t/m 1 juni APV Ontheffing sluitingstijd: Danscafé de Praam
voor 17 op 18 mei 2012 tot 04.00 uur;
t/m 5 juni APV Evenementenvergunning: een feest op Koninginnedag op 30 april 2012 van 13.00 tot
19.00 uur achter het Dorpshuis te Kudelstaart;
jeugdkampioenschap powerboat klasse T-250
en GT-30 op zondag 3 juni 2012 van 12.00 tot
18.00 uur in de Westeinderplassen, vanaf Kempers Princessepaviljoen, Herenweg 100; kampeerweekend op Dreef 7, van 13 t/m 15 juli 2012;
t/m 5 juni 7Street voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur;
BON AMI voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur;
t/m 6 juni APV Collectevergunning: Roparun voor het houden van een collecte op 5 en 19 mei 2012;
t/m 7 juni APV Vergunning ontheffing sluitingstijd: De
Blitzz voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur;
t/m 7 juni Participatie- en Communicatieaspecten, Toekennen namen openbare ruimte;
t/m 8 juni APV Standplaatsvergunning: de verkoop van
aardappelen, groenten en fruit op vrijdag bij het
winkelcentrum Kudelstaart;
t/m 9 juni APV Vergunning: Ontheffingsluitingstijd ’t Holland Huys voor 12 op 13 mei 2012 tot 02.00 uur
& Jongerencentrum N201 voor 24 op 25 mei 2012
van 18.00 tot 10.00 uur;
t/m 15 juni APV Vergunning: Drank en Horecawet, Wijnhandel
van Wijk, Poldermeesterplein4, Aalsmeer;
t/m 15 juni APV Evenementenvergunning: een besloten feest
op 9 juni 2012 van 20.00 tot 02.00 uur op Stommeerweg 2;
t/m 20 juni APV Evenementenvergunning: Geraniummarkt op
12 mei 2012 van 09.00-17.00 uur op het Raadhuisplein en Zijdstraat; Najaarsbraderie op 22
september van 10.00-17.30 uur op het Raadhuisplein;
t/m 22 juni Projectplan: Vooraankondiging bestemmingsplan
“Nieuw Oosteinde”.
t/m 22 juni Het Weekaatje van 25 t/m 28 mei 2012 op Beethovenlaan 120;
t/m 27 juni Verkeersbesluit 2012/5577-M&R & Verkeersbesluit 2011/17423-M&R;
t/m 6 juli Vastgesteld uitwerkingsplan “3e Partiële herziening Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde 3, deel 1”;
t/m 13 juli Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen.

voor Meer inforMatie: www.aalsMeer.nl

Highlights

burgerjaarverslag 2011

“Terugblik op een bewogen 2011”
In het Burgerjaarverslag over 2011, waarvan u op
deze pagina een korte samenvatting vindt, laten
wij zien wat we als gemeente vorig jaar allemaal
hebben gedaan. Afgelopen jaar stond onze gemeente bol van de evenementen. Naast de jaarlijkse terugkerende hoogtepunten zoals de Tropical Night
en Summer Dance, vond het eerste Nationaal Regenboog Evenement plaats en fietsten bijna 10.000
mensen mee met de Ride for the Roses. Deelnemers,
sponsoren en bedrijven brachten gezamenlijk het
recordbedrag van 1,6 miljoen euro bijeen voor KWF
Kankerbestrijding.

Maar 2011 bracht ook minder goed nieuws: we moeten als gemeente, evenals alle andere gemeenten
in Nederland, bezuinigen. De bezuinigingen plus de
extra taken die wij als gemeente toebedeeld krijgen
van het Rijk en de Provincie, maakt dat wij als organisatie kwetsbaar zijn. Daarom zijn we op zoek
gegaan naar oplossingen. Om te garanderen dat we
ook in de toekomst onze gemeentelijke taken goed
kunnen uitvoeren, gaan we op ambtelijk niveau fuseren met buurgemeente Amstelveen.
Dit houdt in dat alle Aalsmeerse ambtenaren per 1
januari 2013 overgaan naar de Amstelveense organi-

satie. U zult daar als burger niet veel van merken.
U kunt straks nog gewoon uw paspoort ophalen bij
het loket van het gemeentehuis in Aalsmeer. Ook
voor overleg met ambtenaren blijft het gemeentehuis de centrale plek. Aalsmeer blijft een zelfstandige gemeente, met een eigen gemeenteraad, een
eigen college, een eigen gemeentehuis en een eigen
identiteit.
Pieter Litjens
Burgemeester Aalsmeer

ajax-supporters trainen voor
straatvoetbaltoernooi 2012
Onder het motto Ajacied of niet leren Kudelstaartse
jongeren beter voetballen én leren ze wat de
kernwaarden van Ajax inhouden. Want: een Ajacied
misdraagt zich niet. De jongens krijgen, onder begeleiding van de aan Ajax gerelateerde organisatie
Axios, sinds november wekelijks trainingen, zodat
ze als team goed voorbereid kunnen meedoen aan
het Aalsmeerse Straatvoetbaltoernooi bij RKDES.

Jongeren trainen voor het
Aalsmeerse Straatvoetbaltoernooi.

Aalsmeerse organisaties discussiëren over de veiligheid van kinderen.

alle kinderen in veilige handen
De Aalsmeerse zedenzaak was aanleiding om
misbruik van kinderen bij vrijwilligersorganisaties
bespreekbaar te maken. Om dit te bereiken is in
2011 gestart met het traject In Veilige Handen.
Tijdens diverse bijeenkomsten is met vrijwilligersorganisaties en verenigingen gesproken over de

preventie van seksueel misbruik. De organisaties
gaven aan dat door de gesprekken de bewustwording is vergroot. Ook weten zij nu beter waar zij
zich kunnen melden als zij een vermoeden hebben van seksueel misbruik. In 2012 krijgen deze
bijeenkomsten een vervolg.

Wethouder Ad Verburg en Ellen Millenaar in gesprek met twee mantelzorgers.

gemeente ondersteunt mantelzorgers van dementiepatiënten
Dementie is een groeiend probleem in Nederland en
dus ook in Aalsmeer. Voor mantelzorgers en kinderen van een dementiepatiënt kan de zorg erg zwaar
zijn. De gemeente Aalsmeer subsidieert daarom
sinds 2011 twee projecten van Zorgcentrum Aalsmeer om hen daarbij te ondersteunen. Wethouder
Ad Verburg: “Het is zo belangrijk voor direct betrokkenen om zich gesteund te voelen. Zo kunnen zij de
situatie veel beter aan.”
In Aalsmeer wonen ruim 400 mensen met een vorm
van dementie en dat aantal zal de komende jaren
alleen maar toenemen. Voor mensen met (beginnende) dementie is Zorgcentrum Aelsmeer in 2007

begonnen met een ontmoetingsgroep, waar inmiddels zo’n 50 mensen gebruik van maken. Maar alleen mensen met dementie begeleiden is niet voldoende, zegt Ellen Millenaar, coördinator van de
ontmoetingsgroep. “Er moet ook aandacht zijn voor
de mantelzorgers en kinderen van dementiepatiënten. Zorgen voor iemand met dementie is een zware
taak en mantelzorgers lopen grote kans overbelast
te raken.” Het Zorgcentrum Aelsmeer is daarom begonnen met gespreksgroepen voor lotgenoten en
voor kinderen van mensen met dementie. Gemeente
Aalsmeer heeft onlangs besloten deze twee bijzondere projecten voor twee jaar te subsidiëren.

In Dorpshaven komen veel startersappartementen.

Nieuwe Woonvisie
In de zomer van 2011 is de Woonvisie Aalsmeer
2011 - 2020 vastgesteld. Hierin staat wat de
gemeente de komende jaren op het gebied van
wonen wil bereiken en wat er moet gebeuren om
deze doelen te realiseren. Wethouder Ulla Eurich:
“Ondanks het grote aanbod van nieuwbouw woningen is het voor jongeren, starters, ouderen en

‘Overlast schiphol zo eerlijk m

‘Met belgerinkel
naar de winkel’
In mei en juni werd de campagne ‘Met Belgerinkel
naar de winkel’ georganiseerd. Samen met een
groot deel van de winkeliers en de lokale Fietsersbond stimuleerde de gemeente Aalsmeer de
inwoners om met de fiets de boodschappen te
doen. Wethouder Ulla Eurich: “Fietsen is goed voor
de luchtkwaliteit, de klimaatbeheersing, de conditie van de fietser en de portemonnee. Ook heb je
als fietser geen last van parkeerproblemen.” Onder
het motto ‘Fiets en je wint altijd!’ werden er leuke
prijzen beschikbaar gesteld door de winkeliers.

mensen met een beperkt inkomen nog steeds lastig
om geschikte woonruimte te vinden. De gemeente
wil zich de komende jaren met name richten op
die groepen op de woningmarkt die het zelfstandig
niet redden. Met de nieuwe woonvisie hebben we
nu de instrumenten in handen om daadwerkelijk
verschil te kunnen maken.”

Wethouder Ulla Eurich geeft het goede voorbeeld.

Aalsmeer heeft last van alle banen van Schiphol.

Schiphol heeft voor Aalsmeer grote voor- en nadelen. Zo heeft de economie veel baat bij de mainportfunctie van de luchthaven, maar er kleven ook
veel nadelen aan het vliegverkeer, zoals geluidsoverlast. Aalsmeer ligt pal onder de Aalsmeerbaan,
die veel hinder oplevert. Maar ook vliegverkeer
van andere banen raakt Aalsmeer. Wethouder Ulla
Eurich: “Van alle hinderbeperkende maatregelen
was er tot nu toe niet één die een positief effect
had in Aalsmeer. Strijden voor minder hinder is
daarom niet realistisch, maar als wethouder vecht
ik ervoor dat de extra hinder zo eerlijk mogelijk
wordt verdeeld.”

verkiezing Onderneming
en starter van het jaar
Vrijdagavond 28 oktober 2011 werden in een overvolle burgerzaal van het gemeentehuis Aalsmeer
de winnende Onderneming en Starter van het jaar
van gemeente Aalsmeer 2011 bekend gemaakt.
Burgemeester Pieter Litjens, tevens voorzitter van
de jury, liet tijdens zijn openingswoord weten
dat de jury heel bedrijven had gezien. “Het zijn
allemaal prachtige bedrijven met allemaal hun
eigen successen. De jury stond daarom voor een
moeilijke taak.” Dutch Flower Group werd door de
jury gekozen als Onderneming van het jaar 2011.
Wethouder Ad Verburg reikte de prijs voor Starter
van het Jaar uit aan het Westeinder Paviljoen.
Soms wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van gemeentegrond.

basisschoolleerlingen maken
kennis met kunst en cultuur

Controle gebruik gemeentegronden
Gemeente Aalsmeer heeft binnen de gemeentegrenzen verschillende gronden in eigendom. Voor de
burger is het echter niet altijd duidelijk om welke
gronden dit gaat. Hierdoor is de situatie ontstaan
dat sommige burgers, bewust of onbewust, gebruik
maken van gemeentelijke grond. In situaties waarbij gemeentelijke grond in gebruik is genomen, zonder dat daarover overeenstemming bestaat met de
gemeente, is een aangetekende brief naar de vermoedelijke gebruikers gestuurd. De gemeente ontving daarop veel verontruste reacties van burgers.
Volgens wethouder Ad Verburg moest de gemeente

De eerste verkiezingen waren een groot succes.

deze formele stap nemen om in kaart te brengen
wie wel en wie niet oneigenlijk gebruik maakt van
grond. “De brieven zijn mede verzonden op basis
van eerder genomen luchtfoto’s. Op die foto’s kun
je veel zien, maar lang niet alles, zo hebben we gemerkt. De gemeente heeft juist ook deze reacties
nodig om tot een goede beoordeling van de situatie te komen.” Als het mogelijk is, zal de situatie
worden gelegaliseerd. Ook bestaat de mogelijkheid
om - onder voorwaarden - een onderhoudsovereenkomst te sluiten.
Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Cultuureducatie
is een speerpunt in het nieuwe cultuurbeleid.”

Afgelopen jaar hebben de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen en Uithoorn een gezamenlijke subsidie gekregen van de Provincie Noord-Holland om
cultuureducatie een structurele plek te geven in
het basisonderwijs. Op deze manier kunnen alle
kinderen kennis maken met cultuur. Aalsmeer sluit
zich aan bij het Loket Cultuureducatie Amstelveen, dat cultuureducatief aanbod voor scholen
in Amstelveen verzorgt. Het loket gaat samenwerken met culturele instellingen in Aalsmeer, zoals
de bibliotheek, Kunst en Cultuur Aalsmeer en de
Historische Tuin.

De nieuwe N201 is waarschijnlijk in 2015 gereed.

Omlegging N201 vordert gestaag
De provincie Noord-Holland werkt sinds 2006 hard
aan de omlegging van de N201 en werkt hierbij
samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn,
het Rijk, de Stadsregio Amsterdam en Schiphol. In
2011 zijn de deelprojecten bij de A2, de A9 (inclusief Bosrandbrug) en bij de Amstelhoek gestart. De
omlegging Aalsmeer-Uithoorn is op een paar onderdelen na klaar. In 2011 is vooral aandacht gegeven

aan de veiligheid bij incidenten in de Waterwolftunnel. De gemeente Aalsmeer is het bevoegd
gezag wat betreft de inzet van de hulpdiensten bij
een incident in de tunnel. Het college zal pas een
openstellingvergunning voor de Waterwolftunnel
afgeven als de plannen voor het bestrijden van incidenten goed zijn en er ook geoefend is met deze
plannen. De gehele omlegging zal waarschijnlijk in
2015 klaar zijn.

Burgemeester Pieter Litjens (Aalsmeer) met burgemeester Jan van Zanen (Amstelveen).

Op naar ambtelijke samenwerking aalsmeer amstelveen
De bezuinigingen en de extra taken die Aalsmeer,
evenals alle andere gemeenten, toebedeeld krijgt
van het Rijk en de Provincie, maakt dat de gemeentelijke organisatie kwetsbaar is. Omdat de huidige
schaal van de ambtelijke organisatie niet toekomstbestendig is, gaf de gemeenteraad in 2011 groen
licht voor een onderzoek naar ambtelijke samenwerking met de gemeente Amstelveen. Hieruit bleek

dat beide gemeenten tegen lagere kosten een betere dienstverlening aan hun burgers kunnen bieden.
Een van de uitgangspunten van de samenwerking is
dat beide gemeenten bestuurlijk volledig zelfstandig blijven. Ook blijft het eigen gemeentehuis dé
plek voor dienstverlening aan burgers, instellingen
en bedrijven.

Wat hebben we nog meer bereikt?

De gemeente heeft een nulmeting verricht naar de eigen dienstverlening.

Hoe tevreden bent u over de gemeentelijke dienstverlening?
In 2011 heeft de gemeente een ‘nulmeting’ verricht
naar de eigen dienstverlening. De aanleiding voor
dit onderzoek is de samenwerking met Amstelveen.
Een van de doelen van de samenwerking is immers
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. De uitkomsten van de meting waren positief;

veel mensen zijn tevreden over de dienstverlening. Wel vinden veel burgers dat de telefonische
bereikbaarheid van de afdelingen en de termijn
waarop de post wordt afgehandeld kunnen worden
verbeterd.

mogelijk verdelen’
Eind augustus 2010 zijn de partijen aan de Alderstafel, waaraan vertegenwoordigers van bewoners,
bestuurders en de luchtvaartsector deelnemen,
het eens geworden over de start van een tweejarig
experiment met een Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) voor Schiphol. Het experiment
met het nieuwe stelsel, dat op 1 november 2010
van start is gegaan, gaat uit van het zogeheten
‘geluidsprefentieel’ baangebruik, waarbij bij voorkeur de minst overlastgevende banen (Polderbaan
en Kaagbaan) worden ingezet. Wethouder Eurich:
“Tijdens het experiment is het oude stelsel blijven
functioneren. Zo kunnen we bij de eindevaluatie

duidelijk zien of we beter of slechter af zijn met
het nieuwe stelsel.” Op 25 april 2012 is de heer Alders, oud-minister van milieu en naamgever van de
Alderstafel, naar Aalsmeer gekomen om de eerste
evaluatie van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) van Schiphol toe te lichten.
‘Het wordt bepaald niet stiller in Aalsmeer’, was
zijn harde conclusie.
De gemeente brengt regelmatig een nieuwsbrief
uit met informatie over Schiphol. Deze kunt u vinden op de website: www.aalsmeer.nl/schiphol.

-

Geslaagde woonwensenmarkt voor jongeren
Start bouw Dorpshaven
Nieuwe werkwijze Loket Wonen, Welzijn en Zorg
Uitbreiding van de Mikado
Plannen voor horecagelegenheid Kudelstaart
Watertoren heropend
Tijdelijke huisvesting voor buitenlandse werknemers
Oprichting stichting Urgente Noden
Extra aandacht voor handhaving
Aanpassing bushokjes en -haltes
Inhaalslag herziening bestemmingsplannen
Groen licht voor Mijnsheerlyckheid
Geslaagde energiemarkt
Herstructurering bedrijventerrein Hornmeer

Het gehele burgerjaarverslag kunt
u vinden op www.aalsmeer.nl.
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
T 0297 - 387575 • I info@aalsmeer.nl • http://twitter.com/Aalsmeer_nl
Scan de QR-code met een QR Reader op uw smartphone.

