
Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Vlasakkerlaan 4, 6, 8, 10, 12, 14 (Z-2014/059981), het 

bouwen van 6 waterwoningen.

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:

Van rechtswege verleend:
- Snoekbaarsstraat 148 (Z-2014/059099), het plaatsen van 

een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 17 oktober 
2014).

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Oosteinderweg 136 (Z-2014/052911), het plaatsen van 

een dakopbouw aan de achterzijde van de woning (ont-
vangen 9 september 2014).

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie 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 Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen 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.

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

ter inzage

t/m 01-11-14 De sportnota en de conceptevaluatie op het 
gemeentehuis van Aalsmeer en in het raad-
huis van Amstelveen. 

t/m 06-11-14 Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) vaststel-
ling en het vastgestelde bestemmingsplan “N-
196 en Zwarteweg” liggen met bijbehorende 
stukken

t/m 07-11-14 Besluit en de daaraan ten grondslag liggende 
stukken (+ lijst betrokken woningen) van 12 
september 2014, kenmerk IenM/BSK-2014/, 
met toepassing van artikel 90, tweede, der-
de en vierde lid, van de Wet geluidhinder, 
over de ten hoogste toelaatbare waarde van 
de geluidsbelasting voor de gevels van wonin-
gen gelegen aan de weg “Aalsmeerderweg” te 
Aalsmeer, gemeente Aalsmeer.

t/m 13-11-14 Stukken m.b.t. vaststelling wijzigings-
plan “Schinkelpolder, eerste wijziging” (Z-
2014/038849). Het plangebied heeft betrek-
king op de bedrijfsgronden aan de Rietwijker-
oordweg 24 te Aalsmeer.

officiële mededelingen
23 oktober 2014

raad Van aalsmeer

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 30 oktober 2014, in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint 
om 20.00 uur met de oordeelsvormende raad en wordt na een 
onderbreking gevolgd door de besluitvormende Raadsverga-
dering.

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder

  raad (oordeelsvormend)

tojd agenda- onderwerp
 punt 

20.00 Ro-1. 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter, mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3.  Vaststelling van het resumé van 
   11 september 2014 en 2 oktober 2014
20.05 Ro-2 Startnotitie Helling 49
20.25 Ro-3 Wmo-nota 2015-2018 en 
  Wmo-verordening
21.05 Ro-4 Beleidsplan en verordening Jeugdhulp
21.45 Ro-5. Najaarsrapportage 2014
22.05 Ro-6 Programmabegroting 2015
23.05 Ro-7 Toetreding tot de Gemeenschappelijke 
  regeling gezamenlijke ombudsman 
  metropool Amsterdam
23.15 Ro-8 Vaststellen bestemmingsplan 
  Landelijk Gebied Oost
23.35  Vragenkwartier en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING

  raad (besluitvormend)

tojd agenda- onderwerp
 punt 

23.55 Rb-1. 1.  Opening van de besluitvormende raad 
   door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
  3.  Vaststelling van het resumé van 
   11 september 2014 en 2 oktober2014
  Rb-2 Duurzame structurele invulling griffie

  SLUITING

praat mee om Van aalsmeer een nog mooier 
sportdorp te maken

De gemeentelijke sportnota uit 2009 wordt geëvalueerd en 
geactualiseerd. De gemeente wil iedereen, zowel de georga-
niseerde- en de individuele sporters als de niet sporters, tot 
1 november de kans geven om met ideeën en suggesties te 
komen om van Aalsmeer een nog mooier sportdorp te maken. 
Alle reacties worden meegenomen in de actualisatie van de 
sportnota. De gemeenteraad wordt vervolgens gevraagd deze 
sportnota voor de komende vier jaar vast te stellen. 

De sportnota en de conceptevaluatie zijn te downloaden op 
www.Aalsmeer.nl. De plannen zijn tot en met 1 november in te 
zien op het gemeentehuis van Aalsmeer en in het raadhuis van 
Amstelveen. Tot en met 1 november kan iedereen een reactie 
sturen. Dat kan door een email te sturen aan Info@aalsmeer.
nl o.v.v evaluatie sportnota.

Een brief sturen kan ook: Gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘evaluatie sportnota’. U kunt ook te-
lefonisch contact opnemen met de afdeling Beleid: tel. 0297-
387575. In het sportcafé van 28 oktober wordt met de bestu-
ren van Aalsmeerse sportverenigingen over de nota gesproken.

weekmarkt op praamplein

De weekmarkt staat vanaf 21 oktober op Praamplein. LET OP: 
beperkte parkeergelegenheid op Praamplein op dinsdag. Blau-
we parkeerzone, dus let op uw blauwe schijf..

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

t/m 14-11-14 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. verlenen van een 
omgevingsvergunning voor Haya van Some-
renstraat 35 (Z-2014/034777), (brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf)

t/m 21-11-14 Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake 
zijnde stukkenm.b.t. vaststellen hogere ge-
luidgrenswaarden voor Rosenboom Reklame 
B.V., (Dorpsstraat 102A te Aalsmeer en de 
nieuw te bouwen woningen gelegen Grootga-
renbaan 8 t/m 16 (oneven nummers).te Aals-
meer.)

t/m 27-11-14 Ontwerp omgevingsvergunning met de bijbe-
horende stukken in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Uiterweg 266 achter (i.v.m. de bouw van een 
botenhuis bij een woonark en het gebruik 
voor tuin van de betreffende gronden)

t/m 27-11-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenverhaal 
(met betrekking tot het kadastrale perceel ge-
meente Aalsmeer, sectie B, nummer 7667 (ge-
heel), ter grootte van 2.130 m2. Perceel is ge-
legen aan de Hornweg 316A te Aalsmeer).

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren ge-
meente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) 
en het subsidieplafond voor deze Nadere re-
gels.

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 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 ge-
organiseerd. 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 vra-
genronde 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, di., do. 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.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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.

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.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
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 hebben-
de 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 bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk 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 donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 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 burge-
meester 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.



WAT ER OOK GEBEURT BIJ HET AALSMEERS 
COLLECTIEF BENT U ALTIJD WELKOM!

Logische volgorde
Mochten er onjuistheden in dit betoog 
zitten, willen wij ons daarvoor onze excuses 
aanbieden. Het moment van schrijven 
namelijk zeer ongelukkig uitgekozen. Uiterlijk 
15 oktober mochten wij technische vragen 
indienen inzake de programmabegroting. 28 
oktober beantwoordt het College die vragen. 
Voor 20 oktober moest dit betoog ingeleverd 
zijn.

Bezuinigingen in de zorg versus 
kosten van de bijstand
Het Aalsmeers Collectief (HAC) maakt zich 
heel ernstig zorgen over de zorg. We zijn blij 
dat tot 31 december 2015 in principe alles 
hetzelfde blijft. De banen in de zorg gaat ons 
aan het hart. Uit deze begroting maken wij 
op dat de kosten voor de bijstand ruim 30% 
is gestegen. Iemand in de bijstand ontvangt 
maximaal �1182,47 per maand qua uitkering. 
In 2014 stond er voor deze post �802.000,-. 
Dat betekend dat er zo’n 56 gezinnen zijn die 
in Aalsmeer leven van een bijstandsuitkering. 
Toevallig is dat ook bekend is dat er zo’n 
50 gezinnen leven van de voedselbank. Als 
de gemeente Aalsmeer gaat bezuinigen op 
werkgelegenheid binnen de zorg komen 
deze mensen uiteindelijk via de WW in de 
bijstand wat weer voor rekening komt voor 
de gemeente. Naast het verminderen van 
kwalitatieve zorg moet de gemeente dan 
betalen zonder er iets voor terug te krijgen. 
Dat vinden wij niet zo verstandig.

Sociale huurwoningen
Het is tijd voor nieuwe politiek. De oude garde 
heeft decennia toegekeken. Toegekeken hoe 
omliggende gemeenten leegstroomden in onze 
gemeente en de Haarlemmermeer. Toegekeken 
dat er vooral dure woningen zijn gebouwd. 
Toegekeken dat omliggende gemeenten wel 
maatregelen namen voor eigen burgers, zelfs 
de Haarlemmermeer, maar zelf niets regelde. 
Wij wensen dat zo snel mogelijk kinderen 
vanaf het moment dat zij woonachtig zijn in 
Aalsmeer ingeschreven kunnen worden voor 
een sociale huurwoning. Daarmee krijgen zij 
een fl inke voorsprong op burgers van andere 
gemeenten. Met als gevolg dat zij meer kans 
maken op een woning in hun thuisgemeente. 
Elders staan zij namelijk achter in de rij. 
Ruim 41% van de sociale huurwoningen wordt 
toegekend aan burgers van andere gemeenten. 
Een wachtrij van 19,87 jaren is onacceptabel.

Harde cijfers over Aalsmeer: 
Tijd voor nieuwe politiek
Het wordt een betoog vol cijfers. Troost u 
wij mochten een stuk van 143 pagina’s vol 
met cijfers lezen. Maar deze cijfers gaan ons 
wel aan het hart. Ruim 53% van de inwoners 
is ontevreden over de groenvoorzieningen. 
Ruim 71% van de Aalsmeerders vindt dat het 
gemeente weinig doet om burgers bij het 
bestuur te betrekken. Maar 54% is bekend 
met de gemeentelijke website. Ruim 59% van 
de Aalsmeerders heeft geen vertrouwen in de 
gemeenteraad. Wij vermoeden het al, vandaar 
het ontstaan van HAC, maar zwart op wit doet 
ons alsnog schrikken. De gemeente besteed 
per jaar �725.000 aan communicatie dat is net 
aan 1,16% van de totale begroting. 

Wij wensen dat de gemeente haar 
communicatie gaat aanvullen. Wij zijn dan ook 
blij met de komst van de omgevingsalertapp, 
niet iedereen ontvangt namelijk de Nieuwe 
Meerbode in Aalsmeer. Graag zouden wij zien 
dat de gemeente meer gebruik maakt van de 
digitale mogelijkheden. Dit zodat er sneller en 
meer gecommuniceerd gaat worden. Dat moet 
het vertrouwen in de politiek herstellen en 
verbeteren.

Vanaf 19 maart hebben wij onmiddellijk 
gezorgd voor ons spreekuur. Als u iets 
op uw hart heeft waarvan u vindt dat de 
gemeente(raad) naar zou moeten luisteren, 
wees welkom, kom onder het genot van een 
kopje koffi e of thee bij HAC. Want het is 
immers uw belang wat wij dienen.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN OP PROGRAMMABEGROTING

AALSMEERSE BELANGEN: 
IDENTITEIT INITIATIEF EN INSPIRATIE

Waar de drie P’s voor staan met betrekking 
tot duurzaamheid weten we inmiddels. En 
voor alles wat vandaag een beetje hip is 
plakken we een letter i. Wij beschouwen de 
begroting vanuit onze eigen 3 i’s. Waar komt 
de identiteit van Aalsmeer tot uitdrukking? 
Wie neemt het initiatief? Wat is de bron van 
inspiratie? De begroting is simpelweg te 
verdelen in twee delen; het sociale en het 
fysieke domein. De zachte en de harde sector. 

Aan het eerste domein, de mens in Aalsmeer, 
wordt 40% van het geld besteed in 2015. Aan 
de nieuwe taken die de gemeente krijgt in 
2015 op het gebied van zorg, werk en jeugd. 
Aan de al bestaande taken op het gebied van 
onderwijs en ontplooiing. De wijze waarop 
de plannen voor uitvoering in Aalsmeer 
klaar liggen zijn gestoeld op de Aalsmeerse 
identiteit. Een dorp waar de gemeenschapszin 
groot is, waar we ons betrokken voelen bij 
elkaar en bereid zijn de handen uit de mouwen 
te steken. Een mooie basis die ook hard nodig 
is om het met elkaar voor elkaar te krijgen. 
Het initiatief dient dan ook door iedereen te 
worden genomen. Daarbij is communicatie 
van het allergrootste belang. Vertel en vraag, 
luister en hoor wat er in doorklinkt. De vraag 
om een jongerenplatform dient te worden 
beantwoord op een zo kort mogelijke termijn. 
De ontmoetingsplaatsen voor jongeren 
dienen er te komen. Inspiratie halen we uit 
de ontmoeting. We zijn mensen en kunnen 
ons ontwikkelen. De gemeente is hier de 
voorwaarde scheppende partij. Ruimte geven 
om ontmoetingen mogelijk te maken. In de 
wijken, bij de sport, de verenigingen en zeker 
niet op de laatste plaats op het culturele vlak. 
Ontplooiing in een zo breed mogelijk spectrum 
draagt bij aan deze ontwikkeling. Wanneer 
we duurzame verbindingen aan willen gaan 
met effect in alle leeftijdsgroepen, kunnen 
we de Aalsmeerse identiteit in stand houden. 
Initiatieven ondersteunen en elkaar inspireren.

De harde sector, het fysieke domein, is heel 
Aalsmeer en Kudelstaart van Oosteinderpoel 
tot en met de Westeinderplassen. Daar waar 
wij allen leven. De publieke ruimte en het 
water. De ontwikkelingen op het gebied van 
recreatie, maar ook van tuinbouw en wonen. 
Waar de Aalsmeerse identiteit deels bestaat uit 
de cultuur-historische waardevolle gebouwen, 
landschappen en de linten. Wonen in een 
dorpse omgeving, waar een slag te maken is 
om de uit nood geboren illegale bewoning om 
te zetten in veilige woonvormen. Waar 30% 
aan sociale huurwoningen, de alternatieve 
woonvormen en jongerenhuisvesting snel 
ons initiatief verdienen. Het dorp waar je 
veilig bent op straat, lopend of op de fi ets 
naar school. Waar de auto minder het voor 
de hand liggende vervoersmiddel is, door 
Aalsmeer bereikbaar te houden met het 
openbaar vervoer. Waar ruimte moet zijn 
voor de initiatieven voor andere bronnen van 
inkomsten voor bedrijven. De Westeinder en 
haar natuur als inspiratiebron voor nieuwe 
ideeën. Een oase van rust en ruimte te midden 
van de hectiek van de Randstad en Schiphol. 
Waar we de risico’s in de grote projecten 
beheersbaar moeten houden. Een gezonde 
begroting met een buffer voor onvoorziene 
zorgkosten. Wij werken vanuit de 3 i’s aan een 
leefbaar, ondernemend en zorgzaam Aalsmeer. 

VVD: 
WERK AAN DE WINKEL 

Lage lokale woonlasten, voldoende adequate 
zorg, ruimte voor lokaal ondernemerschap, 
een goede communicatie, aandacht voor de 
gevolgen van Schiphol en lokale betrokkenheid 
en aanspreekbaarheid ziet de VVD als 
uitdagingen voor Aalsmeer voor 2015. Voor 
een toekomstbestendig Aalsmeer is er volgens 
de VVD nog voldoende werk aan de winkel.

Lokale woonlasten (OZB) niet omhoog, 
maar omlaag
Aalsmeer is de duurste gemeente in de regio 
en staat op de nationale ranglijst van lokale 
woonlasten zelfs op plaats 378 van de 403 
gemeenten. Het huidige college doet er niets 
aan om de lokale woonlasten in Aalsmeer te 
verlagen. Het is voor de VVD onbespreekbaar 
dat de OZB onnodig hoog wordt gehouden, 
de lokale woonlasten voor inwoners moeten 
worden verlaagd. Het is toch niet aan de 
inwoners te verkopen dat we bijna de duurste 
gemeente van Nederland zijn, terwijl het 
positieve resultaat van 2014 en de begroting 
voor 2015 wel mogelijkheden biedt om de 
OZB te verlagen. Zelfs ondanks alle foutjes en 
misrekeningen van het college, welke keurig 
zijn weggewerkt.

Zorgen moet je doen, niet maken
Per 1 januari 2015 worden de zorgtaken 
naar de gemeenten overgedragen en zal de 
verantwoordelijkheid bij gemeenten komen 
te liggen. De VVD ziet kansen in de lokale 
aanpak van inwoners die zorg nodig hebben: 
Wat lokaal kan, vooral doen. De VVD was 
initiatiefnemer om via een klankbordgroep dit 
proces met het college te begeleiden en heeft 
vertrouwen in de invoering. De fi nanciën lijken 
de zorgvraag goed te kunnen opvangen. Van 
belang is het om de kennis en ervaring met 
huidige zorgpartners, lokaal en regionaal, te 
koesteren. Dit bleek ook uit het door de VVD 
geïnitieerde overleg met de gemeenteraad.

Geef lokaal ondernemerschap de ruimte
Het goed stimuleren van lokaal 
ondernemerschap is belangrijk en draagt bij 
aan continuering van lokale bedrijvigheid 
in de voor Aalsmeer belangrijke sectoren. 
Bovendien geeft het ruimte voor 
werkgelegenheid. Dit is nodig daar sinds 
enkele jaren ook in Aalsmeer de werkloosheid 
is toegenomen. Deze lokale werkloosheid dient 
aangepakt te worden. Geef ondernemers en 
lokale initiatieven de ruimte. De kracht van 
Aalsmeer wordt nog niet voldoende verzilverd 
als het om economische kansen gaat.

In gesprek met burgers
De tevredenheid van inwoners over de 
communicatie met het gemeentebestuur is 
matig, terwijl dit essentieel is en dus goed zou 
moeten zijn. Er bestaat bij (groepen) inwoners 
sterke ontevredenheid over de omgang en 
communicatie vanuit de gemeente. De VVD 
vindt dat dit beter kan en ook absoluut beter 
moet. De VVD heeft dit recent nadrukkelijk 
benoemd en daarvoor ook diverse moties 
ingediend. De aangenomen moties roepen 
het college op meer in gesprek te gaan met 
inwoners en ook echt naar hen te luisteren.

Schiphol
Nabij Schiphol wonen betekent voor de VVD 
het zoeken naar een goede balans tussen 
economie en leefbaarheid. Schiphol is één 
van de mainports in de regio waar Aalsmeer 
van profi teert en tegelijkertijd hinder van 
ondervindt. Hier dient volgens de VVD snel wat 
aan gedaan te worden, desnoods in voldoende 
compensatie voor inwoners van Aalsmeer. De 
VVD hoopt dat de gemeenteraad eensgezind 
blijft op het Schipholdossier en dat er naast 
geluidsoverlast ook aandacht komt voor de 
mogelijke gezondheidsaspecten.

Lokaal betrokken en aanspreekbaar
De VVD blijft lokaal sterk betrokken, zichtbaar 
en aanspreekbaar. De oproep van inwoners 
dat de gemeente met meer respect voor elkaar 
(zowel het college als de raad) bestuurd 
moet worden heeft de volledige steun van 
de VVD, de VVD riep daartoe al eerder op. De 
coalitie van CDA en AB heeft met 12 van de 
23 zetels een uiterst wankele basis. De VVD 
zal als oppositiepartij, samen met PACT en 
HAC, de komende raadsperiode met respect 
voor iedereen inhoudelijk “scherp aan de wind 
blijven zeilen”. Het belang voor Aalsmeer en 
Kudelstaart staat daarbij voorop.

SPEERPUNTEN CDA BIJ DE 
PROGRAMMABEGROTING 2015

Afgelopen voorjaar is een nieuw college van 
Burgemeester en Wethouders voor Aalsmeer 
aangetreden, met daarin CDA en AB als 
politieke partijen. Met een ambitieus en 
realistisch coalitieakkoord hebben beide 
partijen een duidelijke visie voor de komende 
vier jaar neergelegd. Als CDA zijn wij blij met 
de vele punten uit ons verkiezingsprogramma, 
die wij het komende jaar al in praktijk kunnen 
brengen.

Jongerenlintje en Kinderburgemeester
Jeugd en jongeren: Het CDA is van mening 
dat het overgrote deel van onze jongeren 
het uitstekend doet. Toch is de beeldvorming 
rondom jongeren vaak negatief. Wij zijn 
blij dat het college de CDA-plannen voor 
het invoeren van de kinderburgemeester, 
het jongerenlintje en de oprichting van een 
jeugdplatform door gaat zetten.

Zorgzaam voor alle generaties: jong en oud
De gemeente krijgt er door de decentralisaties 
in het sociaal domein een omvangrijk 
takenpakket bij op de terreinen zorg, werk en 
jeugd. 
Wij vinden het belangrijk dat mensen die zorg 
nodig hebben altijd eerst zelf de gelegenheid 
krijgen een plan op te stellen. Het CDA is dan 
ook blij dat het college extra geld uittrekt 
voor de inkoop van Eigen Kracht conferenties. 
Dat maakt dan ook dat wij ons goed vinden 
in de extra aandacht die de komende jaren 
naar mantelzorgers uit zal gaan. Als CDA 
vinden wij dat we zuinig om moeten gaan 
met onze mantelzorgers. Mantelzorg is geen 
‘voorliggende voorziening’ en wat het CDA 
betreft wachten we niet tot de mantelzorger 
uitvalt, maar zorgen we ervoor dat hij of 
zij overeind blijft. Het CDA blijft hierbij 
in het bijzonder aandacht vragen voor de 
zogenaamde jonge mantelzorgers. 
Ook goed en betaalbaar wonen voor oud 
én jong staat hoog op de agenda. Het 
CDA is verheugd dat in navolging van 
Poldermeesterplein en Mijnsheerlyckheid 
nu ook op het terrein van de Zuiderkerk 
en mogelijk straks ook in de Hornmeer 
seniorenwoningen gebouwd gaan worden voor 
ouderen die niet meer in een zorgcentrum 
kunnen worden opgenomen.
Ondanks de wijzigingen in de Huisvestingswet 
wenst het CDA vast te houden aan de regel dat 
50% van de vrijkomende sociale huurwoningen 
wordt toegewezen aan inwoners/jongeren 
van Aalsmeer/Kudelstaart. Het CDA roept het 
College op te zoeken naar creatieve wegen om 
dit te realiseren.

Duurzaamheid en economie gaan samen
Het CDA wil dat de gemeente Aalsmeer 
eindelijk weer de uitstraling krijgt die bij 
een ‘bloemendorp’ hoort. De komende jaren 
moeten er grote stappen gezet worden in de 
verbetering van het kwaliteitsniveau van de 
openbare ruimte. Aalsmeer en Kudelstaart 
zien er wat het CDA betreft over vier jaar 
aantrekkelijker uit dan nu het geval is: 
schoner, groener, veiliger en fraaier.
De gemeente Aalsmeer heeft met de 
Westeinderplassen goud in handen. Het CDA 
wil dat er de komende jaren meer ingezet 
gaat worden op het vlak van verblijfsrecreatie 
zoals bed & breakfast. Sanitaire voorzieningen 
bij de passantenhaven op het Praamplein en 
camperplaatsen bij het Fort Kudelstaart blijven 
belangrijke wensen voor het CDA.
Wat betreft Schiphol gaat het CDA uit van een 
goede balans tussen lasten en lusten, waarbij 
het college van Aalsmeer een pro-actieve rol 
speelt.

Aalsmeer: sportgemeente
Het CDA is blij met de ontwikkelingen op het 
gebied van sport. De komst van de nieuwe 
voetbalclub FC Aalsmeer en de nieuwe sporthal 
in de Hornmeer juichen wij toe. 
Wel ziet het CDA graag dat voetbalclub RKDES 
op korte termijn ook over nieuw kunstgras kan 
beschikken.

Duurzame fi nanciën
Zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie 
en gematigde lokale lasten zijn de 
fi nanciële uitgangspunten van het CDA. Met 
tevredenheid ziet het CDA dat haar motie 
om de OZB voor woningen dit jaar niet te 
verhogen is overgenomen. Gelet op de al 
hoge OZB tarieven in Aalsmeer is het CDA 
van mening dat er de komende jaren geen 
ruimte is om de OZB voor woningen verder te 
verhogen met de prijsindex.

AALSMEER ONBESTUURBAAR 
GEWORDEN?

De vraag die inwoners, organisaties en 
ook PACT zich op dit moment stellen is of 
Aalsmeer nog wel bestuurbaar is, gezien de 
verhoudingen in de raad, de verhouding tussen 
raad en college en tussen raad en voorzitter 
van de raad. Voor PACT en voor mij is deze 
vraag met een simpel “ja” te beantwoorden. 

Analyse
Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Pierre 
Tuning verwoordde het onlangs zeer scherp 
en helder in zijn column “Pennestreek” als 
volgt: “Met één stem meerderheid (12 van 
de 23 raadszetels) heb je de macht. Na de 
verkiezingen zag je het gebeuren, het ging 
alleen in schijn over de programma’s”. Die 
analyse zit aardig dicht bij de beleving van 
PACT. Voeg daarbij het inmiddels kraken 
en piepen van de coalitie en de kramp die 
daardoor ontstaat, de komst van een nieuwe 
partij en de rommelige vergaderorde en het 
beeld is compleet. 

Oplossing
De beste oplossing is opnieuw gaan 
onderhandelen en een coalitie vormen die 
een breed draagvlak heeft. We moeten nog 
3,5 jaar. Een brede coalitie, dat was wat 
alle!! partijen direct na de verkiezingen in 
koor riepen. Als dat niet haalbaar is, door de 
verhouding 12/11, dan moet de raad hoe dan 
ook terug naar de inhoud van het raadswerk. 
Wat is de (belangrijkste) inhoud dan volgens 
PACT?

Zorg
De gemeente Aalsmeer staat, net als alle 
gemeenten, voor de belangrijke opgave om 
de zorg lokaal te regelen. De voorstellen 
die de gemeenteraad tot nu toe van het 
college heeft ontvangen, blinken uit in 
kopieerbekwaamheid. Een eenvoudige test 
laat zien dat de overgrote meerderheid van 
de Nederlandse gemeenten dezelfde oplossing 
kiest. “kopiëren-plakken”. Waar blijft de eigen 
visie van Aalsmeer? Heeft Aalsmeer daar geen 
recht op? PACT heeft die visie: Kleinschalig, 
indicatiestelling terug naar de eerstelijnszorg, 
wijkverpleging terug en vooral: inzetten op 
preventie, voorkomen van noodzaak tot zorg.

Wonen
Op het gebied van wonen had de raad dit 
voorjaar de kans om daadwerkelijk stappen 
te zetten. Bouwen voor diegene die het 
nodig hebben. 30% sociale woningen. Omdat 
het nodig is. Niet alleen als het fi nancieel 
haalbaar is maar als principiële keus. Waar 
meerdere partijen dit in hun programma 
hadden staan, staat nu alleen de oppositie 
hier nog voor. PACT zal met concrete plannen 
op dit punt blijven komen. 

Participatie
Het huidige college maakt zich totaal 
niet druk over participatie (meepraten en 
meebeslissen door inwoners en organisaties). 
Gelukkig heeft de voltallige raad onlangs (op 
initiatief van PACT) het college een fl inke tik 
op de vingers gegeven. Burgerparticipatie is in 
de ogen van PACT van groot belang gebaseerd 
op de formule “effect=kwaliteit x acceptatie”. 
Participatie is er om de kwaliteit van plannen 
te verbeteren en om de acceptatie, door 
meepraten en luisteren, te verhogen. 
Iedereen blij.

Wat is er nodig?
PACT wil voor Aalsmeer kwalitatief goede 
voorstellen en scherpe oppositie, op inhoud. 
De raad moet terug naar haar kerntaken: 
controleren van B&W, beleid bepalen en 
volksvertegenwoordiger zijn. 
Daarnaast moet de vergaderorde worden 
aangepast. Terug naar vroeger met behoud van 
Ronde Tafelgesprek is zo gek nog niet?

AALSMEERSE BELANGEN 

Op 30 oktober wordt de programmabegroting 2015 in de oordeelsvormende raadsvergadering behandeld. 
Hieronder leest u de algemene beschouwingen van de fracties op de programmabegroting.



Nieuwe school
De fusieschool van de Hoeksteen en de Weg-
wijzer krijgt samen met Kinderopvang Soli-
doe een prachtig nieuw schoolgebouw op het 
voormalige hoofdveld van VVA. Dat is op de 
hoek Dreef en Zwarteweg. Volgens planning 
wordt in 2015 gestart met het wijzigen van 
het bestemmingsplan en het ontwerp van het 
gebouw. De verkeersveiligheid van de school-
gaande kinderen krijgt uiteraard alle aandacht, 
vooral de oversteek bij de Burgemeester Kaste-
leinweg en de Dreef. 

De verwachting is dat het bouwen begint in 
2016 zodat de beide scholen in augustus 2017 
het spiksplinternieuwe schoolgebouw kunnen 
betrekken. 

Een grote kwaliteitsimpuls voor Aalsmeer
Concept ontwikkelvisie Hornmeer: meer ruimte voor sport, groen, recreatie, (sociale) woningbouw en onderwijs
De fusie van de voetbalverenigingen RKAV, VVA en JAU én van de basis-

scholen de Hoeksteen en de Wegwijzer werken als een katalysator van 

nieuwe ontwikkelingen in de wijk Hornmeer. Er komt daardoor meer ruimte 

voor sport, groen, recreatie, (sociale) woningbouw en onderwijs. Een kwali-

teitsimpuls voor de Hornmeer, waarvan straks alle Aalsmeerders kunnen 

profi teren. Aalsmeer is immers de afgelopen tien jaar fl ink gegroeid, maar 

de plekken om te wandelen, joggen, voetballen en picknicken zijn niet mee-

gegroeid. We hebben nú de kans om de recreatieve voorzieningen in onze 

gemeente fl ink uit te breiden. En die kans willen we grijpen.

Informatieavond 
Maandagavond 27 oktober inloopinformatieavond project Hornmeer
Van 20.00 uur tot 21.30 uur
20.15 uur korte inleiding door wethouder Gertjan van der Hoeven
Gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1 in de raadskelder.
Tijdens de informatieavond kunt u binnenlopen wanneer het u schikt en op reactiefor-
mulieren uw mening geven. Ook kunt u per brief of email een inspraakreactie indienen.

Meer weten?
Kijk op www.aalsmeer en download de concept ontwikkelvisie Hornmeer. U kunt deze 
ook afhalen op het gemeentehuis van Aalsmeer en het raadhuis van Amstelveen.

Concept ontwikkelvisie Hornmeer
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 14 oktober de ontwikkelvisie 
voor het project Hornmeer vrijgegeven voor inspraak. De besluiten over het nieuwe 
voetbalcomplex, de fusieschool en sporthal zijn al eerder genomen en maken daarom 
strikt genomen geen onderdeel uit van de ontwikkelvisie. In de ontwikkelvisie kunt u 
meer lezen over de deelprojecten woningbouw Meervalstraat/Roerdomplaan, wandel-
verbindingsroutes, de plannen voor renovatie en herinrichting van het Hornmeerpark 
en de inrichting van het vrijkomende VVA-terrein. De projecten van de ontwikkelvisie 
sluiten goed aan bij de andere projecten in Hornmeer en samen zorgen ze voor een 
grote kwaliteitsimpuls voor geheel Aalsmeer.

Inspraak
Van vrijdag 17 oktober tot vrijdag 14 no-
vember kan iedereen zijn mening geven 
over de concept Ontwikkelvisie. U kunt 
de concept ontwikkelvisie downloaden 
op www.aalsmeer.nl of afhalen op het 
gemeentehuis. U kunt uw reactie op de 
plannen sturen aan: De gemeenteraad van 
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
o.v.v ‘inspraakreactie “Ontwikkelvisie pro-
ject Hornmeer”. Een email sturen kan ook: 
info@aalsmeer.nl o.v.v. Ontwikkel-
visie project Hornmeer. Voor meer infor-
matie kunt u ons bellen via 0297-387575 
en vragen naar de afdeling Vastgoed.

Na de inspraakperiode worden de reacties 
verwerkt en naar verwachting wordt het 
concept van de ontwikkelvisie met alle in-
spraakreacties begin 2015 voor besluitvor-
ming voorgelegd aan de Gemeenteraad. 

FC Aalsmeer op 
nieuw voetbalcomplex
De gefuseerde voetbalvereniging FC Aalsmeer 
gaat voetballen op een nieuw, modern voetbal-
complex op de locatie waar nu RKAV speelt. De 
twee nieuwe kunstgrasvelden zijn al aangelegd 
en volop in gebruik. In het voorjaar van 2015 
wordt gestart met de aanleg van twee nieuwe 
natuurvoetbalvelden. Met de bouw van een 
nieuw clubgebouw en kleedkamers wordt in 
de loop van 2015 begonnen. De doelstelling is 
om het volledig nieuwe voetbalcomplex bij de 
start van het voetbalseizoen 2016 op te leveren.

Nieuwe sporthal; 
vierde in Aalsmeer
De gymzalen aan de Jac. P. Thijsselaan en de 
Roerdomplaan verdwijnen, , zodat ook daar 
ruimte komt voor woningbouw. Hiervoor in de 
plaats komt een vierde sporthal/trainingshal, 
een wens die al heel lang bestaat in Aalsmeer. 
Deze komt naast zwembad de Waterlelie en 
gaat dezelfde entree gebruiken. De architect is 
inmiddels gestart met het voorlopig ontwerp 
met behoud van de groene omgeving. Volgens 
planning start de bouw in de tweede helft van 
2015 en is de sporthal een jaar later gereed. Wandelverbindingroutes

Het College wil fl ink investeren in wandelver-
bindingsroutes. We willen de wandelpaden in 
de Hornmeer met elkaar verbinden en verbin-
den met de wandelroute langs de oever van 
de Westeinderplassen. Ofwel: het groen in de 
Hornmeer wordt verbonden met “het water-
front”. Deze padenstructuur ligt er al voor een 
deel, maar wordt uitgebreid en verfraaid.
De lange wandelroutes in het Hornmeerpark 
die doorsneden worden door het nieuwe voet-
balcomplex worden hersteld en we willen nieu-
we paden aanleggen.

Het huidige Hornmeerpark en de compensatie 
van het park op het VVA-terrein moeten op 
een logische en aantrekkelijke manier door 
wandelpaden met elkaar verbonden worden. 
Het gebied wordt dan als één groot park be-
leefd.

Hornmeerpark
Een deel van het Hornmeerpark wordt ge-
bruikt voor het nieuwe voetbalcomplex van 
FC Aalsmeer. Het park wordt daardoor kleiner. 
Het College wil dat op verschillende manie-
ren compenseren, onder andere door een deel 
van het VVA-terrein een groene en recreatieve 
inrichting te geven en dat te verbinden met 
het huidige park. Daarnaast wordt het huidige 
Hornmeerpark ingrijpend opgeknapt. In het 
plan voor het Hornmeerpark komt ruimte voor 
nieuw groen met onder andere ecologische 
oevers, wordt de wateroverlast aangepakt 
en worden de wandelpaden hersteld en uit-
gebreid. Over de herinrichting van het park 
is geparticipeerd in een klankbordgroep. De 
plannen van deze groep zijn nu integraal opge-
nomen in de ontwikkelvisie. De wens van het 
College is dat al begin 2015 met de uitvoering 
van de plannen wordt begonnen en dat het 
park eind 2016 wordt opgeleverd.

Woningbouw 
Meervalstraat/Roerdomplaan
De vrijkomende locaties van de scholen bieden 
op hun beurt weer kansen voor herontwikke-
ling. Het schoolgebouw van de Hoeksteen, een 
mooi pand uit de jaren ’30, krijgt een nieuwe 
bestemming. We denken bijvoorbeeld aan 
jongerenhuisvesting. Het verouderde vastgoed 
aan de Roerdomplaan, waaronder het huidige 
pand van basisschool de Wegwijzer, wordt ge-
sloopt. De maatschappelijke organisaties die in 
deze panden zijn gevestigd, worden geherhuis-
vest of regelen zelf een nieuw onderkomen. Op 
deze locatie kunnen we vervolgens woning-
bouw realiseren, die voldoet aan de huidige 
vraag. Omdat de Hornmeer een vergrijzende 
wijk is, willen we inzetten op de bouw van 
seniorenwoningen in een groene omgeving. 
We willen daarom tientallen seniorenwoningen 
realiseren, waarvan 30% sociale huur. Of we 
ook voor andere doelgroepen, zoals starters, 
kunnen bouwen, moeten we nog nader be-
kijken. Voor dit onderdeel worden nog diver-
se participatiemomenten met omwonenden 
georganiseerd. Omdat het hier gaat om grond 
van de gemeente, kunnen we met de grondop-
brengsten andere plannen in het project Horn-
meer fi nancieren.

Projectgebied Hornmeer
Fusiescholen en sporthal Hornmeerpark
Woningbouwloactie Roerdomplaan/Meervalstraat Inrichting VVA-terrein

VVA-terrein 
Behalve de fusieschool kan er op het VVA-ter-
rein op beperkte schaal (sociale) woningbouw 
komen. Een ander deel van het terrein krijgt 
een groene en recreatieve inrichting, ter com-
pensatie van het verlies van groen in het Horn-
meerpark. Er zijn ook nog diverse ideeën en 
plannen om op het VVA-terrein een evene-
mententerrein aan te leggen of om de atletiek-
baan naar dit gebied te verplaatsen.
Er komen nog diverse participatiemomenten 
met omwonenden. Met het bouwrijp maken 
van het terrein kan pas begonnen worden 
wanneer het nieuwe complex van FC Aalsmeer 
wordt opgeleverd. De oplevering van de moge-
lijke woningbouw is dan in 2018 gepland.




