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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
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 informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in 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
georganiseerd. 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
vragenronde 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. 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.
serVicepunt beheer en uitVoering
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

raad Van aalsmeer
Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de raad
van Aalsmeer op donderdag 7 november 2013, in de raadzaal
van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint
om 20.00 uur.
raad
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

R-1.

20.05
20.30

R-2.
R-3.

Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
Vaststelling van de agenda
Najaarsrapportage 2013
Programmabegroting 2013

nieuwe contracten huishoudelijke Verzorging
per 1 september 2013
De G2 heeft met ingang van 1 september 2013 zes zorgaanbieders gecontracteerd om huishoudelijke verzorging op
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te
leveren in Aalsmeer en Uithoorn.
In deze contracten zijn de volgende uurtarieven per zorgaanbieder afgesproken:
zorg aanbieder

oud tarief
hV1/hV2

nieuw
uurtarief
hV 1

nieuw
uurtarief
hV 2

Tzorg

e 22,39

e 21,00

e 22,93

Zorgcentrum
Aelsmeer

e 22,44

e 21,50

e 23,50

Axxicom

e 22,67

e 20,50

e 22,93

Amstelring

e 23,61

e 22,00

e 24,00

Flexicura

e 23,71

e 19,95

e 22,93

Thuiszorg Service
Nederland

e 23,71

e 20,00

e 23,00

Het is mogelijk dat de nieuwe uurtarieven gevolgen hebben
voor uw eigen bijdrage. De inning van de eigen bijdrage voor
huishoudelijke verzorging vindt plaats via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Indien u de hoogte van uw eigen
bijdrage wilt berekenen, kunt u gebruik maken van de rekenmodule op de website van het CAK (www.hetcak.nl). Wij
maken u erop attent dat de uitkomst van de berekening van
de eigen bijdrage via de site van het CAK slechts een indicatie
geeft van de eigen bijdrage die u gaat betalen.
Heeft u vragen over de uurtarieven voor huishoudelijke verzorging en de mogelijke gevolgen voor uw eigen bijdrage?
Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
Telefonisch zijn zij dagelijks te bereiken van 8.30 tot 12.00
uur. Het tel. is 0297-513131.
bekendmaking besluit financiële tegemoetkomingen Voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning samenwerkingsVerband
aalsmeer-uithoorn 2013 (Versie 2)
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond
van de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder andere
vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Besluit
Wmo is de hoogte van de financiële tegemoetkomingen van
de in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Verordening Wmo) vastgestelde voorzieningen opgenomen.
Op 15 september 2013 heeft het Dagelijks Bestuur besloten
het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke
ondersteuning 2013 (versie 2) met terugwerkende kracht vast
te stellen per 1 september 2013.
Het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke
ondersteuning 2013 (versie 2) ligt van 30 september 2013
t/m 8 november 2013 ter inzage in de gemeentehuizen van
Aalsmeer en Uithoorn.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag
tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunningen, tel. 0297387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen
2 weken.
de snoeiboot Vaart weer uit
Op zaterdag 2 november vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te
geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier
af te voeren.
tijden en locaties:
09.00-12.00 uur:
Schuilhaven de Winkel
aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur:
Baggerdepot Otto
aan de doorgang Grote Brug

Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is
deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer terug.
begrip in aalsmeer
De gemeente biedt de service van het ophalen van snoeiafval
aan omdat zij graag wil (het is zelfs verplicht) dat eilandeigenaren het overhangend groen in de vaarwegen snoeien.
Particuliere eilandeigenaren kunnen hier aan meewerken door
alle overhangend groen boven het water van de sloten en
vaarwegen te snoeien en af te voeren naar de snoeiboot.
Bedrijfsafval, zoals seringenhout en -kluiten wordt niet geaccepteerd.
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel.
nr. 020–5404911
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Cyclamenstraat 14 (Z-2013/054794), het plaatsen van
een container;
- Hornweg 1 t/m 7 oneven (Z-2013/054411), het kappen
van 8 populieren;
- Korfstraat 88 (Z-2013/055086), het bouwen van een overkapping;
- Oosteinderweg 232 (Z-2013/054413), het bouwen van
een woning.
- Kudelstaartseweg 100 (Z-2013/056117), het verplaatsen
van de woning binnen het bouwvlak.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Bisschop Koenraadstraat 6 (Z-2013/055041), het verwijderen van asbest.
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Gaffelstraat 16 (Z-2013/048217), het plaatsen van een
dakkapel (verzonden 29 oktober 2013);
- Herenweg 53 (Z-2013/035399), het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk t.b.v. mantelzorg (verzonden 25 oktober 2013);
- Marconistraat 3 (Z-2013/042705), het wijzigen van het
gebruik van de woning in kamergewijze verhuur voor 3
wooneenheden voor in totaal 6 personen (verzonden 28
oktober 2013);
- Marconistraat 18 (Z-2013/042733), het wijzigen van het
gebruik van de woning in kamergewijze verhuur voor 3
wooneenheden voor in totaal 6 personen (verzonden 30
oktober 2013);
- Van Cleeffkade 15 (Z-2013/033002), het bouwen van een
steiger (verzonden 28 oktober 2013).
Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure, Van rechtswege
- Oosteinderweg 113c (Z-2013/016497), het vervangen van
een loods en het bouwen van een botenhuis (verzonden
28 oktober 2013).
ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan
‘aalsmeerderweg 420-422’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van
1 november 2013 t/m 12 december 2013 voor een ieder ter
inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg
420-422’ met de daarop betrekking hebbende stukken. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op
grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voornemens
zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor de geprojecteerde woningen.
doelstelling
Het gebied van het bestemmingsplan is gelegen aan de Aalsmeerderweg ter hoogte van de huisnummers 420 en 422. Op
de betreffende percelen waren voorheen twee tuinbouwbedrijven met een bijbehorende bedrijfswoning gevestigd. Beoogd
wordt op de betreffende percelen in totaal zes vrijstaande
woningen te realiseren. Ter plaatse is het bestemmingsplan
“Landelijk gebied 1969” van toepassing. Dit bestemmingsplan staat de gewenste woningbouw niet toe.
Om de geprojecteerde woningen te realiseren is daarom een
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Eén van
de geprojecteerde woningen is vooruitlopend hierop door
middel van een procedure ex artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening gerealiseerd. De onderhavige bestemmingsplanherziening beoogt het juridisch planologisch toetsingskader te
zijn voor de aanvragen om omgevingsvergunningen voor de
overige geprojecteerde woningen en het beoogd gebruik voor
de komende tien jaar.
inzien ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 1 november 2013 t/m 12 december 2013 in te zien bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein

1, Aalsmeer. De openingstijden van deze balie zijn op afspraak op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur. Een
afspraak kan gemaakt worden via tel. 0297-387575. Het
plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie:
maandag t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.3016.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Vanaf 1 januari 2010
geldt het digitale bestemmingsplan als het rechtsgeldige
bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg 420-422’ is vanaf 1 november 2013 te bekijken op:
www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.BPAALSMWEG420422-ON01. De pdf-versie
van het plan is vanaf 1 november 2013 in te zien via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden via de knop
“bestemmingsplannen en structuurvisies ” in het keuzemenu
onder “wonen en leven”).
indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het bestemmingsplan naar voren te
brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer)
onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg 420-422’. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met
het algemene tel. 0297-387575.
hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
zal worden overschreden vanwege het verkeerslawaai van de
Aalsmeerderweg en vanwege het industrielawaai van industrieterrein Schiphol-Oost. Uit het onderzoek blijkt tevens dat
geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In
samenhang met het ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg 420-422’ wordt daarom tevens de vaststelling van hogere
grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
voorbereid.
Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende
stukken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage met ingang van 1 november 2013 t/m 12 december
2013. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens
de hiervoor genoemde openingstijden en als pdf via de gemeentelijke website (als bijlage bij het bestemmingsplan).
Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn
een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgermeester
en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden
‘Aalsmeerderweg 420-422’.
VergunningsVrije aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning vereist is:
- Geerland 18 (Z-2013/051141), het vergroten van de aanbouw.
geweigerde aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is geweigerd:
- Uiterweg 420 (Z-2013/046600), het gebruik van een berging als woonruimte (verzonden 23 oktober 2013).
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.
standplaatsVergunningen
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Standplaatsvergunning aan de heer R. Albers voor de verkoop van oliebollen in de maand december 2013 op het
Pompplein (Z-2013/046208);
Datum verzending vergunningen: 30 oktober 2013
collecteVergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor het houden een kledinginzamelingsactie aan:
- Fonds Gehandicaptensport
1e kwartaal
- St. War Child International
2e kwartaal
- Jantje Beton
3e kwartaal
- St. Orange Babies
4e kwartaal
Datum verzending vergunning 28 oktober 2013
ter inzage
t/m 31102013 De concept-verordening en toelichting en bijbehorende stukken m.b.t. verordening speelautomaten 2013 Aalsmeer Z-2013/028458
(versie 2, 26augustus 2013) D-2013/258719.
t/m 07112013 Voorstel paracommerciële horeca (a.g.v. van
de nieuwe Drank- en Horecawet)
t/m 08112013 Het Besluit financiële tegemoetkomingen
maatschappelijke ondersteuning 2013 (versie 2) ligt van 30 september 2013 t/m 8 november 2013 ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn.
t/m 11112013 Besluit m.b.t. realiseren van algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren in de
Roerdomplaan 3 bij Buurthuis Hornmeer.
t/m 12122013 Ontwerpbestemmingsplan Aalsmeerderweg
420-422

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Algemene beschouwingen op programmabegroting
CDA: 7 principes bij samenredzaamheid
1. Samenleving
Het CDA zet in op ‘samenredzaamheid’; samen
verantwoordelijk voor de
mensen en onze leefomgeving. Met een overheid die
naast burgers en bedrijven
staat, niet er tegenover.
2. Een taak voor iedereen
Voor het CDA is het belangrijk dat iedereen die kan
werken ook werk heeft. Dat
is geen vanzelfsprekendheid meer. Het CDA zet
in op actieplannen tegen
jeugdwerkloosheid zonder
de werkloze 50plusser uit
het oog te verliezen. Voor
minima moet de gemeente
een vangnet zijn.
3. Een eerlijke economie
Duurzaamheid begint bij
jezelf en de gemeente
heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Lokale

ondernemers met oog
voor duurzaamheid hebben onze sympathie. Zo
moet decentrale energieopwekking worden gestimuleerd. Het CDA steunt
de gemeente Aalsmeer bij
het plaatsen van zonnepanelen op scholen. Het CDA
stimuleert het aantrekken
van (water)recreanten en
wil kleine ondernemers
faciliteren met het starten
van een ‘bed & breakfast’.
4. Iedereen doet mee
Het CDA bouwt de samenleving op wederkerigheid:
iedereen kan een bijdrage
leveren. We stimuleren
vrijwilligerswerk als ‘het
cement in de samenleving’.
Sporten is gezond voor
jong en oud. Naast sport
is ook het beoefenen van
kunst en muziek goed voor
lichaam en geest. Er mag

niet nog meer bezuinigd
worden op kunst en cultuur.

aan te passen. Het CDA wil
hiervoor de reserve uit het
Woonfonds inzetten.

5. De familie is ons
fundament
Voor jongeren wil het CDA
in elke kern een inlooppunt. Overlast tolereren we
niet en pakken we actief
aan. Waar nodig wordt er
zorg geboden. Bij de bezuinigingen in de zorg zal
het CDA in het bijzonder
opkomen voor de belangen
van de generatie die ons
land na de 2e wereldoorlog
heeft opgebouwd. Zij hebben geen kans de bakens
te verzetten en zijn/voelen
zich kwetsbaar. Het CDA
staat achter de lijn om
mensen langer thuis te
laten wonen, mits daarvoor ook de middelen zijn
om de zorg thuis te geven
en de woning zo nodig

6. Een zelfbewust
Nederland verbonden
met Europa
Europa is voor Aalsmeer
en voor de sierteeltsector
van groot belang. Maar
niet met te gedetailleerde
regelgeving. Een goede
infrastructuur is belangrijk
voor de economie. Nu de
N201 bijna klaar is moet
de N196 zo snel mogelijk
afgewaardeerd worden tot
gebiedsontsluitingsweg,
zonder doorgaand vrachtverkeer. Het wegennet in
Aalsmeer dient veilig en
goed onderhouden te zijn.
7. De toekomst voor onze
kinderen
Iedere inwoner van Aalsmeer heeft recht op een

Aalsmeerse Belangen: creatieve ideeën
Een gedreven fractie, die gasten van AB. Dat is een
typering die we onlangs hebben opgevangen in het
Aalsmeerse, zoals dat zo fijntjes genoemd wordt. Je
zou het ook anders kunnen zeggen; de fractie van
Aalsmeerse Belangen is een gezelschap van zeer
betrokken, door de Aalsmeerse inwoners gekozen
vertegenwoordigers, zonder last en ruggespraak of
invloeden vanuit de landelijke politiek. Onze fractie
heeft de afgelopen periode, met een zeer bevlogen
wethouder in het college, de nodige stappen gezet om,
dat wat wij bij de vorige verkiezingen hebben beloofd,
waar te maken.

goede en betaalbare woning. Onze jongeren moeten in Aalsmeer kunnen
blijven wonen. Wachttijden
voor huurwoningen zijn
te lang. Het CDA pleit voor
innovatieve startersprojecten, alternatieve woonvormen voor jongeren en meer
sociale huurwoningen.

De VVD heeft een aantal
speerpunten om Aalsmeer
sterker op de kaart te
zetten: Zo laag mogelijke
lasten, financiën op orde,
een sterke lokale economie, voldoende werkgelegenheid, veilig wonen,
goede verkeersverbindingen en een leefbare
omgeving.

Economie, onderwijs en
arbeidsmarkt
De VVD is van mening
dat er de afgelopen jaren
kansen zijn gemist in de
verbinding van de lokale
economie met het onderwijs en de (boven)lokale
arbeidsmarkt. De laatste
jaren hebben ontwikkelingen stil gestaan ten
aanzien van het bedrijventerrein Greenpark en van
citymarketing is weinig tot
Financiën en huishoudniets terecht gekomen. Het
boekje op orde
Aalsmeer is in de regio één wordt tijd dat er eindelijk
van de duurste gemeenten. eens een vernieuwende
economische visie wordt
De begroting voor 2014
opgesteld. Een visie
laat zien dat de lasten in
waarmee Aalsmeer onder
de ogen van de VVD onmeer aantrekkelijk wordt
nodig worden verhoogd.
De OZB wordt wederom als voor ondernemers om zich
te vestigen hetgeen voor
sluitpost gebruikt voor de
meer werkgelegenheid
gemeente en de rioolhefzorgt.
fing gaat € 10,- per gezin
omhoog. Dit soort verhoGoede communicatie met
gingen die de inwoners
onnodig in hun portemon- inwoners
nee raken zijn voor de VVD Zorgvuldige en tijdige
communicatie met inwoonbespreekbaar.
ners is essentieel. Maar

liefst 51% van de inwoners
is niet tevreden over het
participatietraject met de
gemeente. De communicatie in de samenleving,
afgezien van de tsunami
aan persberichten van het
College, is beneden peil en
burgerinitiatieven kostten
soms wel een jaar om af
te handelen. De VVD vindt
het dan ook niet raar dat
inwoners zich afvragen
wat dit gemeentebestuur
doet. De communicatie
met inwoners moet beter.
De betrokkenheid wordt
daarmee groter.
Bereikbaarheid van Aalsmeer met de regio
Voor Aalsmeerders is het
van belang dat er goed
openbaar vervoer is met
Schiphol, Amsterdam en
regionale voorzieningen
zoals ziekenhuizen. In bijvoorbeeld Aalsmeer-Oost
valt aan de bereikbaarheid
met het openbaar vervoer
nog veel te verbeteren.

Veiligheid en handhaving
Thuis moet je je veilig
voelen. Ondanks de politiesurveillances vinden er
nog teveel woninginbraken
plaats. De VVD vindt dat
er meer (gericht preventieve) politiesurveillances
moeten plaatsvinden.
Bovendien dient er stevig
gehandhaafd te worden.
Zorg en ouderen
Er komen de komende tijd
veel taken op de gemeente
Aalsmeer neer, die verantwoordelijk wordt voor de
zorg. De VVD ziet kansen
in de lokale aanpak van
inwoners die zorg nodig
hebben, maar de VVD ziet
ook risico’s. De VVD vindt
dat inwoners die zorg moeten krijgen die ze nodig
hebben. Bovendien dient
de kennis en ervaring met
huidige zorgpartners,
lokaal en regionaal, gekoesterd te worden. Deze
zorgpartners worden door
het gemeentebestuur nog

Nu de toekomst; het zag er
even naar uit dat we voor
de begroting van 2014
een evenwichtig beeld en
een kleine miljoen euro
als positief saldo hadden.
Door een 1e begrotingswijziging duikelde het
saldo al met 4 ton naar beneden. Daarna volgden de
uitkomsten van de “septembercirculaire” en is er

Robbert-Jan van Duijn, lijsttrekker

VVD: Samen werken aan een sterk Aalsmeer

Vanaf het begin van dit
jaar hebben wij hierover
verantwoording afgelegd.
Dit hebben wij de ‘tussenbalans’ genoemd. De
meeste van de in ons
verkiezingsprogramma genoemde zaken hebben we
bewerkstelligd of er wordt
nu hard aan getrokken om
het voor de komende verkiezingen gerealiseerd te
krijgen. Zie ook de website
www.aalsmeersebelangen.nl

weer bijna 3 ton van het
positieve saldo afgehaald.
Niet alleen dat baart ons
zorgen, ook het meerjarenbeeld geeft alle reden
tot zorg. We staan aan de
vooravond van nieuwe bezuinigingen en dat wordt
wéér een kwestie van keuzes maken. Daar waar we
in de volgende jaren veel
zullen moeten investeren
in de komende decentralisaties en de daaruit
voortvloeiende taken voor
de gemeente, zullen we
ook de grote projecten als
Greenpark en &2=1 op een
meer gecontroleerde manier moeten monitoren.
In deze tijd van voortdurende crisis, met alle
gevolgen van dien, is het
oppassen dat je jezelf niet
rijker rekent dan je bent.
In dat kader gezien maakt
de fractie van AB zich dan

ook zorgen over de grondexploitaties van eerder
genoemde projecten en
lijkt de ingeschatte bouwleges opbrengst voor 2014
ons aan de hoge kant.
Door de verlagingen van
de bouwleges in de huidige begroting en de prognose voor 2014 en volgende jaren lijkt het ons
beter om de inkomsten
nu al op een realistischer
niveau te begroten.

oplossingen om Aalsmeer
de plus te laten houden
die het verdient!

Op de foto treft u een
voorbeeld aan van een
creatieve oplossing om
de leegstand tijdelijk op
En dan zitten we misschien het Greenpark terrein in
te vullen. Laten we met
wel op een nul onderaan
de streep, maar ook dat is positieve energie zoeken
om Greenpark een groen
sluitend. U ziet het, een
miljoen is zo weg, maar de en positief aandeel
te laten leveren in het
realiteit en een realistische blik daarop is voor de “Aalsmeerse”.
fractie van AB van groot
belang. Hoewel we natuur- Creatieve denkers en
lijk altijd zullen blijven
doeners, die gasten van
zoeken naar creatieve
AB.

PACT Aalsmeer 2013: zelfredzaamheid mogelijk maken
te weinig betrokken
bij deze complexe vraagstukken.
Wonen voor jong en oud
op maat
Nabij Schiphol wonen
betekent voor de VVD
een goede balans tussen
economie en leefbaarheid.
Schiphol is één van de
mainports in de regio waar
Aalsmeer van profiteert
en tegelijkertijd hinder
van ondervindt. Hier dient
volgens de VVD snel een

oplossing voor gevonden
te worden.
De vraag naar seniorenwoningen en jongerenwoningen verdient veel
meer aandacht dan nu
het geval is.

De allergrootste uitdaging
voor 2014 is het goed
oppakken van de nieuwe
sociale taken die op de
gemeente afkomen.
Of beter: op de gemeenschap. Want het is niet
langer de gemeente die
zorg draagt voor het
welzijn van de inwoners.
Iedereen heeft de mond
vol van zelfredzaamheid
en verantwoordelijkheid
teruggeven aan de burgers.
Motief: bezuinigingen.
“Sorry mensen, we krijgen
te weinig geld voor te veel
taken, dus doe het zelf
maar weer!” Er is helaas
nog geen integrale allesomvattende kijk op welzijn en zorg, van jong tot
oud, voor alle problemen
die zich achter een voordeur kunnen voordoen.
We blijven nog teveel
hangen in hokjes die we
ooit gecreëerd hebben.

Hoe moet het dan wel?
Het antwoord van PACT
Aalsmeer is: met een compleet andere aanpak. Toverwoorden zijn preventie,
vertrouwen en loslaten.
Als je gezond bent en je
leven op orde hebt, lijkt
zorg een ver van je bed
show. Maar hebben wij
niet allemaal vroeg of laat
zorg nodig? Dan moet
je erop kunnen rekenen
dat je die zorg ook krijgt.
Snel, onbureaucratisch.
Gelukkig zijn er heel veel
zorgbrengers, familie,
vrienden, buren, en
natuurlijk professionals.
Die met betrokkenheid en
passie dicht bij mensen
staan.

mensenmens, generalist,
toegankelijk, geduldig.
Iemand waar je altijd op
kunt terugvallen. Die
vragen beantwoordt en,
met anderen, problemen
direct oplost. Vragen over
wonen, welzijn, zorg,
daginvulling, opvoeden,
inkomensondersteuning,
Iemand moet wél vraag en werk zoeken, burenruzies,
overlast. Iemand die menaanbod bij elkaar brensen samenbrengt, eigen
gen. Een wijkondersteuner, één van ons, niet van initiatief ondersteunt,
de gemeente. Een bekend nabuurschap beloont.
gezicht. Ondersteund
Taken? Een oudere alleendoor specialisten. Een

isolement te houden.
En komt de wijkondersteuner er zelf niet uit, dan
schakelt die zonder indicatiekantoor zelf de nodige
specialisten in. Maar de
wijkondersteuner blijft
er altijd bij betrokken en
coördineert.

staande mevrouw helpen
zoeken naar iemand die
haar tuin onderhoudt,
zodat zij daar kan blijven wonen. Zorgen dat
iemands hond uitgelaten
wordt als hij met zijn been
in het gips zit. Mensen ondersteunen bij het vinden
van werk, of een andere
woning of aanpassing van
hun woning. Een opvoedcursus verzorgen voor
ouders van een lastige
puber. Een gezonde gezamenlijke maaltijd organiseren om mensen uit een

Dan blijven kleine problemen klein en dure zorgvragen beperkt. En kunnen
mensen áls ze hulp nodig
hebben daar ook op rekenen. Dan blijft het gehele
systeem betaalbaar. En
menselijk.
PACT kijkt naar kansen en
mogelijkheden van bewoners. Dan ontstaat er iets
in de wijken, tussen mensen. We zijn ervan overtuigd dat Aalsmeerders
veel voor elkaar overhebben. Ontstaat dat vanzelf?
Nee! De gemeente moet
het mogelijk maken. Met
een eigen budget per
wijkteam en veel beslis-

singsruimte. Daar is durf
voor nodig, durf om los te
laten. En vertrouwen in de
eigen kracht van mensen.
Is dit een utopie? Nee, beslist niet. Dergelijke teams
functioneren al in diverse
gemeenten. Aalsmeer
leent zich hier perfect
voor, omdat de gemeenschap hecht is.
PACT Aalsmeer roept op tot
politieke moed! Zeg niet
alleen dat mensen zelfredzaam moeten zijn. Laten
we er ook naar handelen.

