27 juni 2013

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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.
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 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.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Citroenvlinderstraat 14, het plaatsen van een dakkapel;
- Dreef 2, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Drie Kolommenplein 1, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Koolwitjestraat 82, het plaatsen van een dakkapel;
- Kudelstaart, het ophangen van een spandoek tijdens een
collecte in september 2013;
- Ophelialaan 181, het plaatsen van een dakkapel;
- Sportlaan 58, het maken van een uitrit en parkeerplaats;
- Van Cleeffkade 15, het bouwen van een steiger;
- Zwanebloemweg 80, het plaatsen van een dakkapel.
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 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:
- Kudelstaartseweg 263, het verbouwen en vergroten van
de woning (verzonden 24 juni 2013).
ingetrokken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- De Muzen 7, het plaatsen van een erfafscheiding;
- Westeinderplassen 9307K, het plaatsen van een caravan
met hefdak.
rectificatie ter inzage Voornemen tot weigeren
Op 13 juni 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de
aanvraag te weigeren voor de Uiterweg 158. De aanvraag
heeft betrekking op het dempen en graven van water en het
plaatsen van beschoeiingen ter plaatse van het perceel achter het adres Uiterweg 158.
Het voornemen wordt ingetrokken in verband met een
planaanpassing. Indien er een nieuwe beslissing op deze
aanvraag wordt genomen zal er opnieuw een ontwerpbesluit
voor de duur van 6 weken ter inzage liggen waar men de
mogelijkheid heeft om eventuele zienswijze naar voren te
brengen.
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.
Verordeningen en reglementen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bij besluit
van 25 juni 2013:
1. de Nadere regels voor subsidiering duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2013-2016 en de daarbij behorende bijlagen
hebben vastgesteld;
2. het subsidieplafond voor deze Nadere regels hebben vastgesteld op € 50.608,= (gelijk aan de hiertoe verleende
subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland);
De Nadere regels en de daarbij behorende bijlagen treden
in werking met ingang van 27 juni 2013 en eindigen op 1
december 2016.
omschrijving
Aalsmeer heeft met de regiogemeenten Amstelveen, Uit-

hoorn, en Ouder-Amstel een subsidieaanvraag ingediend
voor energiebesparende maatregelen voor de periode 20132016. Op 10 januari 2013 heeft de Provincie Noord-Holland
de gemeente Aalsmeer op basis daarvan een subsidie verleend. Vervolgens zijn op grond van de Algemene Subsidie
Verordening Aalsmeer 2012 Nadere regels voor subsidiering
duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2013-2016 uitgewerkt. Op grond
van de Nadere regels kan subsidie worden aangevraagd op
basis van offerte. Na verlening van de subsidie wordt vervolgens de energiebesparende maatregel uitgevoerd. Na uitvoeren van de maatregel volgt door middel van een vaststellingsformulier en eindfactuur een definitieve vaststelling van
de subsidie en uitbetaling daarvan.
ter informatie
De Nadere regels voor subsidiering duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer
2013-2016 en het subsidieplafond voor deze Nadere regels
zijn van 27 juni tot en met 31 december 2013 in te zien:
- op de website http://www.aalsmeer.nl
- bij de balie van het gemeentehuis in Aalsmeer

t/m 12-07

t/m 12-07

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

t/m 16-07
t/m 17-07
t/m 18-07

drank- en horecawet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca
vergunning is verleend:
- Restaurant Jones, Kudelstaartseweg 222, Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 21 juni 2013
exploitatie- en terrasVergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is
verleend:
- Restaurant Jones, Kudelstaartseweg 222, Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 21 juni 2013
eVenementenVergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn de vergunningen verleend voor:
- Bouw een bootje/Optimist zeilen op de Westeinderplassen en het Surfeiland op 28 juni 2013 van 09.00-24.00
uur;
- Buitenconcert op de G. den Hertoglaan op 1 juli van
19.30-21.00 uur;
- Plaspop Aalsmeer 2013 op de Westeinderplassen op 29
juni 2013 van 20.30-24.00 uur.
Datum verzending vergunningen 27 juni 2013

t/m 18-07

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening
t/m 01-07 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.
t/m 02-07 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
voetbaldoel; Saturnusstraat 12, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning; Zonnedauwlaan 59, plaatsen van 2 korfbalpalen.
t/m 04-07 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 03-07 Braderie op Ophelialaan op 26 mei van 12.0017.00 uur; Powerboat Holland op Westeinderplassen op 9 juni 2013; Vuur en Licht op het
Water op Westeinderplassen/Kudelstaartseweg
op 7 september 2013.
t/m 05-07 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.
t/m 05-07 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.
t/m 11-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning (verzonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het kappen van 3 populieren (verzonden 30 mei 2013);
Oosteinderweg 119, het vergroten van de woning (verzonden 23 mei 2013); Robend, het kappen van bomen (verzonden 30 mei 2013).

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

t/m 25-07

t/m 26-07
t/m 05-08

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.
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.
Nabij de Waterwolftunnel.
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 legaliseren 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.
Korfstraat 110, het aanleggen van een speelterrein; Kudelstaartseweg 275, het bouwen 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.
Kudelstaartseweg 263 (het verbouwen en vergroten van de woning) van 27 juni t/m 31 december 2013. De Nadere regels voor subsidiering duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer
2013-2016 en het subsidieplafond voor deze nadere regels.

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

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

lenen om te besparen

Op naar een duurzaam aalsmeer!
Kinderen zetten
‘Groene Voetstappen’

subsidie voor energiebesparende maatregelen

‘Groene Voetstappen’ is een actieweek in september
waarin basisschoolleerlingen een bijdrage leveren aan
een beter milieu. Voor elke heen- of terugreis naar
school die zij lopend, fietsend, steppend of skeelerend
afleggen, krijgen de leerlingen één Groene Voetstap.

Op naar een duurzaam aalsmeer!
“Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons college en heeft raakvlakken met alle beleidsterreinen. We zijn daarom vorig jaar gestart met een integraal programma duurzaamheid. De eerste
voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma is door het college vastgesteld en kun u lezen
op onze website. Alle adviesnota’s van het college worden voortaan voorzien van een paragraaf,
waarin staat wat de consequenties zijn voor duurzaamheid. Onze ambities zijn helder: We willen
samen met de andere Amstelland – Meerlanden gemeenten in 2040 energieneutraal zijn. We nemen daarvoor heel veel maatregelen. Zo zijn er de afgelopen jaren verschillende oplaadpunten voor
elektrische auto’s geïnstalleerd, waarvan één voor het gemeentehuis. Verder doen we dit jaar, evenals
vorig jaar, mee aan de groepsaankoop zonnepanelen, waardoor huiseigenaren tegen zeer lage prijzen
zonnepanelen kunnen aanschaffen. Daarnaast verstrekt de gemeente duurzaamheidsleningen en
subsidies aan inwoners van Aalsmeer als zij energiebesparende maatregelen treffen aan hun eigen
woning. Het isoleren van je huis hoeft dus geen drempel meer te zijn!
2040 lijkt ver weg, maar is 10 jaar eerder dan de doelstelling van het Rijk. Zoiets is een enorme
opgave en iets wat we als overheid niet alleen kunnen bereiken. Daarom juich ik het initiatief toe
van Stichting Sienergie, die opgezet is door een aantal bevlogen Aalsmeerders. Deze stichting zet
zich met raad en daad in voor energiebesparing in huizen en bedrijven. Maar ook het initiatief van
Anne Marie van Leent om vetten te recyclen en de opzet van een Natuurwerkgroep in Aalsmeer zijn
zaken die mij optimistisch stemmen. Uiteraard blijven we als gemeentelijke organisatie niet achter.
Zo willen we vanaf 2015 duurzaam inkopen, zonnepanelen plaatsen op het gemeentehuis en wordt
de straatverlichting verduurzaamd. Maar we organiseren ook kleinere acties, zoals ‘Kom op de fiets
naar je werk’-dag en de ‘warme truiendag’. Verder hebben we afgelopen jaar een prijs gewonnen met
de aanleg van ‘baggertubes’ in de Bovenlanden, vanwege het innovatieve en duurzame karakter van
dit project.

In 2012 namen vier Aalsmeerse basisscholen met
ruim 850 kinderen deel aan de zevende editie
van ‘Groene Voetstappen’. De ‘Groene Voetstappen’
is een leuke en educatieve manier om kinderen
bewust te maken van de noodzaak om zuinig te
zijn op het milieu. De leerlingen van groep 8 van
basisschool De Hoeksteen verzamelden de meeste
Groene Voetstappen en mochten daarom in de
‘Nacht van de Nacht’, een rondvaart maken op

de Westeinderplassen. Tijdens de tocht vertelde
schipper Henk van Leeuwen over de seringenakkers en liet hij zien waarom het plassengebied van
Aalsmeer ook in het donker heel bijzonder is. Ook
dit jaar doet de gemeente Aalsmeer weer mee en
is er weer een bijzondere prijs voor de winnende
basisschool.
www.groenevoetstappen.nl

Wordt u eigen duurzame energieleverancier
In Noord-Holland organiseren meer dan 20 gemeenten, waaronder Aalsmeer, een groepsaankoop voor
zonnepanelen onder de naam SamenZonneEnergie.
Via SamenZonneEnergie worden leveranciers van
zonnepanelen uitgenodigd om een zo laag mogelijk
bod uit te brengen. Vorig jaar zijn via deze actie
al bijna 1000 zonnepanelen geplaatst in Aalsmeer.
Hopelijk worden dat er dit jaar nog meer!
De aanschaf van zonnepanelen wordt financieel
steeds aantrekkelijker. Ook door de subsidie vanuit
het Rijk. Na zo’n 8 tot 10 jaar heeft u de investering eruit (afhankelijk van verschillende factoren).

En aangezien de levensduur van een zonnepaneel
ongeveer 25 – 30 jaar bedraagt, kunt u daarna nog
jaren genieten van gratis en duurzame energie.
Goed dus voor het milieu en uw portemonnee!
Dit jaar vond de ‘veiling’ plaats op 11 juni. Daarna
hebben alle inschrijvers een vrijblijvend aanbod
ontvangen. Dit jaar neemt de gemeente Aalsmeer
voor de laatste keer deel aan deze actie. Stichting
Sienergie (zie onder) uit Aalsmeer heeft samen
met plaatselijke aanbieders van zonnepanelen een
lokaal initiatief ontwikkeld.
www.samenzonneenergie.nl

Rik Rolleman
Wethouder gemeente Aalsmeer

zon op school, veel vliegen in één klap!
Kinderen krijgen als geen ander te maken met de klimaatsverandering. Het is dus belangrijk dat ze al jong leren wat
je zelf kunt doen om duurzaam te leven. Zon op School kan daar een mooie bijdrage aanleveren.
Gemeente Aalsmeer streeft ernaar om op de daken
van alle scholen zonnepanelen te plaatsen. Scholen
kunnen zo hun leerlingen enthousiasmeren voor
milieu en techniek. Bovendien gebruiken scholen
veel energie en zijn de daken vaak prima geschikt
voor zonnepanelen. Voorlichting, leren, bewustwording van het milieu en besparen in één klap!
De gemeente Aalsmeer wil de scholen helpen door
te investeren in een aantal zonnepanelen. Vanwege
de financieringshobbels heeft de gemeente ook een

lease-optie voor scholen ontwikkeld. Deze leaseoptie zorgt ervoor dat scholen ook energieneutraal
kunnen worden. Op de digitale schoolborden en
in de hal van de school kan de opbrengst van de
zonnepanelen worden weergegeven. Zo zien de
leerlingen direct wat zonne-energie oplevert! Ook
komt er een speciale natuur- en milieu-educatiekist
over zonne-energie, via natuur- en milieu-educatie
Amstelland (NME Amstelland).
www.zonnefabriek.nl

Gratis energieadvies bij stichting sienergie
Aalsmeer energieneutraal in 2040, een prachtige
doelstelling. Maar hoe bereik je dat als gemeente?
In ieder geval niet zonder steun van de Aalsmeerse
samenleving. In mei 2012 richtten drie
enthousiaste Aalsmeerders, Karin Eveleens, Hugo
van Luling en Dirk Postma de stichting Sienergie
op. Inmiddels zet oud-wethouder Ulla Eurich zich
ook in voor de stichting.
Sienergie wil woningeigenaren en bedrijven met
raad en daad bijstaan om energie te besparen of
zelf energie op te wekken. Begin januari 2013

De ‘Nacht van de Nacht’ wordt jaarlijks georganiseerd op de laatste zaterdag van oktober als de wintertijd ingaat. Tijdens deze nacht vinden op honderden plaatsen in Nederland activiteiten plaats die
de schoonheid van echte duisternis benadrukken. Donkerte is niet alleen mooi, maar ook goed voor
het milieu, nachtdieren en bespaart energie. Ook de gemeente Aalsmeer draagt zijn steentje bij door
op verschillende plekken de verlichting uit te schakelen, onder andere bij korenmolen De Leeuw, de
Watertoren, de Dorpskerk, de Meerlanden Groep en het gemeentehuis.
www.nachtvandenacht.nl

openden zij het Energieloket. Woningeigenaren
en ondernemers kunnen hier onafhankelijke en
betrouwbare informatie krijgen over onder andere
energiebesparing, duurzaam renoveren, het aanvragen van subsidies etc. Ook heeft de stichting
samen met plaatselijke aanbieders van zonnepanelen een aantrekkelijk aanbod samengesteld.
Het Energieloket is elke tweede zaterdag van de
maand open van 11 uur tot 13 uur.
Adres: Punterstraat 2, Aalsmeer.
www.sienergie-aalsmeer.nl

energiegebruik binnen gemeente aalsmeer
5.750

115.373

Gebouwde omgeving
35.749

doe mee aan de nacht van de nacht

De subsidieregeling geldt voor energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen,
zoals de aanschaf van een zonneboiler, hoogrendementglas (HR++) en dak-, spouwmuur- en
vloerisolatie (geen bodemisolatie). De subsidiepot bedraagt 50.000 euro. 70% hiervan is
gereserveerd voor de bouwkundige (isolatie)
maatregelen, 30% voor installatietechnische
maatregelen. Maar op is op! Reageer daarom
snel. De regeling gaat binnenkort van start,
maatregelen mogen niet worden uitgevoerd
voordat er subsidie is verleend. U kunt de
subsidiabele maatregelen, voorwaarden en het
aanvraagformulier vinden op:
www.aalsmeer.nl.

37.220

272.045

Verkeer envervoer
Industrie en Energie
Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A
Sector onbekend

Uit dit taartdiagram blijkt dat de grootste verduurzamingsopgave ligt in het aanpakken van de bestaande
bebouwing. Dit is iets wat de gemeente Aalsmeer niet alleen kan. Hierbij heeft zij de inzet van burgers, bedrijven
en instellingen hard nodig. Wel zal de gemeente burgers en bedrijven stimuleren en faciliteren om hun huizen,
bedrijfspanden en bedrijfsvoering te verduurzamen, zoals via de stichting Sienergie

Het recyclen van vetten draagt bij aan een
beter milieu. Vetten komen daardoor niet in
het riool terecht en gerecyclede vetten kunnen
onder andere worden gebruikt als grondstof
voor biodiesel en biobrandstof. Het is mogelijk om ze in te zetten in een WKK-installatie
(Warmte Kracht Koppeling). Bijproducten
worden bewerkt tot halffabricaten om te
gebruiken in smeermiddelen, weekmakers
voor kunststoffen, coatings, verven, inkten en
oplosmiddelen. In de horeca wordt momenteel
al 95% van het gebruikte frituurvet ingezameld
voor recycling.
Nederlandse huishoudens houden op jaarbasis
18.000 ton gebruikt frituurvet over. Hiervan
wordt nog maar 3.000 ton ingezameld. Bied
daarom uw gebruikte frituurvet en olie aan
bij een inzamelpunt. In Aalsmeer wordt de
inzameling georganiseerd door regiocoördinator Anne Marie van Leent. “Ik vind het
heel belangrijk vet te recyclen. De grondstofschaarste speelt daarbij voor mij een grote rol.
Bovendien brengen de vetten geld op voor de
lokale inzamelpunten.”
Wil je met je sportclub of vereniging ook
inzamelpunt worden? Mail of bel Anne Marie
van Leent, annemarie.van.leent@xs4all.nl, tel:
06- 15219 359.
Adressen inzamelingspunten Aalsmeer:
- Scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz
Oude Spoordijk 25, Aalsmeer
- Kinderboerderij Boerenvreugd
Beethovenlaan 118, Aalsmeer
- C1000
Ophelialaan 124, Aalsmeer
- Hoogvliet
Beethovenlaan 52, Aalsmeer
Aalsmeerderweg 1, Aalsmeer
- Albert Heijn
Einsteinstraat 103, Kudelstaart
www.vetrecyclehet.nl

Baggertubes beschermen oevers tegen afkalving
De Oosteinderpoel is een beschermd natuurmonument waarvan de oevers geleidelijk afbrokkelen. Door
de aanleg van natuurvriendelijke (voor)oevers wordt het gebied beschermd tegen verdere afkalving. Dit
gebeurt op een nieuwe manier, namelijk door de Ringvaart uit te baggeren en de baggerspecie te
hergebruiken in baggertubes, die de oevers versterken.
De baggertubes zijn gemaakt van geotextiel en lijken, door hun lengte van 19 meter, op reuzenworsten.
Op en achter de baggertubes komt een brede waterplanten- en rietkraag, dat een ideale plek is voor veel
dieren en vissen, zoals de meerval. Door de bagger niet af te voeren, maar in hetzelfde gebied te
hergebruiken, worden bovendien de beheerkosten van de oevers voor de komende tien jaar gedekt. Het
project ‘Baggertubes Oosteinderpoel’ won de WOW-prijs 2013 (Platform samenwerking weg- en waterbeheer) vanwege het innovatieve en duurzame karakter van het project.

duurzame tips

aalsmeer goes electric!

Vet? recycle het!

Werken aan duurzaamheid kost tijd, geld en een andere manier van denken waarbij we alle kosten
toerekenen aan elk product. Laten we de ondernemende Aalsmeerse cultuur hierop inzetten. Want
die heeft er ook in het verleden voor gezorgd dat er op korte termijn geïnvesteerd wordt waar op
langere termijn winst wordt behaald. Zowel in geld als in het behoud van onze mooie omgeving.”

ZON OP SCHOOL

Bent u van plan om energiebesparende maatregelen te treffen aan uw woning? Als u als
particuliere woningeigenaar gaat investeren
in bijvoorbeeld dak- en spouwmuurisolatie of
in de aanschaf van een zonneboiler, draagt
gemeente Aalsmeer tot 15% bij aan de kosten
tot een maximum van 1000 euro.

Als een van de eerste gemeenten in Nederland
verstrekt Aalsmeer duurzaamheidsleningen aan
huiseigenaren. De lening is bedoeld voor energiebesparing én voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld door het plaatsen
van zonnepanelen of een zonnecollector. Maar
ook een energiezuinige verwarmingsinstallatie,
gevel-, dak- of vloerisolatie en extra isolerend
glas komen in aanmerking. Deze maatregelen
kosten vaak veel geld. De duurzaamheidlening
biedt - vanwege de lage rente - huiseigenaren
een financieel steuntje in de rug.
Aalsmeer heeft voor het verstrekken van de
leningen een Duurzaamheidfonds ingesteld van
€ 240.000. Dit fonds is een revolving fund,
dat betekent dat terugbetalingen weer worden
ingezet voor nieuwe leningen. Inwoners van
Aalsmeer kunnen minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen.
Kijk op www.aalsmeer.nl en zoek op ‘duurzaamheidlening’. Hier vindt u alle informatie
en kunt u de benodigde formulieren downloaden. De doorlooptijd van een aanvraag
bedraagt acht tot twaalf weken.

Werken aan duurzaamheid lijkt moeilijker dan het is. Want met deze tips kunt u al een groot
verschil maken en ook kosten besparen:
- Stap over naar een groene bank of beleggingsfonds die zo weinig mogelijk investeert in
milieuvervuilende activiteiten, zoals ASN of Triodos.
- Stap over op (echte) groene stroom: www.groenestroomjagraag.nl of schaf zonnepanelen aan!
- Koop een elektrische, hybride of zeer zuinige kleinere auto
- Koop ecologische en/of biologische producten
- Eet minder of geen vlees
- Gebruik geen shampoo of bodylotions die microplastics bevatten en bijdragen aan de ‘plastic soep’
in het water: http://plasticsoupfoundation.org

Heeft u een elektrische auto of een hybride
auto met een stekker? Of bent u van plan
om binnenkort uw oude voertuig op benzine
of diesel in te ruilen voor één met moderne
elektrische aandrijving en wilt u graag een
oplaadpaal bij u in de buurt? Dan kunt u binnenkort uw voorkeur opgeven waar e-laadpalen
in Aalsmeer geplaatst worden.
Tot nu toe zijn er vijf oplaadpalen geplaatst
in Aalsmeer. Deze oplaadpalen zijn geplaatst
vanuit de organisatie Stichting E-laad. Dit jaar
stelt de Metropool Regio Amsterdam vijf extra
laadpalen ter beschikking aan de gemeente.
De gemeente reserveert voor de laadpalen een
parkeerplaats. Hierdoor kunnen ook andere
elektrische rijders er gebruik van maken,
want per paal kunnen twee elektrische auto’s
tegelijkertijd worden opgeladen. Stuur een
mailtje naar Thijs Kreukels, beleidsmedewerker
verkeer: info@aalsmeer.nl t.a.v. Thijs Kreukels
om een aanvraag in te dienen.

meer aandacht voor de mooie natuur in aalsmeer
Gemeente Aalsmeer geeft de aankomende periode op verschillende manieren extra aandacht aan
de natuur. Zo is een natuurwaardenkaart opgesteld, gaat de gemeente verder met de Groene AS en
werkt de gemeente aan een Groenvisie. Maar om de natuur te versterken en te beschermen hebben
we ook uw inbreng nodig!

energie uit biomassa
Onder de naam BiobasedConnections
werken bedrijven, onderwijsinstellingen en
gemeenten, waaronder Aalsmeer en Amstelveen, samen aan een biobased-economy, een
economie die draait op bio-energie, waarbij energie wordt gewonnen uit biomassa.
Dit is bijvoorbeeld hout, groente-, fruit- en
tuinafval, rioolslib en mest. Elke partner van
BiobasedConnections voert een eigen project
uit. Aalsmeer en Amstelveen onderzoeken de
mogelijkheid voor een biomassacentrale en een
warmtenet in de eigen regio. Een biomassacentrale levert restwarmte, die via een warmtenet
de tuinbouwsector kan voorzien van duurzame
en betaalbare warmte. Bovendien produceert
de centrale CO² die gebruikt kan worden bij
gewassenteelt. Verder kan een warmtenet bijdragen aan het verduurzamen van woningen.
www.amsterdameconomicboard.com

In december 2012 is in opdracht van de gemeente een natuurwaardenkaart samengesteld door Landschap Noord-Holland. Hierin staat onder andere welke beschermde dieren en planten in Aalsmeer
voorkomen en welke gebieden grote waarde hebben voor de natuur, zoals de Westeinderplassen en
de Bovenlanden. De natuurwaardenkaart wordt ingezet als quick scan bij ruimtelijke en projecten en
beheer- en onderhoudsactiviteiten. Ook vormt de natuurwaardenkaart de basis waarmee de gemeente dit jaar wil werken aan een groen- en recreatievisie.
Ecologische stapstenen
Verder zet de gemeente Aalsmeer in 2013 in op de verdere ontwikkeling van de Groene AS. De Groene
AS verbindt natuur- en recreatiegebieden aan de zuid- en westkant van Amsterdam met elkaar. In
Aalsmeer loopt de Groene AS van het Schinkelbos, Oosteinderpoel via de Ringvaart langs de Bovenlanden richting Westeinderplassen. Binnen de Groene AS worden ecologische ‘stapstenen’ gecreëerd.
Deze stapstenen bieden dieren de mogelijkheid in het gebied te verblijven en zich te verplaatsen. De
Baggertubes bij de Oosteinderpoel is één van de 40 projecten van de Groene AS. Ook het geplande
groene recreatiegebied de Groenzone (voorheen ‘de Sloopzone’) maakt hiervan onderdeel uit.
Vrijwilligers gezocht voor nieuwe Natuurwerkgroep
De gemeente hoort graag de mening van Aalsmeerders over versterking en bescherming van de
natuur. Wilt u samen met anderen werken aan ideeën die u daarover heeft? Dan is dit de kans om
daar iets mee te doen! Enkele enthousiaste Aalsmeerders gaan een werkgroep oprichten om te laten
zien hoe bijzonder de natuur in je eigen tuin, straat en wijk is. En wat de consequenties zijn voor
de natuur en de biodiversiteit van alledaagse werkzaamheden zoals het kappen van een boom, het
vaak maaien van een berm of het betegelen van je tuin. Maar ook het inventariseren van in Aalsmeer
aanwezige flora en fauna. Met een aantal vrijwilligers zijn nu al de gierzwaluwen, vleermuizen en
huismussen in kaart gebracht. U kunt zich opgeven voor deze nieuwe werkgroep bij Christian Kooij,
via: kooij11@planet.nl.

