13 juni 2013

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 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.

Balies gemeentehuis aalsmeer gesloten
op vrijdag 21 juni ’13
In verband met de verhuizing van Burgerzaken Aalsmeer naar de “oudbouw” zijn alle balies in Aalsmeer
op vrijdag 21 juni gesloten! Op maandag 24 juni zullen
we op de nieuwe locatie weer voor de burgers bereikbaar zijn.

agenda
Agenda van de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van
Aalsmeer op donderdag 27 juni 2013 in de raadzaal van het
gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om
20.00 uur met het Beraad en wordt na een onderbreking gevolgd door de Raadsvergadering.

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

tijd

agenda- onderwerp
punt

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

20.00

B-1.

20.05

B-2.

21.00

B-3.

21.15

B-4.

21.25

B-5.

21.35

B-6.

21.45

B-7.

21.55

B-8.

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 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 het Beraad over een geagendeerd
onderWerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
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.
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.
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

22.15

Opening van het besluitvormend Beraad
door de voorzitter de heer R. Martijn
- Vaststelling van de agenda
- Resume van 6 en 13 juni 2013
Lentenota 2013
Behandeling in eerste termijn
Conceptverordening Speelautomatenhal
Behandeling in eerste termijn
Instemmen met de Verordening
verrekening bestuurlijke boete bij
recidive Aalsmeer 2013 in het kader van
de Wet werk en bijstand (WWB)
Behandeling in eerste termijn
Jaarrekening 2012, begrotingswijziging
2013-1 en de primaire begroting 2014
van de Gemeenschappelijke Regeling
Amstelland en de Meerlanden
Behandeling in eerste termijn
Jaarrekening Gemeenschappelijke
Regeling Openbare Gezondheidszorg
Amstelland 2012 en begroting
Gemeenschappelijke Regeling Openbare
Gezondheidszorg Amstelland 2014
Behandeling in eerste termijn
(Concept) begroting 2014 en
Meerjarenraming 2015-2017
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Behandeling in eerste termijn
Vaststellen bestemmingsplan
Schinkelpolder
Behandeling in eerste termijn
Rondvraag en sluiting
raad - raadzaal

tijd

agenda- onderwerp
punt

22.30

R-1.

R-2.
R-3.
R-4.
R-5.
R-6.

R-7.
R-8.
R-9.

Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
- Vaststelling van de agenda
- Resume van 4 en 13 juni 2013
- Ingekomen stukken Aalsmeerse burgers
en instellingen
Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)
Amsterdam-Amstelland
Transitie bestuursvorm Stichting AURO
voor openbaar primair onderwijs
Vaststelling bestemmingsplan Hornmeer
Centralisatie voetbalverenigingen in
Hornmeer
Verklaring van geen bezwaar ten behoeve
van de aanvraag omgevingsvergunning
voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 239
Welstandsadvisering Aalsmeer
Vaststellen basistarieven huishoudelijke
verzorging
Jaarstukken 2012
sluiting

Bekendmaking
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse
inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Oosteinde (Vlinderwijk) en het Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen
ondergrondse inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden)
Op 10 juni 2013 heeft het hoofd van Centrale Beheertaken
(CBT) namens burgemeester en wethouders van Aalsmeer ingestemd met het voorlopige Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk
Oosteinde (Vlinderwijk) en het voorlopige Aanwijzingsbesluit
aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de
nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden).
inhoud
De twee bovengenoemde aanwijzingsbesluiten zijn een uitwerking van een eerder genomen besluit van het college
van 24 juli 2012, waarin bepaald is dat de nieuwbouwwijken
Oosteinde en Kudelstaart van de gemeente Aalsmeer voorzien
dienen te worden van ondergrondse inzamelvoorzieningen.
Deze twee besluiten hebben alleen betrekking op locaties
gelegen in de Vlinderwijk en de Rietlanden. In bijlage I behorende bij de voorlopige aanwijzingsbesluiten zijn de exacte
locaties van de aanbiedplaatsen opgenomen.
Bij de bepaling van de aanbiedplaatsen zijn de volgende inrichtingscriteria gehanteerd:
- een doelmatige inrichting van de openbare buitenruimte,
beperking van de overlast voor de omgeving, de verkeersveiligheid, de financiële en inzamel- logistieke aspecten
en fysieke (on)mogelijkheden om aanbiedplaatsen in te
richten en de loopafstand tussen de perceelgrens en de
aanbiedplaats.
Indien bewoners het niet eens zijn met de aanbiedlocaties
kunnen zij tegen deze voorlopige aanwijzingsbesluiten ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zienswijzen indienen. De ingebrachte zienswijzen zullen worden
betrokken in de definitieve besluitvorming.

inzage en informatie
De aanwijzingsbesluiten met andere relevante stukken liggen
gedurende zes weken na bekendmaking tot en met 25 juli
2013 op werkdagen ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer.
indienen van zienswijzen
Voordat er een definitief besluit wordt genomen, kunnen
belanghebbenden tot en met 25 juli 2013 hun zienswijzen
geven op de voorlopige aanwijzingsbesluiten.
U kunt uw schriftelijke reactie sturen naar afdeling Centrale
Beheertaken t.a.v. mw. S.B.E. Boers, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (met vermelding van de wijk en locatienummer).
aFvalstoFFenverordening 2013 gemeente
aalsmeer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen maakt bekend dat de raad in haar openbare
vergadering van 25 april 2013 de “ Afvalstoffenverordening
2013 gemeente Aalsmeer” heeft vastgesteld.
inhoud
De Afvalstoffenverordening regelt de wijze van inzameling
van diverse afvalstoffen uit huishoudens. Ook zijn in de verordening bepalingen opgenomen over onder andere bedrijfsafvalstoffen, zwerfafval en gemeentelijke afvalbakken.
Door het aangaan van een nieuwe overeenkomst met het Afval Energie Bedrijf (AEB) voor de verwerking van huishoudelijk restafval is het noodzakelijk een nieuw artikel 24 aan de
Afvalstoffenverordening toe te voegen. In dit artikel geeft de
raad aan het college de mogelijkheid om een uitsluitend recht
als bedoeld in artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels
voor overheidsopdrachten te verlenen aan AEB Exploitatie
B.V. ten behoeve van al het door of vanwege de gemeente
Aalsmeer ingezamelde huishoudelijk restafval.
inwerkingtreding
De “Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Aalsmeer” treedt
in werking op vrijdag 14 juni 2013.
inzage
De Afvalstoffenverordening is te bekijken en te downloaden
van de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. De verordening ligt gedurende de maand juni ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis in Aalsmeer en het raadhuis in Amstelveen.
kennisgeving Wet milieuBeheer
actieplan geluid 2013 gemeente aalsmeer
Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (gebaseerd op de Europese Richtlijn omgevingslawaai) moeten door
de gemeente Aalsmeer om de vijf jaar geluidbelastingkaarten
en een actieplan geluid worden vastgesteld. De geluidbelastingkaarten 2011 zijn op 26 juni 2012 door het college van
burgemeester en wethouders vastgesteld. Het college heeft
op 11 juni 2013 met het ontwerp-Actieplan geluid 2013 ingestemd en voor inspraak vrijgegeven.
Uit de geluidbelastingkaarten is gebleken, dat het wegverkeer
en de luchtvaart de belangrijkste bronnen van geluidhinder
zijn in Aalsmeer. In het ontwerp-Actieplan geluid 2013 zijn
de belangrijkste knelpuntsituaties in beeld gebracht. Uit de
berekeningen blijkt dat er ten aanzien van het verkeer op
gemeentelijke wegen in Aalsmeer vijf knelpunten aanwezig
zijn boven de vastgestelde plandrempel van 65 dB.
In het ontwerp-Actieplan is verder aangegeven dat de gemeente de geluidbelasting vanwege dit wegverkeer wil terugbrengen door maatregelen te treffen aan de bron. Als maatregel wil de gemeente in knelpuntsituaties zogenaamde stille
wegdekken gaan toepassen op het moment dat het wegdek
moet worden vervangen.
ter inzagelegging
Het ontwerp-Actieplan geluid 2013 met de daarbij behorende
stukken ligt ter inzage vanaf 14 juni 2013 tot en met 9 augustus 2013 bij de afdeling Publiekszaken, cluster Burgerzaken in het gemeentehuis, Driekolommenplein 1 te Aalsmeer.
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag
van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de
stukken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt
(tel. 020-5404154).
Zienswijze
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om uiterlijk
9 augustus 2013 schriftelijke of mondelinge zienswijzen in
te dienen op het ontwerp-Actieplan. Schriftelijke zienswijzen
kunnen worden gestuurd aan: Burgemeester en wethouders
van Aalsmeer, afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Voor het indienen van
mondelinge zienswijzen of voor vragen kan men zich wenden
tot de heer ing. F.R. Kroese van de genoemde afdeling, telefoon 020-5404154. Na 9 augustus 2013 zullen de ingebrachte
zienswijzen worden verwerkt en zal het ontwerp-Actieplan
geluid ter beoordeling/visie aan de gemeenteraad worden
voorgelegd. Daarna zal het Actieplan definitief door het college worden vastgesteld. Er bestaat geen mogelijkheid tot het
instellen van beroep.
Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Drie Kolommenplein 1, het melden van brandveillig gebruik;
- Drie Kolommenplein 1, het wijzigen van de brandscheidingen;
- Korianderhof 4 en 5, het bouwen van een dubbel woonhuis;
- Kudelstaartseweg 22, het ontheffen van een bestemmingsplan t.b.v. Summerdance;
- Legmeerdijk 318, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Legmeerdijk 318, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 109, het renoveren van een bedrijfsruimte;
- Westeinderplassen, het plaatsen van een caravan met hefdak.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- 2e J.C. Mensinglaan 41, het verwijderen van asbest;
- Lakenblekerstraat 30-62, het verwijderen van asbest;
- Ophelialaan 230, het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 109, het gedeeltelijk slopen van een bedrijfsruimte;
- Uiterweg 263, het slopen van een schuur.

voornemen Weigeren aanvraag omgevingsvergunning met uitgeBreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de aanvraag te weigeren voor:
- Uiterweg 158, de aanvraag ziet op het dempen en graven
van water en het plaatsen van beschoeiingen ter plaatse
van het perceel achter het adres Uiterweg 158.
De aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarop betrekking
hebbende stukken liggen vanaf vrijdag a.s. voor een ieder
gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-14.00 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. Gedurende deze termijn 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.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze
is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-14.00 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:
- Clematisstraat 16, het brandveilig in gebruik nemen van
het zorgcentrum (verzonden 13 juni 2013);
- Kudelstaartseweg 100, het vervangen van een woning
(verzonden 10 juni 2013);
- Kudelstaartseweg 275, het bouwen van een woning (verzonden 12 juni 2013);
- Machineweg, het renoveren van het ketelhuis (verzonden
13 juni 2013).
verdagen (verlenging) Beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagd:
- Machineweg (ketelhuis) 2 aanvragen, ontvangen 17 april
2013;
- Nabij Ambachtsheerweg, ontvangen 12 april 2013;
- Nabij de Waterwolftunnel, ontvangen 10 april 2013;
- Stommeerweg 97, ontvangen 8 april 2013.
geWeigerde aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn geweigerd:
- Mr. Jac. Takkade 15a, het plaatsen van paardenstallen en
het aanleggen van een uitrit.
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Hornmeerpark, het gebruiken van het terrein voor een
evenement.
geaccepteerde sloopmelding(en)
- Machineweg 300, het slopen van een schuur;
- Uiterweg 266, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
aanWijZing Beschermde gemeentelijke
dorpsgeZichten
In samenwerking met de gemeentelijke Monumentencommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Stichting
Welstandszorg Noord-Holland heeft het college in haar vergadering van 11 juni 2013 besloten de volgende gebieden aan
te wijzen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht:
- Wilgenlaan
- Kastanjelaan / Berkenlaan / Jac. P. Thijsselaan
- Ontginningsbasis
- Bovenland – Benedenland (Mr. Jac. Takkade)
- Dorpskern
Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken, tot en met 26 juli 2013, ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer (receptie) en het raadhuis van Amstelveen
(balie Bouwen en Vergunningen). De mogelijkheid bestaat
hiertegen bezwaar in te dienen bij de gemeente. U kunt een
gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar: College van burgemeester en wethouders, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

vervolg op volgende blz.

13 juni 2013

officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.

t/m 27-06

Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 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 voor uw vragen over bouwen en vergunningen, tel.
0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inZage Bij de aFdeling dienstverlening
t/m 13-06

t/m 19-06
t/m 27-06

Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakkapel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel;
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een vissteiger; Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaatsen
van een brug, vlonderpartij, trapconstructie en
beschoeiing t.b.v. de inrichting van het project
Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelialaan
199, het plaatsen van een dakopbouw en een
dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschuerenplein,
het aanleggen van kabels en leidingen; Zonnedauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelgemaal; Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakkapel; Ecuadorlaan 41, het aanleggen van kabels en leidingen; Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en leidingen; Rietwijkeroordweg 59kwek, Rietwijkeroordweg 64/66, en parkeerterrein Max Ghazi food, gebruiken grond als
parkeerterrein voor festivals; Wilgenlaan 5, het
vergroten van de woning.
Beatrixstraat 6 het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde; Legmeerdijk 287, het kappen
van 11 bomen.
Het plaatsen van lichtreclame op het pand aan

t/m 01-07

t/m 02-07

t/m 03-07

t/m 04-07

t/m 05-07

t/m 05-07

t/m 11-07

de Zwarteweg 88 te Aalsmeer.
Lisdoddestraat 22 t/m 68 (ontvangen 4 april
2013); Lisdoddestraat 70 en 72 (ontvangen 4
april 2013).
Jac. P. Thijsselaan 22, het verkleinen van een
raam in de voorgevel; Linksbuitenstraat 2, het
plaatsen van een raam in de zijgevel op de 1e
verdieping.
Hornweg 127, het vergroten van de woning;
Linksbuitenstraat 27, het vergroten van de woning; Oosteinderweg 119, het vergroten van de
woning; Nassaustraat tussen 22 en 24, het inrichten van een speelplek met basketbalpaal en
voetbaldoell Saturnusstraat 12, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning;
Zonnedauwlaan 59, plaatsen van 2 korfbalpalen.
Braderie op Ophelialaan op 26 mei van 12.00
– 17.00 uur; Powerboat Holland op Westeinderplassen op 9 juni 2013; Vuur en Licht op het Water op Westeinderplassen/Kudelstaartseweg op 7
september 2013.
Buitenspeeldag op Baccarastraat op 12 juni van
14.00-16.30 uur; Bloemencorso op 21 september 2013 van 09.30-15.00 uur; Truckersrun op
21 september in aansluiting op het bloemencorso.
t/m Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de
woning; Distelvlinder 33, het vergroten van de
woning; Maximastraat 28, het vergroten van de
woning; Van Swietenstraat 8, het plaatsen van
een dakkapel; Zonnedauwlaan 30, het plaatsen
van een dakkapel.
Bandjesavond in Aalsmeer Centrum op 29 juni
2013 van 20.00-01.00 uur; Het Weekaatje op
Beethovenlaan 120 van 17 t/m 20 mei 2013;
Luilaknacht op Zwarteweg 90 op 17 en 18 mei
2013.
Hornweg 127, het vergroten van de woning (verzonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het kappen van 3 populieren (verzonden 30 mei 2013);

t/m 12-07

t/m 12-07

t/m 15-07
t/m 17-07
t/m 16-07

t/m 16-07
t/m 18-07

Oosteinderweg 119, het vergroten van de woning (verzonden 23 mei 2013); Robend, het kappen van bomen (verzonden 30 mei 2013).
Concept-welstandsnota Aalsmeer 2013; Het bestemmingsplan “Uitwerkingsplan in hoofdzaak
1962” voor het oprichten van een bedrijfsgebouw, Noordpolderweg 17 te Aalsmeer.
Tweetal horecagelegenheden in Crown Business
Studio ‘s Aalsmeer , Van Cleeffkade 15; Het betreft een drank- en horeca- en een exploitatievergunning voor een discotheek/partycentrum
en een drank- en horeca- en exploitatievergunning voor een partycentrum.
Stommeerweg 97.
Nabij de Waterwolftunnel.
Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden
4 juni 2013); Gaffelstraat 20, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
(verzonden 4 juni 2013);
Boomgaard 32, ontvangen 9 april 2013; Lisdoddestraat (diverse huisnummers), ontvangen 9
april 2013.
Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een berging (verzonden 6 juni 2013); Aalsmeerderweg 351, het gebruik van het bestaande pand
voor kantoor en magazijn en praktijkruimte voor
PAS-therapie, alsmede een praktijk/oefenruimte voor de begeleiding en opleiding van ca. 4
personen met een beperking (verzonden 6 juni 2013); Calslager Bancken 13, het vergroten
van de woning aan de achterzijde op de eerste bouwlaag(verzonden 6 juni 2013); Zijdstraat
ter hoogte van nr. 28, het tijdelijk plaatsen van
6 reclameborden voor de periode van 1 week,
van 4 t/m 11 juli 2013 (verzonden 6 juni 2013);
Het in gebruik nemen van een logiesgebouw aan
de Stommeerweg 72H in Aalsmeer (verzonden 6
juni 2013); Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en
542a, het vergroten van een botenloods en le-

t/m 18-07

t/m 19-07
t/m 19-07
t/m 22-07
t/m 24-07
t/m 25-07

t/m 25-07

t/m 26-07

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

galiseren woning; Oosteinderweg 287, het project betreft het dempen van een bestaande watergang en het graven van nieuw compensatiewater inclusief het plaatsen van hardhouten beschoeiing langs het nieuwe water; Een zakelijke
beschrijving van een overeenkomst tot kostenverhaal m.b.t. perceel Herenweg 78AA te Kudelstaart (de heer J.J. Hilverda). (wijzigen bestemmingsplan).
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met
bijbehorende stukken; Documenten m.b.t. een
partiële herziening van het bestemmingsplan
‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’; Bestemmingsplan ‘Woonarken’; Concept van de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013; Bestemmingsplan
‘Stommeer’; Concept notitie ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van de gemeente
Aalsmeer, 1e herziening’.
Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting
(verzonden 7 juni 2013);
Nabij Ambachtsheerweg.
Kudelstaartseweg 100, het vervangen van een
woning.
Machineweg (ketelhuis) 2 aanvragen.
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de
nieuwbouwwijk Oosteinde (Vlinderwijk) en het
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de
nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden).
Uiterweg 158, de aanvraag ziet op het dempen
en graven van water en het plaatsen van beschoeiingen ter plaatse van het perceel achter
het adres Uiterweg 158. aanvraag te weigeren;
Clematisstraat 16, het brandveilig in gebruik nemen van het zorgcentrum; Machineweg, het renoveren van het ketelhuis.
Wilgenlaan; Kastanjelaan/Berkenlaan/Jac. P.
Thijsselaan; Ontginningsbasis; Bovenland-Benedenland (Mr. Jac. Takkade); Dorpskern.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
AlgEMEnE inforMAtiE

colofon
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

op vakantie

Wanneer u een uitkering van de gemeente
ontvangt, mag u vier weken per kalenderjaar
met behoud van die uitkering in het buitenland verblijven.
Hoe moet ik mijn vakantie aanvragen?
U moet uw vakantie officieel aanvragen. De
periode waarin u in het buitenland bent moet
u tenminste vier weken van tevoren opgeven
aan het cluster Werk en Inkomen. U kunt dat
doen door een vakantieformulier in te vullen
en daarna in te leveren bij uw contactpersoon
of tijdens de inloopspreekuren. U moet uw
vakantie ook vermelden op uw rechtmatigheidsonderzoeksformulier (rof).
Moet ik mij ook melden bij terugkomst?
Wanneer u terugkomt van uw verblijf in het
buitenland moet u zich bij de balie van Werk
en Inkomen melden. U moet hierbij de brief
met de beslissing op uw vakantieaanvraag,
uw paspoort en/of vliegticket meenemen.

Meld u aan als
vrijwilliger
bij het
Mantelzorg
Steunpunt
En als ik een traject of scholing volg?
Als er scholing wordt gevolgd kan er uiteraard alleen tijdens de schoolvakanties vakantie worden opgenomen. Volgt u een re-integratietraject en/of stage dan zult u deze af
moeten maken voordat u een vakantieperiode opneemt, of u moet de expliciete toestemming van de gemeente én het re-integratiebureau hebben.
Wat gebeurt er als ik te laat terug ben?
Wanneer u niet op tijd terug bent van vakantie, wordt uw uitkering beëindigd of in ieder
geval geblokkeerd totdat u terug bent. Wij wijzen u er met nadruk op dat als u langer dan
de voor u toegestane periode in het buitenland verblijft, er geen sprake meer is van een
‘gebruikelijke vakantieperiode’. Dit kan betekenen, dat u gedurende uw gehele verblijf in
het buitenland geen recht heeft op een uitkering en dat wij de verstrekte uitkering over deze periode van u zullen terugvorderen.

op zoek naar personeel of vragen
over de arbeidsmarkt?
Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) helpt u met al uw arbeidsmarktvragen. Of het nu gaat om arbeidsjuridische
kwesties, personeelsadvies op maat of werving en selectie van geschikte werknemers.
Ons uitgangspunt? Werkgevers staan voorop. Wij bieden u kosteloze, deskundige en

snelle dienstverlening. Waarom? Omdat we
het belangrijk vinden dat u en onze kandidaten een duurzame werkrelatie aangaan. En
omdat we een gezonde arbeidsmarkt in de
regio Groot-Amsterdam willen stimuleren.
Kijk voor meer informatie op www.wspgrootamsterdam.nl of bel naar 06 57 54 24 78.

Uurtje vrij?
Maak een buurtgenoot blij.
Het mantelzorgsteunpunt is op zoek
naar vrijwilligers die buurtgenoten thuis
een uurtje in de week willen helpen. Zeker in de zomermaanden is er meer behoefte aan zorgvrijwilligers. Het Mantelzorg Steunpunt biedt vrijwilligerswerk op
maat. U bepaalt zelf waar en wanneer.
Kunt u de komende maanden wat tijd
vrij maken, neem contact op: 0900-1866
(lokaal tarief), mantelzorg@mantelzorgsteunpunt.nl of kijk op de website voor
meer informatie www.mantelzorg-steunpunt.nl.

“Waarom werkzoekenden met
een uitkering aannemen?
Omdat daar vaak hele
goede mensen tussen zitten”

Bekendmaking
In zijn openbare vergadering van 30 mei
2013 heeft de gemeenteraad de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij
recidive Uithoorn 2013 vastgesteld. In
deze verordening worden nadere regels
gesteld over de bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de recidiveboete
wanneer iemand een uitkering ontvangt
op grond van de Wet werk en bijstand
(WWB). Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2013, met terugwerkende
kracht met ingang van 1 januari 2013.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur heeft op 21 mei
2013 de “Klachtenregeling samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2)”
vastgesteld. Met deze klachtenregeling
beschikt het samenwerkingsverband
over een eigen proces van afhandeling
van klachten, waarmee wordt volstaan
aan één van de items van de audit van
de Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) met betrekking tot
het verwerven van het volwaardige lidmaatschap.

gesloten
Op vrijdag 21 juni zijn de balie van Werk
& Inkomen en het Loket WWZ in Aalsmeer gesloten. In verband met een interne verhuizing is er die dag geen inloopspreekuur.
U kunt het cluster Werk en Inkomen en
het Loket WWZ wel telefonisch bereiken via de contactgegevens links op deze pagina.

‘uitgaan van eigen kracht’

Highlights

burgerjaarverslag 2012

”Terug- en vooruitkijken gaan altijd samen”
In het Burgerjaarverslag 2012 laten wij zien wat we
als gemeente het afgelopen jaar allemaal hebben
gedaan. Terug- en vooruitkijken gaan in mijn optiek
samen. Het vooruit kijken en het ontwikkelen van toekomstbestendig beleid is één van de dure opdrachten
die ik als bestuurder wil oppakken. Door de samenwerking met Amstelveen komen we, zo is de belofte
aan de burgers, tot een nog betere en meer efficiënte
dienstverlening.
In het uitventen van de schoonheid van ‘ons’ dorp
kan Aalsmeer nog wel wat prikkels gebruiken. Vooral
van de eigen ondernemers verwachten we als lokale

overheid wat extra’s. Hier liggen nog behoorlijke kansen.
Hoe laten we samen het dorp er werkelijk bloemrijk uit
zien? Hoe maken de Westeinderplassen nog populairder?
Hoe krijgen we nog meer publiek naar ‘onze’ evenementen als de Pramenrace, Plaspop, het Nationaal
Regenboog Evenement (NRE 2013) en de WesteinderWaterWeek? Ook hier is het antwoord zelfredzaamheid.
Aalsmeer werd ooit wereldberoemd door de handen in de
bloemensector ineen te slaan. Dat nu weer doen, door
samen te werken, door op elkaar te leren vertrouwen,
kan Aalsmeer opnieuw een grootste toekomst garanderen.

Ik wens de gemeente al het goede met de nieuwe burgemeester, mevrouw Jobke Vonk-Vedder.

verbeter je buurt!

Aalsmeer heeft voortaan een plekje in mijn hart.
Het ga u goed!
Theo van Eijk
Oud-burgemeester Aalsmeer

Nieuw elan voor wijkgericht werken
Zelf als wijkbewoners werken aan de leefbaarheid in je wijk en niet meer alles bij de gemeente
neerleggen. Dat is een van de grote veranderingen
die het wijkgericht werken sinds begin 2012 heeft
doorgemaakt. Een andere belangrijke verandering
is volgens welzijnswerker Frans Huijbregts dat de
wijkraad niet meer namens de bewoners van de
wijk spreekt. “De wijkraad heet nu het wijkoverleg.
Het wijkoverleg heeft een bestuur, maar de leden
zijn geen vertegenwoordigers van de wijk. Ze benoemen de problemen wel, zoals verkeersoverlast
of een gebrek aan speelplaatsjes, maar vertegenwoordigen geen mening van bewoners.”
Er is een geheel nieuwe infrastructuur voor het
wijkgericht werken aangelegd, vertelt Huijbregts.
“Er vindt vier keer per jaar een overleg plaats tus-

Fusie voetbalverenigingen stap verder
Vorig jaar hebben voetbalverenigingen RKAV, VVA en JAU
aangekondigd dat ze willen fuseren tot één voetbalvereniging. Het college heeft de gemeenteraad begin
2013 gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor de
realisatie van het nieuwe sportcomplex voor de fusievereniging.
De fusie is belangrijk voor de continuïteit van de
voetbalverenigingen. Met de vrijkomende terreinen kan Aalsmeer bovendien belangrijke ontwik-

kelingen voor haar toekomst realiseren. Naast het
bouwen van het nieuwe voetbalcomplex zijn er
plannen voor een nieuwe basisschool, de renovatie
en herinrichting van het Hornmeerpark en een
nieuwe sporthal. Bovendien komen er door deze
ontwikkelingen locaties voor woningbouw vrij
in de Roerdomplaan, Ophelialaan en J.P. Thijsselaan. In september 2013 kunnen de leden van de
voetbalverenigingen in ledenvergadering definitief
besluiten over de fusie.

Naar een gezonde
financiële structuur

Kosten vandalisme 2012:
bijna 60.000 euro

De gemeente Aalsmeer stond ook in 2012 voor
de uitdaging om te bezuinigen. In de Lentenota
2011 werd aangekondigd dat in 2012 een bedrag
van € 840.050 aan ombuigingen moest worden
gerealiseerd. Hiervan is een bedrag van € 674.350
gehaald.

Sinds 2011 brengt de gemeente Aalsmeer maandelijks via de vandalismemeter alle kosten in beeld
van opzettelijke vernielingen van gemeentelijke
eigendommen, zoals gebouwen, openbare verlichting of straatmeubilair. In 2012 ging het om een
bedrag van € 59.800.

Het resultaat van de jaarrekening 2012 bedraagt
€ 1.4 miljoen positief. De lasten waren in 2012
€ 7,4 miljoen lager en de baten € 5,5 miljoen lager
dan begroot. Deze afwijkingen zijn met name het
gevolg van de stagnatie bij de bouwgrondexploitaties en de vertraging in de uitvoering van het
beheerplan voor de bruggen en wegen.

Naast het vernielen van bloembakken en ruiten is
afgelopen jaar ook het kunstwerk ‘Liggend veulen’
gestolen. De kosten daarvan bedragen € 15.000.
Ziet u een vernieling gebeuren, bel dan 112.
Ziet u de gevolgen van vandalisme,
bel dan 0900 - 8844.

Nieuwe opzet
vrijwilligerscentrale

Hester Oosterwijk (61) gaat wekelijks als vrijwilligster
op bezoek bij mevrouw Maarsse, oftewel tante Guus (94).

Wilt u werken als vrijwillige taalcoach, kookhulp
of vismaatje? Dan kunt u reageren op een van
de vacatures bij de Vrijwilligerscentrale Amstelland. De Vrijwilligerscentrale is per 1 januari
2013 verzelfstandigd. Wethouder Ad Verburg:
“De vrijwilligerscentrale wordt gerund wordt
door heel enthousiaste mensen. De centrale
heeft sinds kort een geheel nieuwe werkwijze,
die afgestemd is op deze tijd. Zo komt er een
online marktplaats waar mensen kunnen aangeven welke diensten ze willen leveren of waaraan
ze behoefte hebben. Vraag en aanbod sluiten zo
veel beter op elkaar aan.”
www.vrijwilligerscentrale-amstelland.nl

sen het wijkbestuur en medewerkers van Eigen
Haard, de politie en de gemeente. Die praten hen
helemaal bij.” Vervolgens vindt er een wijkoverleg
plaats waarbij het bestuur de mensen van de wijk
uitnodigt en de verkregen informatie terugkoppelt.
Huijbregts: “Bij de meeste problemen wordt eerst
gekeken wat de mensen uit de wijk daar zelf aan
kunnen doen. We kunnen immers niet meer alles
bij de gemeente neerleggen.” Daarnaast komen alle
wijkbesturen vier keer per jaar bij elkaar om zaken
te bespreken die alle wijken aangaan, zoals de
omlegging van de N201 of het bomenplan van de
gemeente. Huijbregts: “Ik hoop dat we straks een
totale infrastructuur hebben voor mensen die iets
voor elkaar willen betekenen in de wijk.”
www.wijkoverlegaalsmeer.nl

In 2012 heeft de gemeente nieuw jeugd- en gezinsbeleid ontwikkeld met als uitgangspunt ‘het
versterken en benutten van de eigen kracht van
jeugdigen, ouders en gezinnen’. Volgens wethouder Rik Rolleman sluit dit goed aan bij collegeprogramma, waarin staat dat de gemeente niet
moet organiseren wat wenselijk is, maar moet
voorkomen wat onwenselijk is. “Niet langer meer
zorgen voor, maar zorgen dat! Uiteraard gaan we
daarbij niet voorbij aan de kwetsbare kinderen
en jongeren in Aalsmeer. We kijken goed hoe we
alle kinderen actief kunnen leiden naar onderwijs,
werk en/of zorg.”

Verkeerslicht stuk? Wordt er veel te hard gereden
in de Cyclamenstraat? Losliggende stoeptegel?
Bewoners van Aalsmeer kunnen dit soort zaken 24
uur per dag doorgeven via www.verbeterdebuurt.
nl. Door de verbinding met de Servicelijn, wordt
een melding direct doorgezonden naar de gemeente. Ook ideeën kunnen via de website worden doorgegeven aan de gemeente. Dat dit goed
werkt, blijkt uit het voorbeeld uit Kudelstaart.
Daar is de wens om een tijdelijk trapveldje aan te
leggen op deze manier onder de aandacht van de
gemeente gebracht. In overleg met de bewoners
is dit inmiddels gerealiseerd.
www.verbeterdebuurt.nl

eerste deel omlegging N201 gereed
Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de regio te verbeteren werkt de provincie
Noord-Holland sinds 2006 aan de omlegging van de N201 in het gebied tussen de A4, de A9 en
A2. Aalsmeer heeft in 2012 de eerste stap gezet naar de ingebruikname van de nieuwe N201.
Sinds 1 oktober is het mogelijk om via de nieuwe N201 te rijden van de Legmeerdijk tot aan de
Amsterdamseweg in Uithoorn. Een belangrijke mijlpaal in het project N201 is de Waterwolftunnel. Deze tunnel - deels onder de Ringvaart en de Bovenlanden - is bijzonder omdat hij bijna
1500 meter lang is. In april 2013 is de Waterwolftunnel geopend.

Oprichting
Ondernemersfonds

Feestelijke opening
bibliotheek Marktstraat

bescherming van
markante dorpsgezichten

In december opende de gemoderniseerde bibliotheek aan de Marktstraat haar deuren. De bibliotheek heeft een fris aanzien gekregen door een
nieuwe vloer en gekleurde muren met heldere
aanduidingen. Collectie en diensten zijn aangepast aan de eisen van deze tijd. Op de afdeling
‘Nieuwe Media’ kunnen databanken geraadpleegd
worden en vind je alle informatie
over e-books. De databank PressDisplay biedt toegang tot meer dan 1.700 kranten en tijdschriften
(uit 92 landen, in 48 talen!). Ook kun je online
luisteren naar de grootste muziekcollectie van
Nederland via Muziekwebluister, waar je meer
dan 4,5 miljoen muziektracks vindt.

978 zonnepanelen in aalsmeer geplaatst

Inwoners ervaren aalsmeer als rustig, groen en gezellig

ambtelijke fusie aalsmeer en amstelveen

Uit onderzoek bleek dat ambtelijke samenwerking
haalbaar was en een besparing van 2.8 miljoen
euro per jaar (1.4 miljoen per gemeente) kon opleveren. Inmiddels zijn alle Aalsmeerse ambtenaren
naar Amstelveen verhuisd. De gemeente Aalsmeer
functioneert bestuurlijk nog steeds zelfstandig,

Vlak voor de kerstvakantie stemde de gemeenteraad voor een Ondernemersfonds. Dit fonds is een
initiatief van de WinkeliersverenigingAalsmeer Centrum en garandeert dat de ondernemers in Dorp
nu echt werk kunnen maken van verbetering van
het winkelgebied. Het Ondernemersfonds vloeit
voort uit het stimuleringsplan Meer Aalsmeer, dat
de Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum (WVAC)
vorig jaar in nauwe samenwerking met de Kamer
van Koophandel heeft opgezet. Voorzitter Jeroen
Kuin: “Door de reclameheffing beschikken we nu
over een serieus budget, waarmee we aanzienlijk
meer kunnen doen dan voorheen. Een ander groot
voordeel is dat we nu als ondernemers allemaal
samenwerken binnen de stichting. Dat zorgt voor
verbinding. Je ziet nu al dat veel mensen zich geinspireerd voelen om mee te praten. Ook ondernemers die vroeger geen lid waren van de WVAC.”

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
Dit zijn de kernwoorden van ‘De Kanteling’, de
nieuwe werkwijze die gemeenten sinds 2010 hanteren binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat dit niet ten koste hoeft te gaan
van de dienstverlening, blijkt uit het feit dat het
WWZ-loket in 2012 de 20e plaats van de landelijke
Top 100 behaalde.
Aalsmeerders die in hun zelfstandig functioneren
beperkt zijn en hierdoor aangewezen zijn op hulp,
kunnen terecht bij het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg. Wethouder Verburg: “De wmo-consulent
voert eerst een gesprek bij de cliënt thuis, het
zogenaamde keukentafelgesprek. Gezamenlijk
bekijken zij wat iemand zelf – of met behulp van
familie of buren - nog kan. Als deze mogelijkheden
geen oplossing bieden, kijkt de consulent voor
welke hulpmiddelen of professionele hulpverlening
de cliënt in aanmerking komt. En dat werkt naar
alle tevredenheid, zo blijkt ook uit de cijfers.

In 2012 heeft de gemeente Aalsmeer, samen met meer dan 20 andere Noord-Hollandse gemeenten,
deelgenomen aan de groepsaankoop zonnepanelen SamenZonneEnergie. Ongeveer 4,5% van de particuliere woningeigenaren had zich opgegeven voor de aanschaf van zonnepanelen. Uiteindelijk zijn 978
zonnepanelen geplaatst in Aalsmeer. Een prachtig resultaat, aldus wethouder Rik Rolleman. “Met dit
project wordt het heel gemakkelijk en goedkoop om je eigen duurzame energieleverancier te worden.
We hopen dat in 2013 nog meer mensen deelnemen.” Door de duurzaamheidlening van de gemeente
was het ook mogelijk om zonder eigen geld in te stappen. De bijna 1000 panelen zorgen voor een CO2reductie van 132.387 kg per jaar en dragen ook hun steentje bij aan Aalsmeer energieneutraal in 2040.
www.samenzonneenergie.nl

Het college heeft het voornemen geuit om vijf
gebieden in Aalsmeer aan te wijzen als gemeentelijk
beschermd dorpsgezicht. Het gaat hier om het gebied rond de Dorpskerk, de ontginningsas (begin
van de Uiterweg met de Historische Tuin), de
Wilgenlaan, Jac. P. Thijsselaan, Berkenlaan en
Kastanje-laan (Stommeer) en Bovenland-Benedenland (Mr. Jac. Takkade). Door deze gebieden aan
te wijzen als beschermd dorpsgezicht wil de gemeente proberen het cultuurhistorische karakter
van Aalsmeer te beschermen.

Per 1 januari 2013 zijn de gemeenten Aalsmeer en
Amstelveen op ambtelijk niveau gefuseerd. Alle
Aalsmeerse ambtenaren zijn nu in dienst van de
gemeente Amstelveen en werken in Amstelveen. De
gemeente Aalsmeer blijft verder zelfstandig. Met
een eigen burgemeester, college, gemeenteraad en
gemeentehuis.

goede score WWZ-loket

maar het college van Amstelveen voert sinds
1 januari 2013 het gezag over de gezamenlijke
ambtelijke organisatie. Voor burgers en ondernemers verandert er als het goed is - niets. De
ambtelijke samenwerking speelt zich vooral achter
de schermen af. Aalsmeerders kunnen nog steeds
in Aalsmeer terecht bij de publieksbalie voor alle
dienstverlening zoals paspoorten, rijbewijzen en
vergunningen. Ook organiseren beide gemeenten
nog steeds informatieavonden en blijft er ruimte
voor overleg met medewerkers. Uiteraard hoopt de
gemeente Aalsmeer dat het niveau, de omvang en
continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening
aan de inwoners wordt vergroot.

Wisselingen in het bestuur
Het bestuur van de gemeente Aalsmeer heeft in
2012 een grote gedaantewisseling onderdaan. Zo
besloot Ulla Eurich (PACT Aalsmeer) in juni 2012
om persoonlijke redenen terug te treden als
wethouder van de gemeente Aalsmeer. Zij werd
enkele weken later opgevolgd door Rik Rolleman,
evenals Eurich afkomstig uit de PACT-gelederen. Bij
zijn aantreden legde hij de nadruk op de drie D’s
van PACT. “Voor mij vormen de termen Duurzaam,
Deelname aan de samenleving en Democratie mijn
inspiratiebron, net zoals bij voor mijn voorganger
Ulla Eurich. Ik zal daarom haar lijn voortzetten.”

burgemeesterwisseling
In september behaalde de VVD een grote verkiezingsoverwinning (41 zetels) bij de Tweede Kamerverkiezingen. Burgemeester Pieter Litjens stond op
de 25ste plaats van de VVD-kandidatenlijst
en werd daarmee gekozen tot lid van de Tweede
Kamer. Eind september nam Theo van Eijk (CDA)
als waarnemend burgemeester zijn functie over.
Inmiddels is Jobke Vonk-Vedder (CDA)
benoemd tot de eerste vrouwelijke burgemeester
van Aalsmeer. Zij is in de raadsvergadering van 4
juni 2013 geïnstalleerd.

In 2012 heeft voor de eerste keer een Gemeentepeiling plaatsgevonden. Inwoners van Aalsmeer zijn
gevraagd naar hun mening over onderwerpen die in de gemeente spelen. De resultaten van het
onderzoek worden gebruikt voor beleidsontwikkeling en het meten van effecten van bestaand beleid.
Uit de peiling blijkt onder andere dat verreweg de meeste inwoners (86%) een positief beeld hebben
van Aalsmeer, 83% van de respondenten is tevreden over de eigen buurt, maar men is slechts matig
tevreden over het grijs en groen onderhoud. Hoewel het aantal woninginbraken in de gemeente met
36% is gestegen, geeft 83% van de inwoners aan geen plannen te hebben voor het treffen van extra
maatregelen tegen inbraak. Toch stellen inwoners dat inbraak in woningen het belangrijkste
veiligheidsprobleem is dat door de politie en gemeente moet worden opgepakt. Geluidsoverlast van
vliegverkeer, hondenpoep en rommel vormen de top 3 van overlast. Kijk voor het gehele onderzoek op:
www.aalsmeer.nl/gemeentepeiling

Het gehele burgerjaarverslag kunt
u vinden op www.aalsmeer.nl.
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