22 september 2016

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
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. 0297387575. 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 de commissievergadering
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
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.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

bekendmakingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
verhuiZen? geef het door!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
voornemen opschorten bijhouding
persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n)
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer
staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Kuggeleijn
Orchel
Boellaard
Jouhar
Słowik
Westerink
Joore
Balta

K.
M.J.
G.
J.
M.A.
B.K.
J.A.
G.H.

05-05-1936
04-08-1984
24-04-1941
00-00-1975
16-03-1991
07-07-1982
10-07-1981
19-11-2014

12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
besluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan stommeer, berkenlaan naast huisnummer 26 (uitgebreide procedure)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend dat zij de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning - voorbereid met de uitgebreide procedure en
met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in
artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – heeft geweigerd:
- aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan Stommeer, Berkenlaan naast huisnummer 26.
De aanvraag betreft het realiseren van een vrijstaande burgerwoning (NL.IMRO.0358.OIAVHB07xH-VG01). Voor voorliggende omgevingsvergunning geldt dat de gemeenteraad een
verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27
Wabo moet afgeven alvorens het college van burgemeester
en wethouders tot verlening kan overgaan. De verklaring
kan worden geweigerd indien de raad van oordeel is dat het
project in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. In
dit geval heeft een meerderheid van de raadsfracties, die
een ruime meerderheid van de raadszetels vertegenwoordigt,
aangegeven dat het realiseren van bebouwing onwenselijk
is. Op basis daarvan heeft het college op voorhand de mogelijkheid en bevoegdheid om de omgevingsvergunning te
weigeren. Het behoud van het wijkgroen is de belangrijkste
onderbouwing van de weigering. De buurt en haar omgeving
dankt haar schoonheid aan het groen en dan met name op
deze hoek. Verdere verdichting door het bebouwen van dit
perceel wordt als onwenselijk gezien en de gemeenteraad
wenst daarom vast te houden aan de geldende bestemming
van het onderhavige perceel.
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Ter informatie
De aanvraag omgevingsvergunning, het besluit weigering
omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing met
bijbehorende stukken liggen van 23 september 2016 t/m 3
november 2016 (6 weken) op de volgende wijzen voor een
ieder ter inzage:
- Bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag
t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag
en woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen
8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB07xH-VG01
Beroep
Tijdens de termijn van terinzageligging kan door een belanghebbende die ten aanzien van het ontwerpweigeringsbesluit
van de omgevingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester en wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door de belanghebbende die kan aantonen daartoe
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht
(Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.
Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te
dienen via de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/
Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33.
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Mercuriusstraat 29, 1431 XC (Z-2016/049988), het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel.
- Herenweg 3, 1433 GS (Z-2016/050231), het verbreden
van de bestaande dakopbouw.
- Oosteinderweg 591 B, 1432 BM (Z-2016/050207), het
afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het
vestigen van een koffie- en theeschenkerij.
- Stommeerkade 72, 1431 EX (Z-2016/050192), het plaatsen van een terrasoverkapping over het bestaande terras
van het restaurant.
- Van Cleefkade 15, 1431 BA (Z-2016/050879), het plaatsen van een handelsreclame op gevel.
buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Maarse & Kroon Hof 47, 1431 PC (Z-2016/038473), het
vergroten van werk-/slaapkamer op het dakterras. Verzonden: 15-09-2016.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Dirkjespeerstraat 15, 1431 LL (Z-2016/030680), het
dichtmaken van de carport en het vergroten van de
schuur in de lengte. Verzonden: 12-09-2016
- nabij Stommeerkade 33 (aansluiting Burgemeester Kasteleinweg), 1431 EK (Z-2016/040413), het aanleggen van
een in- en uitrit ten behoeve van het bouwverkeer gebied
Polderzoom. Verzonden: 12-09-2016
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2016/040371), het vervangen van 2 containers in silo’s, het deels wijzigen van
de brand- scheidingen in het gebouw, het wijzigen van
in- en uitritten en het wijzigen van het aantal parkeerplaatsen. Verzonden: 13-09-2016
- Kudelstaartseweg 210, 1433 GP (Z-2016/028469), het
wijzigen en verlengen van een steiger. Verzonden: 13-092016
- Oosteinderweg 55, 1432 AD (Z-2016/046865), het plaatsen vaan een tuinhuisje. Verzonden: 14-09-2016
- Zijdstraat 2, 1431 EC (Z-2016/048000), het plaatsen van
een tijdelijk stofschot en afrastering in de periode van
16 september 2016 t/m 1 december 2016. Verzonden:
15-09-2016.
- Stuurboordstraat 6 b, 1433 SC (Z-2016/032648), het
plaatsen van een damwand. Verzonden: 15-09-2016.
- Mijnsherenweg 45 C 13 t/m 45 C 24, 1433 AP (Z2016/039526), het realiseren van 12 prefab bedrijfsboxen. Verzonden: 16-09-2016.
ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Oosteinderweg 49, 1432 AD (Z-2016/049892), het slopen
van een woning met bijgebouwen en kasje
- Spoorlaan 4, 1431 TL (Z-2016/050525), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
ontvangen meldingen, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen

meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Ecuadorlaan 21, 1432 DH (Z-2016/050826), het veranderen van het bedrijf m.b.t.het plaatsen van vier lichtmasten en de uitbreiding van het parkeerterrein
geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Het college van
burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Uiterweg 139, 1431 AD (Z-2016/048747), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning en de
loods.
- Zwarteweg 143, 1431 VL (Z-2016/049606), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Edisonstraat 22, 1433 KB (Z-2016/049515), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning.
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL (Z-2016/049166), het verwijderen van asbesthoudende materialen.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Beethovenstraat 62 (Z-2016/042121), ’t Koepeltje verleend op 15 september 2016
terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Beethovenstraat 62 (Z-2016/042121), ’t Koepeltje verleend op 15 september 2016
aanWeZigheidsvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van
één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Van Cleeffkade 15 (Z-2016/045119), Merkur Casino Aalsmeer B.V./ verleend op 14 september 2016.
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 72, (Z-2016/050946), bedrijfsevenement
op 24 september 2016, melding akoord 16 september
2016.
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
ter inZage
t/m 29-09-16 Ontwerpbeschikking voor het in werking hebben van een inrichting voor het bouwen van
aluminium scheepsrompen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 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.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) 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 Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Lara, Tess, Michelle, Senna, Isa,
Noam en Kristan, kinderen van
Solidoe en toekomstige leerlingen
van het integraal kindcentrum
Triade:
“Wij willen graag op de
avonturenspeelplaats een
speelbos, trampoline, tunnel,
klimtouw, kabelbaan, boomhut,
klimrek en waterspeelplaats.”

Henk van Wijk, coördinator
Gehoorzame Huishondenschool
Aalsmeer
“Graag natuurlijke begroeiing
op de trainingsvelden zodat er
beschutting voor de honden is...”

Bram Landzaat, dorpsdichter en
oud voetballer van VVAalsmeer:
“Het zou mooi zijn als
er aandacht komt voor
duurzaamheid. Bijvoorbeeld
door het plaatsen van
zonnepanelen…”

Uitnodiging
DENK MEE oVER DE
INRIcHTING VAN EEN
BIjzoNDER REcREATIEGEBIED
Voormalig VVA terrein
wordt herontwikkeld

Maandag 26 september
Roos en Danique, jongeren uit
de Hornmeer:
“Als de gymzaal weggaat zouden
we wel weer graag een muur
willen om tegenaan te schieten”

Inloopbijeenkomst voor iedereen.
U kunt komen wanneer u wilt tussen
15.30 en 19.30 uur in de kantine van
Fc Aalsmeer, Beethovenlaan 120.
Van 16.00-17.00 uur vindt een
aparte kindersessie plaats over de
avonturenspeelplaats.

Vince Boom, oud
kinderburgemeester Aalsmeer
“Wat ik belangrijk vind aan
een kinderspeelplaats is dat
het hondenpoepvrij is. Ook zou
het mooi zijn als er een ‘freerunparcours’ komt.” Wil je weten
wat Vince met een freerunparcours
bedoelt, kijk dan het filmpje op
facebook gemeente Aalsmeer.

Elize Eveleens is vaak in het
Hornmeerpark te vinden met haar
honden:
“Ik verwacht dat onze actieradius
weer een heel stuk groter wordt
als er ook op het VVA terrein
een stuk park bijkomt. Het zou
fantastisch zijn als we dan weer
een lange wandeling door het
Hornmeerpark kunnen maken.”

jongeren tussen 12 en 23 jaar worden
speciaal uitgenodigd om onder andere
over de vervanging van de jongeren
ontmoetingsPlek (joP), het basketbalveldje
en het trapveldje te praten.

Sophie van Raaphorst, kinderburgemeester:
“Ik vind het heel erg leuk om 26 september
samen met Vince Boom, en andere kinderen de
avonturenspeeltuin te ontwerpen. Ik vind het
goed dat de gemeente naar ons luistert want wij
gaan er straks spelen. Ik hoop dat er veel kinderen
komen en dat we samen een hele gave speeltuin
ontwerpen. Kom je ook?”

Gertjan van der Hoeven, wethouder en
verantwoordelijk voor dit project:
“De herontwikkeling van het zes voetbalvelden
grote VVA terrein is een unieke kans om een
prachtig groen recreatiegebied voor jong en
oud te ontwikkelen. Kom daarom meepraten op
maandag 26 september in de kantine van FC
Aalsmeer.”

Het voormalige VVA terrein (gebied tussen
Burg. Kasteleinweg, Zwarteweg en Dreef) wordt
herontwikkeld tot een bijzonder recreatiegebied
met een groene uitstraling, dat aantrekkelijk
is voor jong en oud. De gemeente Aalsmeer
wil graag samen met alle belangstellenden een
goede invulling geven aan dit recreatiegebied.

Arie van Doorn, voorzitter
Wijkoverleg Hornmeer:
“Ik wil graag dat we met elkaar
nadenken over hoe we de twee
Hornmeerparken aan elkaar
kunnen verbinden tot één geheel”

Voor meer informatie kijk op www.aalsmeer.nl/
project-hornmeer en kijk op facebook
Gemeente Aalsmeer voor de leuke interviews
met betrokkenen. Kinderen, groenliefhebbers,
hondenschoolhouder, wandelaars, wijkoverleg
en vele anderen vertellen wat ze het liefste
zouden willen in dit groene recreatiegebied.

Marco den Haan, jongerenwerker
DOCK Aalsmeer:
“Heb je ideeën voor een nieuwe
JOP of wil je wat anders voor
jongeren? Kom dan ook op
26 september en denk mee…”
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Meedoen
mogelijk maken

Met korting
iets leuks doen
De gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk dat inwoners met een inkomen op of rond

Heeft u een laag inkomen? Kijk op aalsmeerpas.nlHeeft u een laag inkomen?
Kijk op

Meedoen
mogelijk maken

het sociaal minimum kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom wordt per 1 oktober
2016 de Aalsmeerpas gelanceerd. Met de Aalsmeerpas kunnen Aalsmeerders met een laag
inkomen gebruik maken van voordelen en vaste kortingen bij landelijke, regionale en
lokale aanbieders in de sport,- cultuur,- en amusementsbranche. Voorbeelden hiervan zijn
attractieparken, musea en bioscopen.

W W W. A A L S M E E R PA S . N L

Voor de Aalsmeerpas gelden de volgende voorwaarden*:
- U bent inwoner van de gemeente Aalsmeer;
- Uw netto inkomen inclusief vakantiegeld is niet hoger dan 125 % van de
voor u geldende bijstandsnorm of;
- U heeft een schuldhulpverleningstraject bij Balans schuldhulpverleningHeeft
en/of de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen (WSNP) is op u van
toepassing;
- U bent een student en woont zelfstandig of;
- U bent een thuiswonende student en uw ouder(s) komen in aanmerking
voor de Aalsmeerpas

Met korting
iets leuks doen

u een laag inkomen?
Kijk op

W W W. A A L S M E E R PA S . N L

* indien uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangen uw partner en (eventuele) kinderen automatisch een eigen Aalsmeerpas.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het Sociaal Loket, telefoonnummer (0297) 38 7575. Het Sociaal
loket is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
U kunt het Sociaal loket in het gemeentehuis bezoeken op:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
8.30 uur tot 12.00 uur
Woensdag
13.00 uur tot 16.30 uur
U kunt ook mailen naar sociaalloket@aalsmeer.nl
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