22 augustus 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.

eVenementenVergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn de vergunningen verleend voor:
- Cultureel feest Ganesh Utsav, Catharina-Amalialaan 66 op
14 september 2013 van 16.00-22.00 uur;
- Sinterklaasintocht in Aalsmeer Dorp op 16 november 2013
van 13.30 – 16.00 uur;
- De 20ste Grote Prijs van Aalsmeer, Surfeiland op 6 oktober
2013 van 10.00-19.00 uur;
Datum verzending vergunning 20 augustus 2013
Besluit mandaat klachtenregeling, interne
klachtenregeling en klachtenregeling
omgeVingsdienst noordzeekanaalgeBied
Op 26 juni 2013 is de Interne Klachtenregeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vastgesteld door het Algemeen
Bestuur, evenals het besluit mandaat klachtenregeling en
de klachtenregeling omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
2013.
wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg thv 211/Machineweg, het vervangen van
een brug;
- Marconistraat 18, het kamergewijs verhuren van de woning;
- Oosteinderweg 517, het vergroten van de woning aan de
zij- en achterkant;
- Ringvaartzijde 49, het kappen van een boom;
- Vlinderweg thv 160-208, het plaatsen van 4 bruggen.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 146, het slopen van een schuur;
- Aalsmeerderweg thv 211/Machineweg, het slopen van een
brug;
- Dreef 5 het melden van brandveilig gebruik.
rectificatie
Op 1 augustus 2013 is gepubliceerd een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de
Vlinderweg bouwkavel 20 t.h.v. nummer 250. dit moet zijn
Vlinderweg bouwkavel 20.
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:
- Citroenvlinderstraat 14, het plaatsen van een dakkapel
(verzonden 20 augustus 2013);
- Drie Kolommenplein 1, het inrichten van een bouwplaats
(verzonden 19 augustus 2013);
- Drie Kolommenplein 1 het wijzigen van het voormalig gemeentehuis naar medisch centrum, (verzonden 19 augustus 2013);
- Oosteinderweg 439, het kappen van een boom (verzonden
19 augustus 2013);
- Perronzijde 27, het vergroten van de woning, (verzonden
20 augustus 2013);
- Uiterweg 109, het renoveren van een bedrijfsruimte (verzonden 20 augustus 2013).
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 omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor:
- A.H. Blaauwstraat, het tijdelijk plaatsen van een buffervoorziening;
- Herenweg 34ws1, het dempen van water ter plaatse van
de voormalige ligplaats;
- Middenweg, het aanleggen van een weg (wegvak tussen
N201 en Machineweg);
- Oosteinderweg 552, het bouwen van een woning;
- Uiterweg 158, het wijzigen van de bestemming van de
percelen achter de woning Uiterweg 158.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van vrijdag 23 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de
gemeente 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 medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen. 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. Degene die buiten de openingstijden 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.
geaccepteerde (sloop)melding(en)
- Uiterweg 266, het slopen van kassen en het verwijderen
van asbest;
- Uiterweg 266, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Vastgesteld Bestemmingsplan “schinkelpolder”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 juli
2013 het bestemmingsplan “Schinkelpolder” gewijzigd heeft
vastgesteld.
plangebied
Het plangebied is globaal gelegen tussen de Ringvaart van
de Haarlemmermeer, de Bosrandweg, de Oosteinderweg en de
Mr. Jac. Takkade. De lintbebouwing aan de zuidzijde van de
Oosteinderweg behoort ook tot het plangebied.
inhoud plan
De beleidsmatige doelstelling van het bestemmingsplan is
de bescherming van het noordelijke deel van het plangebied (Schinkelbos) als natuurlijk- en ecologisch waardevol
gebied, alsmede het beperkt mogelijk maken van extensieve
dagrecreatie, zonder dat eerdergenoemde waarden worden
aangetast.
Daarnaast is het plan gericht op de bescherming van het centrale deel van het plangebied als gemengd (glas)tuinbouwgebied, zonder daarmee de ontwikkeling van zuivere glastuinbouw op de langere termijn onmogelijk te maken. Het
zuidelijk deel wordt beschermd als lintbebouwing, waarbij de
bestaande functiemenging van wonen en bedrijvigheid waar
mogelijk wordt ontvlochten. Voor percelen die onvoldoende
geschikt zijn voor de glastuinbouw worden enkele nieuwe
mogelijkheden gecreëerd die recht doen aan de ligging en
geschiedenis van het gebied.
wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij vaststelling verschillende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen
hebben een uiteenlopend karakter en hebben betrekking op
de planverbeelding, de planregels en de toelichting. De wijzigingen vloeien gedeeltelijk voort uit de beoordeling van
de ingebrachte zienswijzen. Daarnaast zijn er ook een aantal
ambtshalve wijzigingen aangebracht.
Voor de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen
naar de stukken die ter inzage liggen.
reactieve aanwijzing
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben bij besluit
van 14 augustus 2013 besloten om voor het bestemmingsplan “Schinkelpolder” een reactieve aanwijzing te geven als
bedoeld in artikel 3.8, lid 6 van de Wro. De aanwijzing heeft
tot gevolg dat het volgende artikel van de regels geen deel
blijft uitmaken van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan, en derhalve niet in werking treedt:
- Artikel 3 Agrarisch - Tuinbouw, onderdeel 3.1, sub b. van
de planregels.
Volgens de motivering van het besluit heeft deze regel betrekking op de bij de genoemde bestemming aanwezige bedrijfswoningen, voor zover het betreft de percelen Rietwijkeroordweg 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 30, 58 en 64 en
Noordpolderweg 3.
De aanwijzing is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en is eenvoudig te vinden met de identificatiecode: NL.IMRO.9927.RASCHINKEL20130813-0001.
ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding, regels en gaat vergezeld van een toelichting. Het
digitale bestemmingsplan “Schinkelpolder” is raadpleegbaar
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatiecode:
NL.IMRO.0358.BPSchinkelpolder-VA01).
U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het
bestemmingsplan in te zien. Het plan ligt in de periode van
23 augustus 2013 tot en met 3 oktober 2013 tezamen met
de bijbehorende stukken, het vaststellingsbesluit en de reactieve aanwijzing ter inzage bij de balie Burgerzaken op het
gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van
8.30 uur tot 20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de
Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie
(openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het
plan en de bijbehorende stukken zijn ook als pdf-bestand
beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl.
Beroep bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening
kan met ingang van 23 augustus 2013 gedurende zes weken tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmings-

plan, met uitzondering van de delen die onder de reactieve
aanwijzing vallen, beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), postbus
20019, 2500 EA, Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren
hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerpplannen;
- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over de
ontwerpplannen bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet in staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot de
gemeenteraad te wenden;
- een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan.
Beroep reactieve aanwijzing
Tevens kan een belanghebbende met ingang van 23 augustus
2013 gedurende zes weken op grond van artikel 8.2 van de
Wet ruimtelijke ordening rechtstreeks beroep instellen tegen
de reactieve aanwijzing van 14 augustus 2013 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Vereisten beroepschrift
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering)
van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift
is griffierecht verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van
een beroepschrift kan tegelijkertijd ook de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken, een voorlopige voorziening te treffen. De voorzitter
kan dit doen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Het besluit treedt dan niet in werking
voordat op het verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het
beroepschrift. Ook als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen.
inwerkingtreding
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening treden de besluiten tot vaststelling, met uitzondering van de gedeelten die
onder de reactieve aanwijzing vallen, en het aanwijzingsbesluit in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn ook een
verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de
werking van het betreffende besluit opgeschort totdat op het
verzoek is beslist.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 7, 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.
wet geluidhinder
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt gedurende 6 weken na de dag van publicatie, tijdens
de openingstijden ter inzage op het gemeentehuis bij de
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 7. Als
u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling.
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30-14.00 uur. Een afspraak maken kan via
tel. 0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot deze
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het
bouwen van een woning, op het perceel Oosteinderweg 552.
ter inzage
t/m 16-08 Boomgaard 32, het aanleggen van een uitrit
(verzonden 5 juli)
t/m 05-09 bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’
met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 26 juli tot en met donderdag 5 september 2013
t/m 20-09 Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een woning
t/m 26-09 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
t/m 03-10 Vastgesteld bestemmingsplan “Schinkelpolder”
t/m 04-10 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van
een buffervoorziening); Herenweg 34ws1 (het
dempen van water ter plaatse van de voormalige ligplaats); Middenweg (het aanleggen van
een weg (wegvak tussen N201 en Machineweg)); Oosteinderweg 552 (het bouwen van een
woning); Uiterweg 158 (het wijzigen van de bestemming van de percelen achter de woning Uiterweg 158)
t/m 03-10 Oosteinderweg 552 (vaststelling van hogere
waarden in het kader van wet Geluidhinder)

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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VOOR
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Gemeentehuis Ontmoeting op
vrijdagochtend 30 augustus. Komt allen!

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over de toekomst
van de zorg. In de Burgerzaal van het gemeentehuis. Van 7.45 tot 9.00 uur. Met gratis ontbijt.

Jobke Vonk-Vedder,
burgemeester van Aalsmeer:
‘Mensen die het nodig
hebben, laten we niet vallen’
“Het moet anders in de zorg. Als we niks doen, is de zorg
straks niet meer te betalen. De maatregelen van het Rijk
zijn bedoeld om de zorg betaalbaar te houden. Over
minder dan anderhalf jaar zijn wij als gemeente
verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg.
De opgave waar wij voor staan is om ondanks forse
bezuinigingen goede zorg te blijven bieden. Bewoners
in gemeente Aalsmeer die het echt nodig hebben laten we niet vallen. Uitgangspunt is wel dat mensen
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. We bekijken ook wat mensen zelf kunnen organiseren
met behulp van hun omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat dat mogelijk is? Wat is daarvoor nodig?
Heeft uw ideeën? Over dit soort zaken wil ik het met u hebben op 30 augustus. Praat mee. Denk mee.
Het raakt ons allemaal.”

Ad Verburg, wethouder Zorg
en Welzijn: ‘Samen de zorg
goed regelen’
“Zorg voor elkaar. Dat is ons motto. Wij willen een
betrokken gemeente blijven die er is voor kwetsbare
mensen. Een gemeente die haar verantwoordelijkheid
neemt, maar meer van mensen zelf en hun omgeving moet
vragen. We kunnen niet alles meer doen en moeten ver
soberen, maar we blijven verantwoordelijk en aanspreek
baar voor kwetsbare mensen in onze samenleving.
Vandaar het motto ‘Zorg voor elkaar’. We willen de zorg
goed regelen. Dat lukt alleen als we het samen doen.
Samen: dat zijn u en wij en alle instellingen.”
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Waarom een Gemeentehuis
Ontmoeting?
Komende jaren gaat er veel veranderen in de
zorg. Zorg gaat over ouderen, chronisch zieken,
gehandicapten, jongeren en mensen die moeilijk
aan het werk komen. Nu regelt het Rijk die zorg.
Vanaf 2015 is het de verantwoordelijkheid van de
gemeente, die daar veel minder geld voor krijgt.

Wat verandert er in de zorg?
De kranten staan er vol van, maar wat verandert er eigenlijk?
Het gaat over de volgende onderwerpen

De langdurige zorg

Jeugdzorg

Dit is de zorg voor bijvoorbeeld ouderen in
verzorgingshuizen en chronisch zieken of de
begeleiding van gehandicapten. De kosten voor
deze zorg zijn hoog. Het Rijk vergoedt deze
kosten via de Algemene Wet Bijzondere Ziekte
kosten (AWBZ). Na 1 januari 2015 vergoedt het
Rijk alleen nog de zwaarste zorg. Dat is de zorg
voor ouderen en gehandicapten die in de instel
lingen en verzorgingshuizen wonen. De rest van
de zorg gaat naar de gemeente. De gemeente
moet er dus voor zorgen dat ouderen die het
zelf niet meer kunnen, worden geholpen met
zaken zoals douchen, aankleden, hun pillen en
het huishouden. En dat gehandicapten naar de
dagbesteding kunnen. Daarbij wordt het door de
plannen van het kabinet lastiger om een plaats
in een verzorgingstehuis te krijgen. Mensen
moeten dus langer thuis blijven wonen. Er zullen
meer mensen hulp nodig hebben bij hun persoon
lijke verzorging en de huishouding. En op die hulp
bij het huishouden gaat het kabinet ook nog eens
fors bezuinigen. Betekent dit dat mensen niet
alles meer vergoed krijgen of bepaalde hulp zelf
moeten organiseren? Of dat de hulp anders moet
worden geregeld? Dat is de opgave waar wij met
elkaar voor staan in Aalsmeer.

Jeugdzorg is nu voor een deel de verantwoorde
lijkheid van de gemeente. U bent vast wel eens
met uw kind naar het consultatiebureau of de
schoolarts geweest. Per 1 januari 2015 gaat alle
jeugdzorg naar de gemeente, dus ook de zorg voor
jongeren en gezinnen met problemen. Wethouder
Jeugdzorg Rik Rolleman: “Ieder kind moet veilig
en gezond kunnen opgroeien in een gezins
situatie. De gemeente Aalsmeer gaat bepaalde
onderdelen van de jeugdzorg samen met andere
gemeenten in de regio organiseren, zoals de
jeugdbescherming, jeugdreclassering, het meld
punt huiselijk geweld en kindermishandeling.”

Begeleiding naar werk
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om
zelf voor een inkomen te zorgen. Denk aan mensen
met en lichamelijke of geestelijke handicap of met
problemen. Nu zijn er verschillende wetten
(Bijstandwet, de Wajong en de Wsv). Op 1 januari
2015 worden deze wetten samengevoegd tot de
nieuwe participatiewet. Hoe die eruit gaat zien,
is nog niet bekend. De gemeente wacht op meer
duidelijkheid van de regering. Daarna moet de
participatiewet nog worden goedgekeurd door
het parlement.

Wat verandert er:
voorbeelden uit de praktijk
De ontwikkelingen in de zorg gaan over veel
onderwerpen. Tijdens de Gemeentehuis Ont
moeting kunnen we niet alles met u besprek
en. In deze bijeenkomst willen we samen met u
bekijken wat de veranderingen in de langdurige
ziekenzorg (AWBZ) voor u kunnen betekenen.
Dat doen we aan de hand van concrete voor
beelden, zoals persoonlijke verzorging, dag
besteding, hulp bij het huishouden en wat er
verder ter sprake komt.

Hoe denkt u erover?
In de Gemeentehuis Ontmoeting gaat het om uw
inbreng. Hoe denkt ú erover? Als gemeente moet
en we bedenken hoe we de zorg in de toekomst
gaan organiseren. Het is nog te vroeg voor keuzes
en beslissingen, maar we hebben uw mening en
ideeën nodig om goede plannen te kunnen maken.

Zorg raakt ons allemaal
Maakt u gebruik van zorg, verzorgt u iemand in
uw omgeving of vindt u het interessant erover
mee te praten? Kom naar de Gemeentehuis
Ontmoeting op vrijdag 30 augustus.

De Gemeentehuis Ontmoeting gaat over de
veranderingen in de langdurige zorg. Hoe kunnen
we die zorg met minder geld toch goed regelen?

Denk mee!
Praat mee!
Ontbijt mee!
U bent allen van harte welkom.

U bent vanaf 7.45 uur van harte welkom voor een croissant met koffie of thee in de Burgerzaal.
Adres: Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
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De gemeente geeft ook de nieuwsbrief ‘Zorg voor elkaar’ uit. Wilt u
deze ontvangen, meld u aan via:
3d-aalsmeer@amstelveen.nl

Kunt u er niet bij
zijn op vrijdagochtend
30 augustus?
We begrijpen dat vrijdagochtend niet
iedereen uitkomt. Kunt u niet, maar wilt
u wel meepraten of uw ideeën kenbaar
maken? Dat kan. U kunt nu alvast uw
vraag stellen of uw idee aandragen via
onze facebookpagina of ons speciale
emailadres 3daalsmeer@amstelveen.nl.
Bellen mag natuurlijk ook (029738 75 75).
Tijdens de bijeenkomst op 30 augustus zelf
kunt u via onze facebookpagina recht
streeks vragen stellen aan een medewerker
van het programmateam van de gemeente.
Een verslag van de bijeenkomst verschijnt
in de gemeentelijke nieuwsbrief ‘Zorg voor
elkaar’. Wilt u die ook ontvangen? Meld u
aan via 3daalsmeer@amstelveen.nl of bel
029738 75 75.

Kijk voor meer uitleg op www.aalsmeer.nl/decentralisaties
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