
Procedure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester 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 Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

dat op grond van art. 3.10 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen. Tegen de afgifte van deze 
vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Hornweg 254 (Z-2015/039867), het plaatsen van een 

brug, het plaatsen van een toegangspoort met penanten 
en het maken van een in- en uitrit (verzonden 22 sep-
tember 2015);

Weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. 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.
- Herenweg 66A (Z-2015/037909), het plaatsen van een 

erfafscheiding t.b.v. privacybescherming (verzonden 28 
september 2015).

Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Bilderdammerweg 16 (Z-2015/044601), het vervangen 

van bestaande gevelreclame door nieuwe huisstijl.

Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. 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 ad-
vertentie:
- Mijnsherenweg 32a (Z-2015/041829), het veranderen 

van het bedrijf (activiteitenbesluit) (verzonden 22 sep-
tember 2015);

- Oosteinderweg 216 A AR (Z-2015/038370), het verande-
ren van een inrichting (activiteitenbesluit) (verzonden 
22 september 2015);

- Witteweg 64 (Z-2015/045292), het oprichten van een 
inrichting (verzonden 22 september 2015).

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/050479) melding brandvei-

lig gebruik m.b.t. uitbreiding kantine en kleedkamers FC 
Aalsmeer (verzonden 25 september 2015).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commIssIe ruImtelIjke kWalIteIt 
(voorheen WelstandscommIssIe)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie 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.

evenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Seringenpark (Z-2015/051405) kerstwandeling op 17 de-

cember 2015, ontvangen 18 september 2015
- Kudelstaart (Z-2015/051694) Sinterklaasintocht Kudel-

staart op 21 november 2015, ontvangen 21 september 
2015.

officiële mededelingen
1 oktober 2015

vrIjdaG 2 oktoBer Geen moGelIjkheId 
reIsdocument aan te vraGen of oP te halen

In verband met technisch onderhoud is het op vrijdag 2 ok-
tober niet mogelijk een reisdocument aan te vragen of op 
te halen.

oPenInGstIjden socIaal loket (Zonder afsPraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, 
schuldhulpverlening, jeugdhulp)

Ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
let op: met ingang van 1 oktober wijzigt de 
openstelling op woensdag naar 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

vanaf 1 oktoBer 2015 Is de dIenstverlenInG 
BIj de BalIe BouWen & verGunnInGen en BalIe 
BedrIjven BePerkt

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens 
de openingstijden op vrije inloop terecht voor:
- het inzien van bouwdossiers uit het archief;
- dossiers die ter inzage liggen.

Voor vragen met betrekking tot vergunningvrij bouwen kunt 
u 24 uur per dag terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al 
uw overige vragen, zoals adres specifieke en specialistische 
vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestem-
mingsplannen kunt u een afspraak maken via 020–5404911.

BekendmakInG

Het College van gemeente Aalsmeer heeft op 22 september 
2015 de volgende beleidsregels vastgesteld:
- Beleidsregels Aalsmeerpas gemeente Aalsmeer

De Beleidsregels treden in werking per 1 oktober 2015. De 
beleidsregels liggen in het gemeentehuis van Aalsmeer ter 
inzage tot 12 november 2015. Gedurende deze periode kun-
nen zienswijzen op de beleidsregels worden ingediend.

mInIma aalsmeer kunnen éénmalIG ProfIteren 
van de najaarsaanBIedInGen 

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een in-
komen op of rond het sociaal minimum ook kunnen meedoen 
in de maatschappij. De gemeente heeft daarom besloten om 
inwoners met een inkomen tot 125 % van de toepasselijke 
bijstandsnorm éénmalig aan te bieden om deel te nemen 
aan de najaarsaanbiedingen van de Amstelveenpas (pas voor 
minima in Amstelveen). De aanbiedingen bestaan uit een 
divers aanbod van sociaal culturele activiteiten. In Amstel-
veen kunnen huishoudens die in bezit zijn van een Amstel-
veenpas gebruik maken van de aanbiedingen. 

voorwaarden
de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor 
de najaarsaanbiedingen zijn:
- U bent inwoner van de gemeente Aalsmeer;
- U bent geen student;
- U heeft een inkomen tot 125% van de voor u geldende 

bijstandsnorm en u heeft niet meer vermogen dan de 
voor u geldende maximale vermogensgrens (korte link) of 
u zit in een minnelijk schuldentraject bij Balans schuld-
hulpverlening of in de WSNP.

Alle inwoners die aan deze voorwaarden voldoen en bekend 
zijn bij de gemeente, hebben een brief ontvangen met in-
formatie over de aanbiedingen en hoe zij deze kunnen aan-
vragen. 

hoe komt u in aanmerking komen voor de aanbiedingen?
Wanneer u geen brief van de gemeente heeft ontvangen en 
wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet dan kunt u 
de najaarsaanbiedingen ophalen in het gemeentehuis van 
Aalsmeer tijdens onderstaande openingstijden. U neemt uw 
geldige legitimatiebewijs mee. Aan de balie wordt direct ge-
toetst of u aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer dit het 
geval is, kunt u de aanbiedingen voor uzelf, uw eventuele 
partner en inwonende kinderen van 2 tot 18 jaar direct mee-
nemen. 

openingstijden balie aanbiedingen 
Dinsdag 6 oktober 8.30-12.00 uur 
Woensdag 7 oktober 13.00-16.30 uur
Donderdag 8 oktober 8.30-12.00 uur
Dinsdag 13 oktober 8.30-12.00 uur
Woensdag 14 oktober 13.00-16.30 uur
Donderdag 15 oktober 08.30-12.00 uur 

Bezoekadres gemeentehuis aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer

let op
Na 15 oktober 2015 is het niet meer mogelijk om aanbie-
dingen op te halen in het gemeentehuis of per e-mail te 
bestellen. 

heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op de website van gemeente Aals-
meer, www.aalsmeer.nl/aanbiedingenminima of u kunt con-
tact opnemen met de gemeente via tel. 0297-387575 of het 
verkorte nummer 140297. 

ontWerPverkeersBesluIt (Brom)fIetsverBod 
mIddenWeG

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat het van plan is om op het gedeelte van de Middenweg 

Gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

overIGe loketten en InformatIe 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m 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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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. Bereik-
baar 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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meer Info
Volg ons op Facebook en Twitter.

vanaf de kruising bij het gebouw Middenweg 3/5 tot aan 
Middenweg 53/55 een (brom)fietsverbod in te stellen. Er 
is onder zaaknummer Z-2015/051575 een ontwerp van het 
verkeersbesluit ter inzage gelegd. De uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht is hierop van toepassing. U kunt uw ziens-
wijze op dit ontwerp geven. Hoe u dat kunt doen leest u in 
het groene kader aan de onderkant van deze advertentie. 
In afwijking hiervan geldt dat degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen contact dient op te nemen 
met de afdeling Realisatie en Beheer/Verkeer en vervoer via 
tel. 020–5404911. Bij een schriftelijke zienswijze dient u 
het zaaknummer te vermelden. De volledige tekst van het 
ontwerpbesluit ligt gedurende een periode van zes weken 
ter inzage bij de Afdeling Publiekszaken van de gemeente.

ZorG naar Gemeenten: meld uW ervarInGen  

Wat zijn de ervaringen met 
het geven van burenhulp, 
vrijwilligerswerk en mantel-
zorg? En hoe tevreden zijn 
mensen die hulp vragen over 
de manier waarop hun ge-
meente de toegang tot zorg 
en ondersteuning regelt? Om 
daarachter te komen, start de 
digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?

Het nieuwe zorglandschap kent een grotere bijdrage van 
burgers in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwil-
ligerswerk. Negen cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar 
de ervaringen met het geven van deze ondersteuning. Ook 
willen zij weten of cliënten tevreden zijn over het contact 
met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de 
uitkomst van het gesprek met de gemeente.

Iedereen kan meedoen
De raadpleging loopt van 3 september tot 5 oktober 2015. 
De vragenlijst op www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor 
mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én voor 
mensen die vrijwilliger zijn of onbetaald hulp (kunnen) bie-
den. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch 
hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 
0900-2356780 (20 cent per gesprek).

Wet alGemene BePalInGen omGevInGsrecht 

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- 1e J.C.Mensinglaan nabij 27B (Z-2015/052354), het kap-

pen van 6 essen (ontvangen 23 september 2015);
- Gloxiniastraat 19 (Z-2015/052527), het kappen van 8 es-

sen ( ontvangen 23 september 2015);
- Hornweg 168 (Z-2015/052080), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 22 september 
2015);

- Zijdstraat 17 (Z-2015/051900), het afwijken van een 
bestemmingsplan t.b.v. wijzigen kantoorruimte naar wo-
ning (ontvangen 22 september 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Hoofdweg 42 (Z-2015/052373), het starten van een 

bedrijf voor het kweken van potplanten (activiteitenbe-
sluit), (ontvangen 23 september 2015);

- Mijnsherenweg 26 (Z-2015/052787), het verwijderen van 
asbestverdachte bronnen uit een gasinstallatie, waarna 
de installatie wordt verwijderd (ontvangen 25 september 
2015);

- Oosteinderweg 573 (Z-2015/052785), het verwijderen 
van asbestverdachte bronnen uit een gasinstallatie, 
waarna de installatie wordt verwijderd (ontvangen 25 
september 2015);

- Oosteinderweg 330 (Z-2015/052870), het verwijderen 
van asbesthoudend materiaal uit het toilet (ontvangen 
28 september 2015).

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo 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:
- 1e J.C.Mensinglaan nabij 27B (Z-2015/052354), het kap-

pen van 6 essen (verzonden 24 september 2015);
- F.A. Wentstraat 6 (Z-2015/047164), het uitbreiden van 

het bedrijfspand aan de achterzijde (verzonden 25 sep-
tember 2015);

- Herenweg 83 (Z-2015/033480), het renoveren van een 
monumentaal pand, het plaatsen van een nieuwe kap en 
3 kapellen en het wijzigen van de gevel (verzonden 24 
september 2015);

- Kudelstaartseweg 257 (Z-2015/051246), het kappen van 
een berk pendula (verzonden 24 september 2015);

- Vlinderweg 320 (Z-2015/047787), het vergroten van de 
dakopbouw (verzonden 28 september 2015).

- Roerdomplaan 12 (Z-2015/050165), het plaatsen van 
een container op een parkeervak van 28/9 tot en met 
2/10 (verzonden 23 september 2015).

verleende omgevingsvergunning, 
uitgebreide procedure**
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

voor meer InformatIe: WWW.aalsmeer.nl
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Samen voor 
een veilig 
Aalsmeer

Aalsmeer is een relatief veilige gemeente en 
dat willen we graag blijven. Het is belangrijk 
dat inwoners, jong en oud, zich veilig voelen in 
onze gemeente. Thuis, in de wijk en op straat. 
Gemeente, politie en brandweer werken inten-
sief samen op het gebied van veiligheid, maar 
inwoners kunnen er zelf ook veel aan doen. 

Daarover leest u meer op deze pagina’s.  

Het aantal inbraken in Aalsmeer is laag op het ogenblik. Afgelo-
pen zomer gingen zelfs zes weken voorbij zonder inbraken. Dat 
is goed nieuws, maar geen reden om achterover te leunen. Zeker 
niet met de wintermaanden voor de deur. De ervaring leert dat 
het aantal inbraken en overvallen juist in deze maanden stijgt. 
Om die trend te keren is de politie het ‘Donkere Dagen Offensief’ 
gestart. Van oktober tot maart neemt de politie extra maatrege-
len tegen woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven. 

Volgende week is de Week van de Veiligheid. Op dinsdag 
6 oktober staan brandweer, politie en gemeente van 10.00 tot 
15.00 uur samen op de weekmarkt met allerlei informatie en 
handige tips over veiligheid. 

Veiligeid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen 
gaan wij voor een veilig Aalsmeer. 

Jeroen Nobel,
Burgemeester van Aalsmeer

Week van de Veiligheid 5 t/m 10 oktober 2015

Inbrekers zijn handig en komen 
vaak veel makkelijker uw woning 
binnen dan u denkt. Met relatief 
beperkte maatregelen kunt u 
inbraakgevoelige plekken in uw 
woning aanpakken en uw woning 
veel veiliger maken. 

Vooral het keukenraam en an-
dere ramen aan de achterkant 
zijn zwakke plekken. Inbrekers 
openen ramen in enkele seconden door een gaatje onder 
de handgreep te boren. Of ze breken uw voordeur open 
door de cilinder uit het slot te trekken. Ook in schuurtjes 
wordt vaak ingebroken. Zorg dus ook daar voor goede 
sloten. 

Tips om inbraken tegen te gaan
• Sluit ramen en deuren goed af als u uw woning verlaat, 

al is het maar even. Vergeet de ramen en deuren op de 
1e etage niet. 

• Berg sleutels van raam- en deursloten goed op en niet 
in de buurt van beweegbare ramen en deuren. 

• Zorg voor voldoende buitenverlichting. Criminelen 
staan niet graag in het licht.

• Zorg dat klimmen naar de eerste verdieping lastig is: 
zet ladders en vuilcontainers weg.    

• Zorg dat uw huis tijdens uw vakantie een bewoonde 
indruk maakt. Laat met behulp van schakelklokken ver-
lichting (onregelmatig) aan- en uitgaan. Laat de post 
regelmatig uit uw brievenbus halen. 

• Registreer uw waardevolle spullen en merk ze, liefst 
met postcode + huisnummer. 

• Wees voorzichtig met social media: vertel niet op 
Twitter of Facebook dat u met vakantie bent.

Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen is de 
kans dat er bij u wordt ingebroken maar liefst 

90% kleiner. Om 
het certifi caat 
‘veilige woning’ te 
krijgen moet uw 
huis voldoen aan  
een aantal eisen 
op het gebied van 
inbraak- en brand-
preventie.

In het kort zijn de eisen:
• Goedgekeurd en gecertifi ceerd hang- en 

sluitwerk op alle bereikbare deuren en 
ramen en eventuele lichtkoepels. 

• Verlichting bij voor-, achter- en tuindeuren.
• Een rookmelder op een centrale plaats op 

elke verdieping.
• Zicht op degene die voor de deur staat.

Het certifi caat ‘Veilige Woning’ geeft bij de 
meeste verzekeringsmaatschappijen
een jaarlijkse korting op uw inboedelpremie. 
Meer informatie vindt u op 
www.politiekeurmerk.nl

90% kleiner. Om 
het certifi caat 
‘veilige woning’ te 
krijgen moet uw 
huis voldoen aan  
een aantal eisen 
op het gebied van 
inbraak- en brand-
preventie.

Inbraakpreventie 
begint bij uzelf!

Politiekeurmerk Veilig Wonen

A A L SM E E R . N L / V E I L I G

Babbeltrucs 
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbeken-
den bellen bij u aan met een smoesje om binnen te komen. Ze 
ogen vaak betrouwbaar en zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank 
of de thuiszorg zijn of dat ze de meterstand komen opnemen. 
Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.

Tips om babbeltrucs herkennen:
• Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en gebruik 

een kierstandhouder of deurketting. 
• Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een 

instantie of bedrijf komt.
• Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen en 

dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u thuis. Vraag 
hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun 
verzoek te controleren. 

• Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de poli-
tie vraagt daar nooit naar.

• Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar of onschul-
dig ze ook ogen.

• Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms 
komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij 
de voordeur staat te praten.

Veilig pinnen
Ook bij de pinautomaat komen babbeltrucs voor. Wees altijd 
alert als u pint. 
• Scherm bij het intoetsen van uw pincode de toetsen af.
• Laat u niet afl eiden. Ook niet als iemand zegt dat u bijvoor-

beeld een bankbiljet of iets anders liet vallen. 
• Staat iemand te dicht bij u? Vraag voordat u gaat pinnen of 

deze persoon een stukje naar achteren gaat. 
• Bent u toch slachtoffer geworden? Blokkeer dan direct uw 

pinpas en doe aangifte bij  de politie

Help uw buurt met 
Burgernet 
Met Burgernet helpen bewoners de politie om 
verdachten van misdrijven in de buurt op te 
sporen en vermiste personen terug te vinden. 
Burgernet wordt ingezet bij een overval, inbraak 
of vermissingen. Deelnemers ontvangen een 
spraak- of sms-bericht met een duidelijke 
omschrijving van een persoon of voertuig. 
Als zij de verdachte zien of andere aanwijzingen 
hebben, kunnen zij gratis bellen naar 
0800-0011. Zo kan de politie sneller en 
gerichter zoeken. Hoe meer mensen meedoen 
aan Burgernet, hoe groter de kans op succes. 
U kunt zich aanmelden bij Burgernet via 
www.burgernet.nl. 

Bij brand zijn de eerste drie minuten cruciaal. 
Dan kunt u de brand nog klein houden of op 
tijd wegkomen. Tips voor een brandveiliger 
leven.

Hang een rookmelder op
De meeste slachtoffers bij brand vallen 
door het inademen van rook. Als u slaapt, 
ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van 
de rooklucht. Doordat de rook veel giftige 
gassen bevat, raakt u al snel bewusteloos. 
Vaak al binnen enkele minuten! Rookmel-
ders zijn dus echt van levensbelang. 

Pas op voor vlam 
in de pan
Brand in de keuken ontstaat vaak doordat 
de vlam in de pan slaat. Dat komt, omdat 
de pan te heet wordt of voedsel in de pan 
droog kookt. Denkt u bij koken aan het 
volgende:
• blijf bij de pan; 
• gebruik een kookwekker om droog koken 

te voorkomen. 
• houd brandbare spullen zoals pannen-

lappen, keuken- en theedoeken op veilige 
afstand van het fornuis. 

Rook nooit in bed!
Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand 
met een brandende sigaret in slaap valt. 

Laat de televisie niet op 
stand-by staan
Een televisie die aanstaat, trekt stof aan en 
dat kan kortsluiting veroorzaken. Daarom 
is het beter om de televisie helemaal uit 
schakelen als u niet kijkt. Het kost boven-
dien minder energie.

Maak een vluchtplan
Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunt u 
wel snel genoeg uw huis uit komen? Een 
vluchtplan helpt. Bent u minder goed ter 
been? Dan kunt u misschien met uw buren 
afspreken dat u hen belt in geval van nood. 

Alarmnummer: 112
Landelijk alarmnummer voor 
levensbedreigende situaties of als 
u getuige bent van een misdrijf 
of ongeluk. Ook bij een verdachte 
situatie in uw straat belt u 112.

Aangifte bij politie via: 0900 - 8844
Doe altijd aangifte bij de politie van een misdrijf, overval of 
inbraak.  

Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Ernstige misdrijven kunt u anoniem melden. Telefonisch of via 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie en 
brandveiligheid op www.aalsmeer.nl/veilig.   

Houd brand buiten de deur: 
schaf een rookmelder aan

Belangrijke telefoonnummers

Help mee aan de veiligheid in uw wijk 




