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reglement burgerlijke stand 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
heeft in haar vergadering van 4 juni jl. vastgesteld het “Re-
glement burgerlijke stand 2013”. Hierin wordt onder andere 
geregeld op welke tijdstippen en locaties in de gemeente 
Aalsmeer huwelijken kunnen worden gesloten c.q. partner-
schappen geregistreerd kunnen worden. Het reglement ver-
vangt dat van 1998.

Het reglement ligt voor iedereen tot 1 augustus 2013 ter 
inzage bij de balie burgerlijke stand van de afdeling Burger-
zaken, Raadhuisplein 1 Aalsmeer. De afdeling is geopend op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.00 
uur en op woensdag van 08.30 tot 20.00 uur.

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 wijzigen van de gevel en een 

deel van het raadhuis naar een medisch centrum;
- Hugo de Vriesstraat 35, het plaatsen van een bouwkeet 

en toilet;
- Teelmanstraat 2, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Zwanebloemweg 78, het plaatsen van 2 dakkapellen.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 mede-
werker 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 we-
ken, 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:
- Aletta Jacobsstraat 32, het plaatsen van een dakkapel 

(verzonden 27 juni 2013);
- Drie Kolommenplein 1, het aanpassen van de brandcom-

partimenten (verzonden 28 juni 2013);
- Herenweg sectie D nr: 2479, het aanleggen van een uitrit 

(verzonden 1 juli 2013).

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het plaatsen van reclame op het pand aan de Zwarteweg 88 
aalsmeer. 
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, 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 vra-
gen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank van Amsterdam.

Kennisgeving ontwerp beschikking, 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor:
- Herenweg 78aa, het bouwen van een woning.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 05 juli 2013 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de ge-
meente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak 
via 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen. Gedu-
rende 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. Degene die buiten de ope-
ningstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met 
de afdeling ruimtelijke ordeningen en vergunningen via tel. 
020-5404911

Vergunningsvrije aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning 
vereist is:
- Moslaan 28, het plaatsen van een dakkappel.

Geaccepteerde (sloop)melding(en)
- Drie Kolommenplein 1, het melden van brandveilig ge-

bruik.

Geaccepteerde (sloop)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, 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 me-
dewerker 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.

uitVoeringsprogramma toeZicht & handhaVing 
2013-2014

Gepubliceerd wordt het Uitvoeringsprogramma Toezicht 
& Handhaving 2013-2014 van de gemeente Aalsmeer. Dit 
uitvoeringsprogramma is de verdere concretisering van het 
handhavingsbeleid zoals dat is verwoord in de nota “Hand-
having in Aalsmeer 2011-2015”. Deze nota is op 5 april 2011 
door het college en op 12 mei 2011 door de gemeenteraad 
vastgesteld. De nota “Handhaving in Aalsmeer 2011-2015 
en het Integraal uitvoeringsprogramma 2011-2012 beschrij-
ven de visie, doelstellingen, prioriteiten, uitgangspunten 
en strategieën van toezicht & handhaving in Aalsmeer. In 
dit uitvoeringsprogramma zijn de handhavinginspanningen 
op het gebied van toezicht en handhaving voor het omge-
vingsrecht (fysieke leefomgeving) vastgelegd. Het gaat dan 
om onder andere de onderwerpen bouwen, slopen, bestem-
mingsplannen, brandveiligheid en milieu. Daarnaast zijn in 
dit jaarprogramma een aantal niet Wabo-gebonden taken uit 
de bijzondere wetten(APV en Wet kinderopvang en kwaliteit-
seisen peuterspeelzalen) opgenomen. Nieuw in 2013 is de 
uitvoering van de toezichtstaken voor de Drank- en Horeca. 
Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma is een be-
voegdheid van het college van burgemeester en wethouders. 
Jaarlijks doen wij verslag van onze inspanningen en resul-
taten op het gebied van Toezicht & Handhaving. In 2013 en 
2014 richten we ons voornamelijk op twee grote projecten, 
namelijk “woonschepen” en“huisvesting arbeidsmigranten”. 
Daarnaast staan deze twee jaar voornamelijk in het teken 
van de integratie met Amstelveen en de samenwerking en 
afstemming met de Regionale uitvoeringsdienst(Rud).

De nota is te vinden op de website van de gemeente Aals-
meer, www.aalsmeer.nl, onder het kopje Openbare orde en 
veiligheid/handhaving/nota handhaving in Aalsmeer 2011-
2015.

ter inZage

t/m 05-07 Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de wo-
ning; Distelvlinder 33, het vergroten van de wo-
ning; 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 (ver-
zonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het kap-
pen van 3 populieren (verzonden 30 mei 2013); 
Oosteinderweg 119, het vergroten van de wo-
ning (verzonden 23 mei 2013); Robend, het kap-
pen van bomen (verzonden 30 mei 2013).

t/m 12-07 Concept-welstandsnota Aalsmeer 2013; Het be-
stemmingsplan “Uitwerkingsplan in hoofdzaak 
1962” voor het oprichten van een bedrijfsge-
bouw, Noordpolderweg 17 te Aalsmeer

t/m 12-07 Tweetal horecagelegenheden in Crown Business 
Studio ‘s Aalsmeer , Van Cleeffkade 15. Het be-
treft een drank- en horeca- en een exploitatie-
vergunning voor een discotheek/partycentrum 
en een drank- en horeca- en exploitatievergun-
ning voor een partycentrum.

t/m 15-07 Stommeerweg 97.
t/m 16-07 Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde van de woning (verzonden 
4 juni 2013); Gaffelstraat 20, het plaatsen van 

officiële mededelingen
4 juli 2013

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 woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.

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 infor-
matie 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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling 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 stre-
ven 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
(verzonden 4 juni 2013);

t/m 17-07 Nabij de Waterwolftunnel
t/m 18-07 Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een ber-

ging (verzonden 6 juni 2013); Aalsmeerder-
weg 351, het gebruik van het bestaande pand 
voor kantoor en magazijn en praktijkruimte voor 
PAS-therapie, alsmede een praktijk/oefenruim-
te voor de begeleiding en opleiding van ca. 4 
personen met een beperking (verzonden 6 ju-
ni 2013); Calslager Bancken 13, het vergroten 
van de woning aan de achterzijde op de eer-
ste 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-
galiseren woning; Oosteinderweg 287, het pro-
ject betreft het dempen van een bestaande wa-
tergang en het graven van nieuw compensatie-
water inclusief het plaatsen van hardhouten be-
schoeiing langs het nieuwe water; Een zakelijke 
beschrijving van een overeenkomst tot kosten-
verhaal m.b.t. perceel Herenweg 78AA te Kudel-
staart (de heer J.J. Hilverda). (wijzigen bestem-
mingsplan).

t/m 16-07 Boomgaard 32, ontvangen 9 april 2013; Lisdod-
destraat (diverse huisnummers), ontvangen 9 
april 2013.

t/m 18-07 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met 
bijbehorende stukken; Documenten m.b.t. een 
partiële herziening van het bestemmingsplan 
‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’; Bestemmings-
plan ‘Woonarken’; Concept van de Woonarken-
verordening Aalsmeer 2013; Bestemmingsplan 
‘Stommeer’; Concept notitie ‘Ruimtelijke beoor-
deling bouwen in de linten van de gemeente 
Aalsmeer, 1e herziening’

t/m 19-07 Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting 
(verzonden 7 juni 2013);

t/m 19-07 Nabij Ambachtsheerweg
t/m 22-07 Kudelstaartseweg 100, het vervangen van een 

woning
t/m 24-07 Korfstraat 110, het aanleggen van een speelter-

rein; Kudelstaartseweg 275, het bouwen van een 
woning

t/m 24-07 Machineweg (ketelhuis) 2 aanvragen
t/m 25-07 Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaat-

sen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de 
nieuwbouwwijk Oosteinde (Vlinderwijk) en het 
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaat-
sen ondergrondse inzamelvoorzieningen in de 
nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden) 

t/m 25-07 Uiterweg 158, de aanvraag ziet op het dempen 
en graven van water en het plaatsen van be-
schoeiingen ter plaatse van het perceel achter 
het adres Uiterweg 158. aanvraag te weigeren; 
Clematisstraat 16, het brandveilig in gebruik ne-
men van het zorgcentrum; Machineweg, het re-
noveren van het ketelhuis 

t/m 26-07 Wilgenlaan/Kastanjelaan/Berkenlaan/Jac. P. 
Thijsselaan; Ontginningsbasis; Bovenland-Bene-
denland (Mr. Jac. Takkade); Dorpskern

t/m 05-08 Kudelstaartseweg 263 (het verbouwen en ver-
groten van de woning) van 27 juni t/m 31 de-
cember 2013; De Nadere regels voor subsidie-
ring duurzame energiemaatregelen bestaan-
de bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 
2013-2016 en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels

t/m 08-08 Aletta Jacobsstraat 32 (het plaatsen van een 
dakkapel)

t/m 09-08 Drie Kolommenplein 1 (het aanpassen van de 
brandcompartimenten)

t/m 12-08 Herenweg sectie D nr: 2479 (het aanleggen van 
een uitrit)

t/m 15-08 Zwarteweg 88, Aalsmeer (plaatsen van reclame 
op het pand)

t/m 16-08 Herenweg 78aa (bouwen van een woning)

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 aan-
spreekpunt 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



Nieuw elan voor wijkgericht werken
Zélf als bewoners aan de leefbaarheid van de wijk werken en minder 

bij de gemeente neerleggen. Een andere overlegstructuur met ge-

meente en professionals en werken aan bekendheid en draagvlak in 

de wijk door de inzet van sociale media. Dat zijn een paar grote veran-

deringen in het wijkgericht werken die sinds 2011 zijn gerealiseerd. 

In samenwerking met het 
wijkoverleg, geïnteresseerde 
bewoners, de Politie, woning-
bouwvereniging Eigen Haard 
en het welzijnswerk Aalsmeer 
organiseert de gemeente 
periodiek een wijkschouw 
(wijkwandeling). Dit voorjaar 
gebeurde dat al in Aalsmeer 
Oost en Aalsmeer-dorp, de 
andere wijken volgen binnen-
kort.

In 2011 zijn de oude wijkraden 

veranderd in wijkoverleggen. 

Bewoners kunnen elkaar daar 

makkelijker ontmoeten en van 

gedachten wisselen over de buurt. 

Enkele actieve bewoners, die 

samen het bestuur van een wijk-

overleg vormen, nemen daarin 

het voortouw. Ongeveer eens 

in de drie maanden vindt zo’n 

wijkoverleg plaats. Wilt u weten 

wanneer zo’n overleg in uw wijk 

plaatsvindt? Kijk dan in de Nieuwe 

Meerbode of op de website van 

de gezamenlijke wijkoverleggen. 

Deze kunt u vinden op:

www.wijkoverlegaalsmeer.nl 

Werkgroepen
De wijkoverleggen hebben ook 

werkgroepen, enkele voorbeelden 

daarvan zijn: het Seringenpark, 

het Hornmeerpark, de braak-

liggende terreintjes in Proosdij 

Kudelstaart en tenslotte verkeers-

overlast in Oost en rondom de 

scholen in Kudelstaart. 

Samen voor elkaar
Veel bewoners willen best zelf iets 

voor hun buurt doen. Zoals hun 

eigen wijk schoonhouden. 

Meld u aan als Supporter van 

Schoon en maak gebruik van de 

materialen die beschikbaar zijn 

(vuilniszakken, prikkers e.d.) kijk 

op www.supportervanschoon.nl . 

Via de servicelijn van de gemeente 

Aalsmeer 0297-3875 75 kunt u 

regelen dat het extra vuilnis uit 

de schoonmaakactie opgehaald 

wordt door de Meerlanden. 

Voorbeelden van activiteiten van zes Aalsmeerse wijkoverleggen 

”Hier zijn we trots op!”

Verbeter de Buurt, begin bij je 
jezelf.
Heeft u iets te melden over uw 

buurt? Ga dan naar: 

www.Aalsmeer.nl Klik bij contact-

gegevens op Contactformulier/

servicelijn.  U kunt ons ook bellen: 

0297-387575. 

En er is nu een leuke nieuwe 

manier om iets te melden. Ga 

op de homepagina naar ‘Mijn 

Wijk’ (rechtsonder). Klik daar op 

‘Verbeter de Buurt’. Plaats dan 

een punaise op de plek waarover 

Wijkschouw

Wijkgericht werken, hoe gaat 
dat in de praktijk? Dat wilden 
we wel eens uit de eerste hand 
weten. Dus vroegen we een drie-
tal bestuursleden of ze daarover 
met wethouder Gertjan van der 
Hoeven van gedachten wilden 
wisselen. Op de allereerste 
mooie zomermiddag zaten wij 
daardoor binnen in het gemeen-
tehuis. 

Buiten was het dus al lekker 

warm, binnen leidden de me-

ningen gelukkig niet tot ver-

hitte discussies. De uitgenodigde 

bestuursleden waren het over het 

algemeen met elkaar eens. Ilka 

van Houwelingen, bestuurslid 

van het wijkoverleg in Stommeer; 

Arie van Doorn, voorzitter van 

Hornmeer en Lex Markestein, 

penningmeester in Kudelstaart 

waren alle drie behoorlijk positief 

over het nieuwe wijkgericht wer-

ken. Ilka: ‘Het zorgt ervoor dat 

mensen zelf meer de problemen 

aanpakken en minder denken 

‘Ik meld even iets waar ik mee 

zit, dan wordt het wel opgelost’. 

Arie:’Het is minder zeuren en 

meer meehelpen.’ Lex: ’We zijn 

geen praatpaal meer waartegen 

mensen komen klagen. We geven 

advies en zorgen ervoor dat 

mensen weten waar ze geholpen 

kunnen worden.’

Gertjan vraagt de bestuursleden 

hoe ze bij het  wijkoverleg terecht 

zijn gekomen.

Arie: ‘Ik ben nu gepensioneerd, 

maar ik heb een hoop bestuurs-

ervaring. Toen het wijkbestuur er 

mee stopte, werd ik gevraagd. Ik 

moest er wel even over nadenken, 

maar het leek me een belangrijke 

taak. Ik was altijd al geïnteres-

seerd in het wel en wee van de 

wijk. Je moet ook wel betrokken 

zijn want anders heeft het 

geen zin.

Ilka vond ook dat ze haar steentje 

bij moest dragen. Ze kwam bij het 

overleg door een bestemmings-

plan waar de buurt zes jaar gele-

den geen heil in zag. ‘We hebben 

toen een actiegroepje opgericht 

en zijn er in geslaagd om het plan 

tegen te houden.

Dat er naar je geluisterd wordt, 

geeft een goed gevoel. En toen 

dacht ik: Ik kan wel eenmalig 

zo’n actie voeren, maar ik kan 

ook gewoon voor een langere tijd 

mijn bijdrage leveren. En zo is het 

gekomen.’ 

Lex: ’Ik ben altijd nieuwsgierig 

naar wat er om me heen gebeurt 

en op deze manier kun je er ook 

echt iets aan doen. Kudelstaart 

is natuurlijk behoorlijk af, maar 

toch is er nog van alles wat ietsje 

beter kan. Plus… en dat is ook 

wel aardig, je vergroot je netwerk 

door met anderen samen te 

werken.’

Gertjan vraagt wat er nog moet 

veranderen.

‘We zijn toch nog een beetje wol-

lig soms, dan duurt zo’n avond 

best lang,’ zegt Arie. ‘Daarom 

hebben we nu een vaste eindtijd. 

Dan gaan we een biertje drinken 

en kun je in ontspannen sfeer nog 

het een en ander bespreken.

Ilka vindt het jammer dat Face-

book en Twitter niet echt

van de grond komen. ‘Gelukkig 

hebben we van tweehonderd ge-

interesseerde buurtbewoners het 

mailadres, dus die kunnen we wel 

makkelijk op de hoogte houden.’ 

Lex vindt dat er in verhouding 

weinig jongeren actief zijn. ‘Maar 

ik begrijp het ook wel, ze hebben 

gewoon minder tijd.’ Alle drie 

vinden ze het jammer dat betrok-

kenen, zoals woningbouwvereni-

gingen en politie nu niet meer 

Actief worden in de wijk?
De besturen nodigen u van harte uit om hun wijkoverleggen bij te 
wonen. U kunt daar gewoon alleen luisteren naar wat uw medebewo-
ners met elkaar bespreken, maar misschien hierin ook een actievere 
rol spelen. Weet in ieder geval dat u hier van harte welkom bent!

Wijkoverleg Aalsmeer-Oost

Primeur nieuwe wijkschouw 
voor Oost 
40 wijkbewoners fi etsten mee 

in de wijkschouw van Aalsmeer-

Oost om aandachtspunten op 

het gebied van schoon, heel en 

veilig aan te geven. De deelne-

mende bewoners waren enthou-

siast over deze nieuwe vorm van 

participatie. De voornaamste 

knelpunten waren te hard 

rijden in Catharina Amalialaan 

en Snoekbaarsstraat. Ook het 

parkeren en het onderhoud van 

het groen werden genoemd als 

knelpunten.

Eerste dodenherdenking bij 
nieuw monument  Aalsmeer-
Oost 
Korte tijd na de (her)plaatsing 

van het oorlogsmonument in 

Nieuw-Oosteinde heeft het 

wijkoverleg Aalsmeer-Oost op 4 

mei de eerste dodenherdenking 

georganiseerd. Honderd belang-

stellenden kwamen naar deze 

bijeenkomst, die voortaan ieder 

jaar georganiseerd zal worden.

Wijkoverleg Oost 

De Mikado, Cath. Amalialaan, 

aanvang 19.30 uur

23 september en 18 november 

2013

wijkraadoosteinde@gmail.com

Voorzitter: Sem van Hest

Secretaris: Marcel de Nijs

Wijkoverleg Stommeer                

Nieuwe vissteiger succes voor 
werkgroep Seringenpark
Werkgroep Seringenpark is 

onderdeel van het  wijkoverleg 

Stommeer en deze succesvolle 

werkgroep heeft als doel het in 

oude luister herstellen van het 

Seringenpark. Het park heeft te 

kampen met achterstallig onder-

houd, een slechte drainage en 

als gevolg daarvan het afsterven 

van seringen. Sinds de oprich-

ting heeft de Werkgroep al een 

aantal successen behaald: zoals 

nieuwe bankjes, gesnoeide rozen 

en informatieborden. De aanleg 

van de vissteiger is het volgende 

succes voor de werkgroep in 

het kader van het herstel van 

het Seringenpark. De gemeente 

start binnenkort een onderzoek 

naar mogelijke verbeteringen 

in de waterhuishouding van het 

park.

Wijkoverleg Stommeer

Gebouw Seringenhorst, 

Parklaan 27, aanvang 19.30 uur

24 september en 20 november 

2013

wrstommeer@gmail.com 

Voorzitter: vacant

Secretaris: Rob Lutgerhorst

Dorpsraad Kudelstaart                  

Vreugdevuur
De dorpsraad Kudelstaart is blij 

met het goed geslaagde vreug-

devuur dat tijdens Oud en Nieuw 

samen met de jeugd is georga-

niseerd. Door de gezamenlijke 

organisatie konden er goede 

afspraken worden gemaakt met 

de jongeren.

Schoonmaken doe je samen
Samen met leerlingen van de

RK Antoniusschool heeft de

Dorpsraad Kudelstaart het hele 

gebied vanaf de Rietlanden 

tot en met het winkelcentrum 

schoongemaakt. Deze schoon-

maakactie werd zeer gewaar-

deerd door de buurtbewoners.

Dorpshuis Kudelstaart, 

Kudelstaartseweg, 

aanvang 20.00 uur

11 september en 13 november 

2013

dorpsraadkudelstaart@hotmail.

com

Voorzitter: Robert Uytenbogaardt 

Secretaris: Elien Haspels       

Wijkoverleg Hornmeer                      

Wateroverlast op korte en lange 
termijn aanpakken 
Het Hornmeerpark kampt met 

wateroverlast als gevolg van 

de lage ligging van het park 

en bovendien heeft het park 

achterstallig onderhoud. Een 

werkgroep van het wijkoverleg is 

samen met  de gemeente actief 

om op de korte en lange termijn 

de problemen zo goed mogelijk 

op te lossen. Een korte termijn-

oplossing was kortgeleden het 

bestrooien van de paden met 

houtsnippers. 

Wijkoverleg Hornmeer

Buurthuis Hornmeer, Roerdom-

plaan, aanvang 19.30 uur

25 september en 11 december 

2013

wijkraadhornmeer@hotmail.

com

Voorzitter: Arie van Doorn

Secretaris: Sonja Knol

Wijkoverleg Dorp    

Het straatbeeld nog mooier
Het wijkoverleg Dorp heeft en-

kele concrete acties gedaan ter 

verfraaiing van het straatbeeld 

in het dorp. De Seringenstraat 

en het Weteringplantsoen heb-

ben bollen en plantjes gekregen. 

Bij de bibliotheek in de Markt-

straat is een mooie nieuwe boom 

geplant ter vervanging van een 

gekapte zieke kastanjeboom.

Wijkoverleg Dorp

De Binding, Zijdstraat, aanvang 

19.30 uur

30 september en 25 november 

2013

wijkraaddedorper@hotmail.com

Voorzitter: Dick de Geus 

Secretaris: vacant

Buurtvereniging “Ons aller 
Belang”Uiterweg

Werken aan facelift Uiterweg-
gebied
Er wordt hard gewerkt aan een 

toekomstvisie voor de Uiter-

weg en de plasoevers. Zowel 

gemeente als jachthavenbezit-

ters, watersportverenigingen, 

natuurorganisaties, kwekers als 

bewoners werken samen aan 

dit nieuwe toekomstbeeld. Het 

nieuwe toekomstbeeld is nodig 

oa vanwege het vertrek van vele 

seringenkwekers en de kansen op 

het gebied van toerisme en re-

creatie. De Buurtvereniging ‘Ons 

aller belang”is nauw bij betrok-

ken bij deze ontwikkelingen.

Buurtvereniging

‘’Ons Aller Belang’’ (Uiterweg)

klaasjoren@seringen.nl 

Voorzitter: Klaas Joren

Secretaris: Jelle Lingsma    

Arie: ‘We hebben de bomen langs 

de Mozartlaan grotendeels kun-

nen behouden. Die zouden gekapt 

worden maar die konden toch, 

afgezien van de zieke, blijven 

staan. We  maken plannen om iets 

aan de vereenzaming van ouderen 

te doen. En we hebben een geel-

tjesavond (van die plakpapiertjes) 

georganiseerd waarbij iedereen 

zijn ideeën over ons gebied naar 

voren kon brengen. We houden 

ons verder bezig met zaken zoals 

de toename van het verkeer.’ 

Ilka: ‘We praten mee over de 

wateroverlast die soms ontstaat. 

Zaken als een voetbalkooi. Maar 

ook nieuwbouw van project &2=1. 

Een van de leukste dingen die we 

hebben aangepakt, is het Serin-

genpark. Je krijgt dan samen met 

de werkgroep met zoveel dingen 

te maken: drainage, bemesting, 

het vervangen van de seringen 

maar ook het voordragen van het 

park als gemeentelijk monument. 

Het is nog niet klaar, maar het 

wordt met de dag mooier en het 

park is inmiddels een gemeente-

lijk monument.’  Lex: ‘We hebben 

wat last van jeugdgroepen in 

Kudelstaart, dat zijn golfbewegin-

gen. Positief is dat we samen met 

jongeren een oud en nieuwfeest 

hebben georganiseerd, dat was 

een groot succes. Er is ook aardig 

wat braakliggend gebied, waar 

ooit huizen moeten komen, maar 

waar we nu samen een tijdelijke 

bestemming voor bedenken.’

Gertjan sluit de bijeenkomst af 

met de conclusie dat de sfeer wel 

degelijk ten positieve is veranderd 

de afgelopen twee jaar. Hij ziet 

enthousiaste nieuwe bestuursle-

den en de wijkschouwen trekken 

veel bewoners. Gertjan bezoekt de 

komende tijd nog meer wijkover-

leggen, waarschijnlijk samen met 

de nieuwe burgemeester, Jobke 

Vonk. En zo gaan we naar buiten 

waar de weldadige warmte

ons weer in het gezicht blaast.

bij het overleg met de bewoners 

zitten. Zij overleggen nu apart 

met de besturen.

‘Hebben jullie wat voorbeelden 

over wat wijkoverleggen doen?’ 

vraagt Gertjan. 

Wijkgericht werken Minder vragen aan gemeente; meer zelf doen

u iets wilt melden. Hier kunt u 

ook ideeën kwijt die u heeft om 

de buurt beter te maken. Zijn er 

genoeg mensen het eens met uw 

idee dan gaan wij er samen met 

buurtbewoners mee aan de slag 

en kijken of het haalbaar is. 

In Kudelstaart is een mooi voor-

beeld te zien van een idee dat is 

uitgevoerd. Kinderen vroegen 

via ‘Verbeter de Buurt’ of een 

stukje braakliggende bouwgrond 

een trapveldje kon worden. 

Een aantal bewoners werkte het 

idee verder uit. Nu is daar een 

mooi speelgebied.

v.l.n.r.: Gertjan van der Hoeven, Ilka van Houwelingen, Lex Markestein en Arie van Doorn




