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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 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 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
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.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 16 oktober en 6 november
2012.
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.
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.
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
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.

op Vrijdag 5 oktober 2012 zijn de balies
Van de afdeling dienstVerlening de
gehele dag gesloten!
Vanwege de overgang op een nieuw computersysteem
zijn de balies van de afdeling Dienstverlening op vrijdag 5 oktober 2012 de gehele dag gesloten! De afdeling is die dag ook niet telefonisch bereikbaar. Op
maandag 8 oktober wordt het nieuwe systeem in gebruik genomen. Het kan zijn dat op die dag de wachttijden aan de balies e.d. enigszins langer zijn dan u
gewend bent. Excuus voor de eventuele overlast!
bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) kan op grond van de Wet werk en
bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waarop zij
invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze
wet. Het dagelijks bestuur heeft op 28 juni 2012 de conceptBeleidsregels Terugvordering en Incasso WWB, Ioaw en Ioaz
2012 vastgesteld. Op 20 september 2012 heeft het dagelijks
bestuur besloten de Beleidsregels Terugvordering en Incasso
WWB, Ioaw en Ioaz 2012 definitief vast te stellen.
definitieVe beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend aan Samen-op-weg-gemeente voor verkopen van sinaasappelen op 29 en 30 januari
2013.
Datum verzending vergunning: 27 september 2012
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Herenweg 38, het bouwen van een woning met botenhuis;
- Legmeerdijk 313, het milieuneutraal veranderen van de
inrichting;
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 vergunningen, handhaving en dienstverlening,
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:
- Geniedijk 12, het bouwen van een bedrijfsruimte;
- Oosteinderweg 543, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Ophelialaan 89, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Robend en Wetenschapperspad, het aanleggen van kabels
en leidingen.
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 voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- Aalsmeerderweg 377a, het bouwen van een woning;
- Uiterweg 158, het bouwen van een woonhuis;
- Machineweg 12, wijzigen van het gebruik in kinderdagverblijf.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en
de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 5
oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
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 vergunningen, handhaving en dienstverlening via telefoonnummer (0297) 387 698.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 4 oktober 2012.
publicatie melding artikel 8.40 wet
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Biemond Tankservice BV
Adres
: Lakenblekerstraat 5
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 18 september 2012
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
ontwerpbestemmingsplan ‘legmeerpolder zuid’
Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend
dat ontwerpbestemmingsplan ‘Legmeerpolder Zuid’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting, betreft de
gronden globaal begrensd door de Legmeerdijk in het westen, onder meer de Meerlandenweg in het noorden, in het
oosten door de Zijdelweg en in het zuiden door de N201 en
gemeentegrens met Uithoorn.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter
inzage met ingang van 4 oktober 2012. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zienswijze betreffende dit
ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het
college van burgemeester en wethouders van Amstelveen,
Postbus 4, 1180 BA Amstelveen. De zienswijzen kunnen naar
keuze mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 020 540 4911 een afspraak te maken met de
behandelend ambtenaar.
digitaal
Het digitale plan is formeel het rechtsgeldig plan. U kunt het
digitale ontwerpbestemmingsplan ‘Legmeerpolder Zuid’ raadplegen op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0362.11E-OW01 en op de gemeentelijke website onder:
omgeving-wonen-bouwen, bestemmingsplannen-structuurvisies, welke bestemmingsplannen zijn in voorbereiding of
rechtstreeks onder http://ro0362.ropubliceer.nl/.
papier
Het papieren ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende
stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale
balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.3012.30 uur).
gewijzigd Vastgestelde wijziging bestemmingsplan ‘greenpark aalsmeer middenweg en
deelgebieden 3, 5 en 7’ - ‘greenpark aalsmeer,
deelgebied 5, bouwgrenzen kaVel 1’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 3.6.1 van het bestemmingsplan, met
toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bij besluit van 25 september 2012
de wijziging van het bestemmingsplan ‘Greenpark Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ - ‘Greenpark Aalsmeer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 1’ gewijzigd hebben
vastgesteld. Het besluit tot vaststelling ligt ter inzage van
vrijdag 5 oktober 2012 tot en met donderdag 15 november
2012. Op basis van artikel 3.9a lid 4 van de Wro treedt de
wijziging van het bestemmingsplan in werking op 16 november 2012.
plangebied
De wijziging heeft betrekking op deelgebied 5 van Greenpark, dat gelegen is tussen de Hornweg, de Machineweg, de
Middenweg en de omgelegde N201. Het plangebied van het
wijzigingsplan is gelegen aan de oostzijde van deelgebied
5 ten noorden van het Zwanenmeer en in de bocht van de
Ecuadorstraat.
doelstelling
Het wijzigingsplan ‘Greenpark Aalsmeer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 1’ heeft betrekking op een aanpassing van de
verkaveling zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan ‘Greenpark Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5

en 7’. Onderhavig wijzigingsplan heeft tot doel de verkaveling zodanig aan te passen, dat aan een bouwplan voor de
vestiging van een touringcar- en taxibedrijf op dit deel van
het bedrijventerrein medewerking gegeven kan worden. Het
bouwplan voldoet niet aan de regels van het bestemmingsplan doordat de kavel en de daarop geprojecteerde bebouwing kleiner zijn dan waar in de planverbeelding en de bouwregels van uit is gegaan. Het bestemmingsplan kent op grond
van artikel 3.6.1 voor het gebied een wijzigingsbevoegdheid
om nieuwe bouwgrenzen toe te voegen. Het plan past binnen de regels voor deze wijzigingsbevoegdheid.
gewijzigde onderdelen
Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ter inzage gelegde
ontwerp wijzigingsplan. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op een kleine verschuiving van de plangrenzen.
procedure
Tegen de genomen beslissing kunnen belanghebbenden die
het niet eens zijn met het genomen besluit, mits zij in de
voorprocedure tijdig zienswijzen hebben ingediend, de belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij
geen zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden voor
zover het de door burgemeester en wethouders aangebrachte
wijzigingen betreft, ingevolge artikel 8.2 lid 1 sub c van de
Wro, binnen zes weken na deze kennisgeving met ingang van
vrijdag 5 oktober 2012 tot en met donderdag 15 november
2012, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Op het vaststellingsbesluit is afdeling I van de Crisis- en
herstelwet van toepassing. Als gevolg hiervan geldt dat geen
pro-forma beroep mogelijk is. Dit betekent dat na afloop van
de beroepstermijn geen nieuwe gronden van beroep kunnen
worden aangevoerd.
inzien vastgesteld wijzigingsplan
Het wijzigingsplan bestaat uit planregels en een planverbeelding en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1
januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het wijzigingsplan met de daarbij
behorende stukken, is in te zien inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.
WPGPA5BOUWGRK1-VA01. De analoge versie van het bestemmingsplan is in te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden
van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van
8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00 uur tot
17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is de centrale balie
open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan
in te zien op afspraak. De kennisgeving, het vastgestelde
wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl.
(te vinden via de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”).
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, 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 vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,
balie 5 ( week 40)
t/m 10-10 APV Standplaatsvergunning: de verkoop van
gegrilde kip op dinsdag bij het winkelcentrum
Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;
t/m 12-10 RVV vergunning: tijdelijke ontheffing parkeerverbod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf
12.00 uur;
t/m 12-10 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4
lid 2 Bouwbesluit 2012;
t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woonschepen’;
t/m 18-10 Verkeersbesluit 2012/11370-M&R;
t/m 19-10 Beeldkwaliteitskader parkmeer;
t/m 26-10 Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide
procedure aan de Hornweg 233 te Aalsmeer;
t/m 01-11 APV Ontheffing sluitingstijd: ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 20 op 21 oktober 2012 tot
02.00 uur; ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor
3 op 4 november 2012 tot 02.00 uur;
t/m 01-11 AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09.00
tot 17.00 uur op het Poldermeesterplein;
t/m 02-11 Kennisgeving besluit Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht: A-Z-HZ_WABO-20120251;t/m 02-11 Verordening winkeltijden Aalsmeer 2012;
2012/7552-M&R;
t/m 09-11 APV Collectevergunning: Samen-op-weg-gemeente voor verkopen van sinaasappelen op 29
en 30 januari 2013;
t/m 15-11 Gewijzigd vastgestelde wijziging bestemmingsplan ‘Greenpark Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ - ‘Greenpark Aalsmeer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 1’;
t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

RUIM 40 MILJOEN MENSENGEEFOP
DE
VLUCHT
VANDAAG NOG OP GIRO 999
IN LANDEN ALS CONGO, KENIA, DARFUR IN SOEDAN, SRI LANKA
EN COLOMBIA ZIJ N MILJ OENEN MENSEN OP DE VLUCHT.

OF DONEER ONLINE OP WWW.VLUCHTELING.NL
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COLLEGE MAAKT TUSSENBALANS OP

Rik Rolleman: “Onze rol verandert van zorgen voor naar zorgen dat”
De eerste helft van de collegeperiode zit erop. Wat hebben burgemeester en wethouders
van Aalsmeer de afgelopen periode bereikt? Wat ging goed, wat viel tegen en waaraan
moet in de volgende twee jaar nog hard worden gewerkt? Deze week maakt wethouder
Rik Rolleman de tussenstand op. “We moeten verschillende woningbouwprojecten
opnieuw bekijken.”
Nadat Ulla Eurich in mei van dit jaar opstapte als wethouder, is Rik Rolleman in juli namens PACT Aalsmeer
toegetreden tot het college. Rolleman, die sinds twintig
jaar in Aalsmeer woont, is al jaren achter de schermen
actief voor de lokale politiek. Zo was hij in 2000 een
van de drijvende krachten achter de oprichting van
PACT Aalsmeer. “De lokale afdelingen van PvdA, D66
en GroenLinks waren allemaal te klein om invloed te
hebben. We hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken en besloten onze krachten te bundelen. En dat
gaat heel goed.” Met het werken voor de gemeente is
Rolleman ook vertrouwd. Hij werkt sinds 2001 voor de
gemeente Haarlemmermeer als (senior) projectmanager
voor ruimtelijke projecten. Sinds dit voorjaar stuurde
hij als programmamanager twee collegeprogramma’s
aan Ruimte voor duurzaamheid en Deltaplan bereikbaarheid. Onderwerpen die ook in Aalsmeer bovenaan
de agenda staan.

DUURZAAMHEID

Zien eten, doet eten
Ons richtjaar 2040 lijkt ver weg, maar is dichtbij als het
gaat om een duurzame samenleving, stelt Rolleman. “Een
duurzame samenleving is niet iets dat je als overheid alleen kunt bereiken. Daarom juich ik het initiatief toe van
Stichting Sienergie, die zich met raad en daad wil inzetten voor energiebesparing in huizen en bedrijven.” De
gemeente blijft zelf natuurlijk niet achter, zegt hij. “Het
oude deel van het gemeentehuis wordt duurzaam. Het
gebouw wordt geïsoleerd en er wordt een duurzame energievoorziening geïnstalleerd, daarnaast willen we vanaf
2015 alle producten duurzaam inkopen. Verder willen
we oude panden, waarvan de gemeente eigenaar is, niet
slopen maar hergebruiken. Mijn ervaring is: zien eten,
doet eten. We starten met een aantal voorbeeldprojecten, waarmee we kunnen laten zien wat aandacht voor
duurzaamheid kan opleveren. Je zult zien: dat betaalt
zich binnen een aantal jaren dubbel en dwars terug.”

SCHIPHOL

‘Energieneutraal in 2040’

‘Schrijnende gevallen compenseren’

Duurzaamheid is een van de beleidsspeerpunten van het
college, zegt Rolleman. “Duurzaamheid heeft raakvlakken met heel veel beleidsterreinen, we zijn daarom een
integraal programma gestart. Alle adviesnota’s van het
college worden voorzien van een paragraaf, waarin staat
wat de consequenties zijn voor duurzaamheid. Onze
ambities zijn helder: we willen in 2040 energieneutraal
zijn. We nemen daarvoor heel veel maatregelen. Zo zijn
er in de periode van wethouder Eurich de afgelopen jaren
verschillende oplaadpunten voor elektrische auto’s geïnstalleerd, waarvan eentje voor het gemeentehuis. Verder
hebben we als gemeente de afgelopen zomer deelgenomen aan de groepsaankoop zonnepanelen. Aalsmeerders
konden zich vrijblijvend inschrijven voor een offerte
voor zonnepanelen. Binnenkort ontvangen de 420 huiseigenaren die zich hebben ingeschreven een aanbod van
de goedkoopste leverancier. Als je zonnepanelen hebt
en het is mooi weer, dan zie je de elektriciteitsmeter
teruglopen. Dat is natuurlijk zeer motiverend.” Ook ondernemers kunnen volgens de wethouder eenvoudig hun
eigen groene stroom opwekken, bijvoorbeeld door kleine
windmolens op het dak van hun bedrijf te plaatsen.
Daarnaast verstrekt de gemeente al sinds langere tijd
duurzaamheidsleningen aan inwoners van Aalsmeer als
zij energiebesparende maatregelen treffen aan hun eigen
woning. Rolleman: “En dit potje is nog lang niet leeg.
Het isoleren van je huis hoeft dus geen drempel te zijn.
Verder zorgen we ervoor dat alle nieuwbouw in Aalsmeer
duurzaam is: we maken gebruik van duurzame bouwmaterialen, zorgen voor goede isolatie en stimuleren het
gebruik van duurzame energie, waaronder warmte- en
koude opslag in de grond.”
Ook boort de gemeente nieuwe bronnen aan. “We kijken
naar de mogelijkheden die de restwarmte uit kassen of
een data centre biedt, bijvoorbeeld om een sporthal of
woningen te verwarmen. Maar ook biomassa en biovergassing kunnen zorgen voor alternatieve energievoorziening. De vrachtwagens van de Meerlanden rijden al op
biogas.”

Hoewel Aalsmeer veel overlast ondervindt van Schiphol,
kan de gemeente hierop slechts weinig invloed uitoefenen. Rolleman: “Veel wordt bepaald door het landelijk
beleid. Aan de Alderstafel (overleg tussen bewoners,
overheid en luchtvaartsector) is besloten dat Schiphol
tot 2020 mag groeien tot 510.000 vluchten per jaar.
De Aalsmeerbaan wordt tot nog toe niet gebruikt als
hoofdbaan, maar is nu al de derde drukste baan; de andere twee banen volgen op verre afstand. Wij maken er
ons als gemeente sterk voor dat de Aalsmeerbaan niet
onevenredig wordt belast ten opzichte van de andere
banen en dat er voldoende compensatie wordt gegeven
voor de overlast. We hebben hier al genoeg overlast.”
En niet alleen door geluid, zo bleek afgelopen voorjaar.
Door luchtwervelingen (vortex) van landende vliegtuigen zijn dakpannen van huizen geblazen. “Gelukkig is
toen door mijn voorganger met de Stichting Leefbaarheid Schiphol afgesproken dat bij honderden huizen de
dakpannen worden vastgezet. Verder wil ik me sterk maken voor een aantal schrijnende gevallen, mensen die
net buiten de zogenaamde sloopzone wonen. Zij ervaren
heel veel overlast. We gaan nu lobbyen om ook voor hen
compensatie te regelen.”

Door luchtwervelingen (vortex) van landende
vliegtuigen zijn dit voorjaar dakpannen van huizen
geblazen.

ONDERWIJS EN OPVOEDING
‘Helpen opvoeden’
Dit najaar komt een nieuwe Nota Jeugd en Gezin uit.
Rolleman daarover: “Het kind en de behoeften van het
kind staan daarin centraal. In onze visie zijn de ouders
van het kind in eerste instantie verantwoordelijk voor
de opvoeding. We gaan er vanuit dat ouders zelf hun
problemen oplossen, maar ze krijgen daarbij wel hulp.
We investeren in de eigen kracht van gezinnen, in plaats
van dat wij de zorg overnemen. Of anders gezegd: we
helpen opvoeden.”
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zal daarbij een
steeds belangrijker rol innemen. “We willen in een steeds
vroeger stadium problemen bij kinderen signaleren, onder andere via scholen, huisartsen en verenigingen. De
consulent van het CJG kijkt welke hulp nodig is en zorgt
ervoor dat het kind zo snel mogelijk wordt geholpen. Zo
zorgen we ervoor dat er minder kinderen in een zwaarder
hulpverleningstraject terecht komen. Ook komt er één
eindverantwoordelijke per gezin, de casemanager. Deze
coördineert alle hulp. Zo voorkomen we dat instanties
langs elkaar heen werken, zoals vroeger nogal eens het
geval was.”
In 2015 wordt de gemeente (in plaats van de provincie)
verantwoordelijk voor de jeugdzorg. “We hebben de visie, maar de omschakeling van organisaties waarbij ook
het onderwijs en de verenigingen betrokken worden, is
een proces van jaren. Het gaat immers om een ingrijpende verandering van de gehele jeugdhulpverlening.”

De overheid helpt bij de opvoeding, maar neemt
de zorg niet over.

Combinatiefunctionarissen
Dit jaar start de gemeente Aalsmeer met vier combinatiefunctionarissen, die een schakelfunctie zullen innemen tussen het onderwijs, sport, welzijn, scouting, cultuur, muziek: “Op een bepaalde leeftijd willen kinderen
geen lid meer zijn van een sport- of muziekclub”, aldus
Rolleman. “Dan worden andere zaken belangrijker. Dit
is natuurlijk heel jammer en dat willen we tegengaan.
De combinatiefunctionaris brengt de vraag in kaart en
zoekt daar passend aanbod bij. De Binding krijgt hierbij een centrale rol, maar wel een heel andere rol dan
voorheen. Vroeger organiseerde De Binding zelf allerlei
activiteiten. Nu kijkt De Binding welke organisatie ’t
beste aanbod heeft en laat die organisatie de activiteit
uitvoeren. Dat dit tot mooie resultaten kan leiden, blijkt
uit de nieuwe opzet van de Kindervakantieweek. Dit jaar
deden dertig jongeren mee als vrijwilliger en ook het
bedrijfsleven droeg haar steentje bij. En het werd voor
ruim 150 kinderen een groot succes.”

Combinatiefunctionarissen zoeken naar een geslaagd aanbod voor kinderen van cultuur, sport en
muziek.

WONEN
‘Projecten herontwikkelen’
De laatste Woonvisie van de gemeente is vastgesteld
in 2011. Maar door de vastgelopen woningmarkt is het
moeilijk om deze uit te voeren, zegt Rolleman. “Op
nationaal niveau zijn verschillende maatregelen genomen om de markt te stimuleren, zoals het verlagen
van de overdrachtsbelasting. Wij willen ook op lokaal
niveau, samen met de ontwikkelaars, kijken hoe we een
nieuwe impuls kunnen geven aan de verkoop van zowel
bestaande als nieuwe woningen. De vragen die we ons
zelf stellen zijn: ‘Waar gaan we mee door?’ ‘Wat moeten
we veranderen?’ ‘Hoe kunnen we beter tegemoet komen
aan de vraag?’ Er bestaat in Aalsmeer veel behoefte aan
starterswoningen, vooral eengezinswoningen. Maar in
de huidige projecten is juist gekozen voor appartementen en duurdere woningen. Sommige projecten moeten
daarom worden herontwikkeld, zodat ze beter aansluiten
bij de behoeften in Aalsmeer.”
Dat geldt onder andere voor het project De Tuinen van
Aalsmeer. Onlangs sloeg wethouder Rolleman de eerste
paal van het deelproject Spoorlaan. “De Tuinen van
Aalsmeer zorgt voor de heling van het dorp. Nu snijdt de
Burgemeester Kastelein het dorp nog in tweeën, straks
worden beide helften aaneengehecht. Helaas heeft dit
project flinke vertraging opgelopen, deels door de vertraging van de omlegging van de N201, maar ook door
de slechte woningmarkt. We hebben daarom het project
en de projectorganisatie opnieuw bekeken. Het project
gaat door, maar krijgt een andere invulling. Daarmee
wordt het in mijn ogen een beter plan.”

Wethouder Rolleman slaat in gezelschap van de
toekomstige bewoners de eerste paal van de Tuinen van Aalsmeer.

Anja Geldermans

