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3 november 2011

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

Op zondag 20-11-2011 kan er getrouwd worden op locatie, voor meer informatie kan u zich melden bij de
afd. Dienstverlening tijdens de openingstijden van de
balie, of u kan bellen naar 0297-387575.

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:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

Op vrijdag 11-11-2011 is de receptie en afdeling
dienstverlening gesloten vanaf 14.00 uur.

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 drs.
P.J.M. Litjens: 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 22 november en 6 december
2011.
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.

Jeugdtarief nederlandse identiteitskaart
vervalt per 1 Januari 2012
Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief
voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en
met 13 jaar verhoogd naar e 30,-. Het tarief is momenteel
e 9,20. Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er
rekening mee dat er weer een toeloop zal komen van extra
aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten. De verwachting is dat de aanvragen van personen die 13 jaar en zes
maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in de normale levertijd, dat wil zeggen vijf werkdagen.
Over de levertijd van de overige aanvragen, dat wil zeggen
van aanvragen van personen die jonger zijn dan 13 jaar en
zes maanden, kan vooralsnog geen uitspraak worden gedaan.
Dat is afhankelijk van de omvang van het aantal aanvragen.
De producent van de documenten kan in deze periode gemiddeld per week 60.000 aanvragen verwerken. Is het aantal
aanvragen aanhoudend hoger dan de personalisatiecapaciteit, dan leidt dat tot lange(re) levertijden. Het ministerie
van BZK zal de gemeenten wekelijks op de maandag informeren over de te verwachte levertijden van de aanvragen die
de week ervoor zijn gedaan. De levering van paspoorten en
spoedaanvragen voor Identiteitskaarten zal door het bovenstaande niet worden beïnvloed.
ter inzage biJ de afdeling dienstverlening
t/m 24 november
Het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Calslagen. Het document staat ook op de website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl. Belanghebbenden kunnen hun mening op het
voorlopige plan schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer, o.v.v. Nieuw Calslagen of per
e-mail aan: caroline.jansen@aalsmeer.nl
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.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-

maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Edisonstraat vanaf Robend tot het Wetenschapspad op 17
november. De weg wordt geheel afgesloten.
- De binnenbocht van Kudelstaartseweg t.h.v. het Fort op
18 november. Het verkeer wordt vanaf de zijde Bachlaan
omgeleid.
- Rietwijkeroordweg, doodlopend gedeelte naar Mr. Jac.
Takkade in de nacht van 21 op 22 november.
- Bilderdammerweg, tussen Robend en Stichtsepad in
nacht van 22 op 23 november. De weg wordt geheel afgesloten, het verkeer wordt omgeleid.
- Robend, tussen Bilderdammerweg en Einsteinstraat in
nacht van 22 op 23 november. De weg wordt geheel afgesloten, het verkeer wordt omgeleid.
- De Werven t.h.v. huisnr. 26 in week 45 en 46.
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
voor 2012 - op grond van artikel 2:29 van de APV - ontheffing sluitingstijd is verleend aan:
- Het Wapen van Aalsmeer tot 02.00 uur in de nacht van
vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag.
Datum verzending ontheffing: 8 november 2011.
Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op woensdag bij het Poldermeesterplein;
Datum verzending vergunning 31 oktober 2011
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- 1e J.C. Mensinglaan 8, het vergroten van het balkon en
het plaatsen van een trap;
- Aalsmeerderweg 247, het bouwen van een schuur;
- Oosteinderweg 110, het plaatsen van reclame-uitingen.

vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage biJ de afdeling dienstverlening,
Week 44
t/m 5 nov
t/m 8 nov
t/m 12 nov
t/m 12 nov
t/m 16 nov
t/m 17 nov
t/m 23 nov

t/m 1 dec
t/m 8 dec
t/m 8 dec
t/m 13 dec
t/m 21 dec

verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. 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:
- Freesialaan 8, het kappen van 1 esdoorn;
- Margrietstraat 28, het kappen van 1 es;
- Spoorlaan 28, het kappen van 1 berk en 1 es;
- Zwanebloemweg 74, het plaatsen van een dakkapel;
- Zwarteweg 67, het bouwen van een schuur.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 3 november 2011.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling

Een troostboom op 18 december 2011 van
18.00 tot 19.30 uur;
Besluitregels Maatschappelijke ondersteuning
2011;
Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij
het poldermeesterplein;
Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beethovenlaan (Hornmeer);
APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd op 28
en 29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown
Business Studio’s;
Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201zone – Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied
10’;
Tijdelijke Verkeersmaatregelen: afsluiten Lijnbaan van 17 t/m 21 oktober 2011 en het
gedeeltelijk stremmen van de Lijnbaan van 24
t/m 28 oktober t.b.v. werkzaamheden;
Tijdelijke Verkeersmaatregelen: gedeeltelijk
stremmen Uiterweg t.h.v. nr. 253 op 27 oktober
2011 t.b.v. werkzaamheden;
APV Vergunning: Dorpshuis Kudelstaart voor
zaterdag 12 op zondag 13 november 2011 tot
02.00 uur;
APV Vergunning: ’t Holland Huys voor vrijdag 18
op zaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur;
APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd voor
de verkoop van aardappelen, groenten en fruit
op woensdag bij het Poldermeesterplein;
APV Vergunning: ontheffing Sluitingstijd is verleend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer
tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag.

ter inzage biJ de afdeling dienstverlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot 9 december 2011
- Kerkweg 7, het vernieuwen en vergroten van een schutting en overkapping.

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.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Dorpsraad
vergadert niet!

Green Park Aalsmeer zit in de lift
Aalsmeer - Na een periode waarin
er nauwelijks iets nieuws te melden
was, treedt Green Park Aalsmeer de
laatste maanden steeds vaker met
verheugende berichten naar buiten.
Met maar liefst drie ondertekende
overeenkomsten in korte tijd, lijkt
het vertrouwen bij de ondernemers
weer terug te keren. Of dit slechts
enkele zwaluwen zijn als voorbode
van een naderende zomer of daadwerkelijk herstel van de economie,
zal moeten blijken. Gregor Heemskerk, directeur van Green Park
Aalsmeer, is blij dat de belangstelling voor kavels op dit hoogwaardige bedrijventerrein toeneemt. “Momenteel hebben we contact met
zo’n 30 bedrijven waarvan de belangstelling varieert van voorzichtige interesse tot daadwerkelijke opties op bepaalde stukken grond.”
Het ondertekenen van een koopakte gaat altijd met de nodige feestelijkheden gepaard. Maar wat Green
Park Aalsmeer betreft kan de vlag
pas echt uit op het moment dat de
eerste paal de grond in gaat. “Wanneer er daadwerkelijk gebouwd
wordt, is het voor iedereen zichtbaar
dat er iets gebeurt. Na de bouw van
PTMD heeft de uitgifte van grond
lang stil gelegen. Maar wij hebben
bepaald niet stil gezeten. Wij zijn
vooral actief geweest met het maken van bestemmingsplannen voor
de grootste deelgebieden en met
marketing en promotie van Green
Park Aalsmeer. Ook zijn we tussentijds met ons eigen kantoor verhuisd van het woonhuis op Hornweg 130 naar het voormalige kantoorcomplex van Kooij hier direct
naast”, vertelt Heemskerk die vanuit het nieuwe kantoor prachtig uit-

kijkt op de omgelegde N201. Strak
geasfalteerd en van belijning voorzien ligt de weg al lang en breed
te smeken om bereden te worden.
“Theoretisch zou het kunnen en volgens planning had de weg al in gebruik moeten zijn. Het wachten is op
de realisatie van veiligheidsmaatregelen in de tunnel onder de Ringvaart. Dat kan volgens deskundigen
nog wel een jaar duren. Vervelend
voor ons want wij beschouwen de
nieuwe weg als de levensader van
Green Park Aalsmeer. Wanneer die
in gebruik is, zien veel meer mensen de toegevoegde waarde van
dit gebied. Mede dankzij de Ongestoord Logistieke Verbinding zit
het vrachtverkeer straks in vijf minuten vanaf hier op Schiphol of op
de A4. Deze excellente bereikbaarheid is een uniek gegeven en een
sterk punt van ons project”, aldus
Heemskerk. Een andere motivatie
die ondernemers naar Green Park
Aalsmeer moet lokken is dat het
een zeer representatief bedrijventerrein wordt waarin een belangrijke rol is weggelegd voor uitstraling
en duurzaamheid. Heemskerk: ,,Om
het terrein voor de komende decennia aantrekkelijk te houden, is het
van belang daar met de aanleg al
rekening mee te houden. Verloedering kunnen we onder meer voorkomen door de bebouwing aan te passen. Laden en lossen moet op eigen kavel gebeuren in plaats van
aan de weg. Dat voorkomt een rommelige aanblik. En door het instellen van de ‘Vereniging van Parkmanagement’ voor iedere hier gevestigde ondernemer, draagt men collectief zorg voor zaken die men gezamenlijk belangrijk vindt. Daarbij

heeft Green Park Aalsmeer een moderne en mooie stedenbouwkundige opzet met ruimte voor groen,
water en volop wandel- en fietspaden. Een stichting heeft twee paviljoens gekocht die na afloop van de
Floriade van Venlo naar Green Park
Aalsmeer verhuizen. Deze paviljoens vormen straks het begin van
het Themapark Bloomin’Holland.
Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid
geeft Groenland het goede voorbeeld. Deze exporteur die in september het contract ondertekende voor ruim twee hectare grond,
maakt in zijn nieuwe onderkomen
gebruik van warmte en koude-opslag. “Met behulp van een ingenieus systeem wordt er warm water
van 300 meter diepte uit de bodem
omhoog gepompt die het gebouw in
de wintermaanden warm moet houden. Aan de andere kant wordt er
koud water ondergronds opgeslagen waarmee het gebouw in de zomer gekoeld wordt. Een investering die gezien de alsmaar stijgende
energieprijzen vooral op de langere termijn lonend is. Als Green Park
Aalsmeer helpen wij deze ondernemers met de vergunningen die hiervoor nodig zijn en met het verkrijgen van gegevens over de bodemgesteldheid. Voor Groenland gaan
wij voortvarend te werk wat zichtbaar is in het bouwrijp maken van
de grond. Kinderdagverblijf Kinderhof en het Migrantenhotel hopen in respectievelijk 2013 en 2014
hun deuren te kunnen openen”, aldus Heemskerk. Voor het management van Green Park Aalsmeer is
er de komende tijd nog voldoende werk aan de winkel. De voorbe-

reidingen voor deelplan negen en
tien, het gebied tussen Machineweg, Aalsmeerderweg, Oosteinderweg en nieuwe N201 zijn in volle
gang. Binnenkort wordt gestart met

het informeren van de omwonenden omtrent de werkzaamheden.
Begin 2012 zal hiervoor een omwonendenbijeenkomst worden georganiseerd.

Arme kinderen hebben
baat bij jeugdfondsen!
Aalsmeer - Uit het afgelopen
week verschenen onderzoek ‘Kunnen meer kinderen meedoen?’ van
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de doelstelling
van het beleid, een halvering van het
aantal kinderen dat om redenen van
armoede niet maatschappelijk meedoet, niet is gehaald. Van de 50 procent arme kinderen in Nederland is
in de afgelopen jaren slechts 9 procent bereikt. Cees Wijnen, Consulent Jeugdsportfonds Aalsmeer
zegt hierover dat in het rapport het
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds er positief uitspringen als
fondsen die werken met één systeem om hulpaanvragen voor bij-

standskinderen te honoreren, met
eenduiige criteria en procedures.
Het SCP stelt dat het centraal invoeren en regelen van hulp aan arme kinderen uitkomst biedt. Als alle
gemeenten een lokaal Jeugdsportfonds en daarnaast een Jeugdcultuurfonds zouden hebben, is dat
voor hulpvragers duidelijker dan de
huidige veelheid van gemeentelijke regelingen. Nu al hebben diverse
gemeenten een lokaal Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, die de
contributie voor de sportvereniging
of het geld voor muziek- of dansles
verzorgen. Professionals uit de omgeving van het kind, leerkrachten
of jeugdhulpverleners bijvoorbeeld

Kudelstaart - Komende woensdag 9 november is er geen Dorpsraad vergadering. De eerst volgende Dorpsraad vergadering wordt
gehouden op woensdag 14 december. Deze zal voor het grootste deel
in het teken staan van de jongeren
overlast in Kudelstaart. In samenwerking met Cardanus wordt gewerkt aan een aanpak om met elkaar deze problematiek op te lossen. Uiteraard kunnen nog steeds
foto’s over het wel en wee in Kudelstaart opgestuurd worden naar
dorpsraadkudelstaart@hotmail.com
of via twitter @Kudelstaart.
doen de aanvraag om financiële ondersteuning. De fondsen maken, na
toetsing en goedkeuring, het geld
direct over naar de sportvereniging
of kunstinstelling die de lessen verzorgt. Het lijkt Wijnen een mooie gedachte te trachten gezamenlijk ook
in Aalsmeer een Jeugdcultuurfonds
en misschien ook een Jeugdeducatiefonds opgericht te krijgen. De beide fondsen krijgen hun geld niet alleen uit het gemeentelijk budget
voor armoedebeleid, maar halen ook
een deel van het geld uit de private markt. De opbrengsten van lokale
en landelijke acties, zoals vorig jaar
de televisie actie De Gekste Dag,
maar ook bijdragen van serviceclubs en van loterijen als de Vriendenloterij, komen ten goede aan de
bijstandskinderen die graag sporten
of op de muziekles gaan. Informatie zie ook: www.jeugdsportfonds.nl.
Krijgt de opgedane ervaring bij het
Jeugdsportfonds Aalsmeer wellicht
binnenkort een vervolg?

