
Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen 
 op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen 
 gedurende de gehele dag

Hoe doet u een melding betreft een evenement met meer 
dan 2000 personen op het piekmoment of risicovol is?
U stuurt het meldingsformulier met bovenstaande gegevens 
naar: 
Gemeente Aalsmeer
afdeling Ruimtelijk Ordening & Vergunningen
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Ruimte-
lijke Ordening & Vergunningen, tel. 020-5404911. 

*  Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 
Denk bv aan de aard en omvang van de activiteiten, de te 
verwachten overlast, het publiek dat op een evenement 
afkomt of de locatie van het evenement.

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 sturen naar info@aalsmeer.nl onder ver-
melding van het dossiernummer. In een later stadium kan 
eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroep-
schrift worden ingediend. 
- Bilderdammerweg 10 (Z-2014/060639), het verwijderen 

van een boom;
- Emmastraat 2 (Z-2014/060093), het kamergewijs verhu-

ren van de woning;
- Herenweg 36/38 (Z-2014/062547), het aanpassen van 

watergangen naar oude bestaande situatie;
- Herenweg 86 (Z-2014/060562), het plaatsen van een uit-

bouw;
- Oosteinderweg 67 (Z-2014/061272), het wijzigen van 

kantoren in een appartement;
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/061543), het oprichten van 

een loods t.b.v. rijhal en stalling paarden:
- Uiterweg 188 (Z-2014/061277), het vervangen van een 

loods.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Emmastraat 2 (Z-2014/060105), melding brandveilig ge-

bruik woning;
- Legmeerdijk 277 (Z-2014/062538), het verwijderen van 

asbesthoudende beschoeiing;
- Roerdomplaan 32 t/m 78 (Z-2014/061815), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/059393), melding brandveilig 

gebruik studio 1 en 4;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/060320), melding brandveilig 

gebruik studio 1;
- Vivaldihof 21 (Z-2014/062325), het verwijderen van as-

besthoudende materialen.

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:
- Aalsmeerderweg 191 (Z-2014/050781), het opknappen 

en verbreden van een dam (verzonden 22 oktober 2014);
- Korianderhof 8 en 9 (Z-2014/055061), het bouwen van 

een dubbel woonhuis (verzonden 28 oktober 2014);
- Molenpad 2 (Z-2014/052750), wijzigen van brandschei-

dingen (verzonden 29 oktober 2014);
- Mr. Jac. Takkade 3 (Z-2014/038581), het uitbreiden van 

een opslagloods (verzonden 28 oktober 2014);
- Zijdstraat 60 (Z-2014/055251) het wijzigen van de be-

stemming (verzonden 28 oktober 2014).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Robend 28 (Z-2014/052246), het maken van een kistdam 

en cascade (verzonden 28 oktober 2014).

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Einsteinstraat 83 (Z-2014/047074) melding activiteiten-

besluit (verzonden 27 oktober 2014);
- Emmastraat 2 (Z-2014/060105), melding brandveilig ge-

bruik (verzonden 28 oktober 2014);
- Roerdomplaan 32 (Z-2014/061815), het verwijderen van 

asbest (verzonden 28 oktober 2014).
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 commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie verga-
dert op de woensdagmiddagen in de even weken in het raad-
huis 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.

collectes

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

officiële mededelingen
30 oktober 2014

bijeenkomst Van raad Van aalsmeer op 
donderdag 6 noVember 2014, 20.00 uur in 
raadzaal gemeenteHuis Van aalsmeer

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met de oordeelsvor-
mende raad en wordt na een onderbreking gevolgd door de 
besluitvormende Raadsvergadering.

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

  raad (oordeelsvormend)

tijd 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 9 oktober 2014
20.05 Ro-2. Najaarsrapportage 2014
20.30 Ro-3. Programmabegroting 2015

  PAUZE / ONDERBREKING

  raad (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

 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 
   9 oktober 2014
 Rb-2. Najaarsrapportage 2014
 Rb-3. Programmabegroting 2015

  sluiting

Verlenging contracten HuisHoudelijke 
Verzorging

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn hebben besloten om de 
contracten met de huidige zorgleveranciers van huishoude-
lijk verzorging te verlengen tot 1 januari 2016. 

zorgleveranciers
Het gaat om de volgende zes zorgleveranciers: 
- Tzorg; 
- Amstelring; 
- Flexicura;
- Thuiszorg Service Nederland;
- Thuiszorg Aalsmeer; 
- Axxicom. 

Inwoners die in 2015 recht hebben op huishoudelijke ver-
zorging (blijven) dit ontvangen. De indicatie hiervoor blijft 
ongewijzigd. Heeft u vragen over huishoudelijke verzorging? 
Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. 
Telefonisch bereikbaar op werkdagen: van 8.30-12.00 uur, 
tel. is 0297-513131.

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 raad-
huis 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 
telefonisch contact opnemen met de afdeling Beleid: tel. 
0297-387575. In het sportcafé van 28 oktober wordt met 
de besturen van Aalsmeerse sportverenigingen over de nota 
gesproken.

meldingsplicHt Voor eVenementen 2015 
(> 2000 aanwezige personen op piekmoment 
en/of risicoVolle* eVenementen)

In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evene-
menten met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment 
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel 
en eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen.

Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en 
brandweer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te heb-
ben in het aantal evenementen met meer dan 2000 personen 
en/of risicovolle evenementen in 2015. Op basis hiervan kan 
er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2015 met 
een aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de 
openbare weg als in gebouwen en/of risicovolle evenemen-
ten, moeten daarom vóór 1 december 2014 zijn gemeld bij 
de gemeente Aalsmeer.

let op: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde 
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een eve-
nement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de 
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgege-
ven door de gemeente Aalsmeer. 

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers

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.

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Restaurant Steakhouse Enjoy, Oosteinderweg 387, Aals-

meer (Z-2014/043288), verleend 22 oktober 2014.

drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend:
- Restaurant Steakhouse Enjoy, Oosteinderweg 387, Aals-

meer (Z-2014/043288), verleend 22 oktober 2014.

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 bijbeho-
rende 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, derde 
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 Rietwij-
keroordweg 24 te Aalsmeer

t/m 14-11-14 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. verlenen van 
een omgevingsvergunning voor Haya van So-
merenstraat 35 (Z-2014/034777), (brandvei-
lig 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 Groot-
garenbaan 8 t/m 16 (oneven nummers) te 
Aalsmeer)

t/m 27-11-14 Ontwerp omgevingsvergunning met de bij-
behorende stukken in afwijking van het be-
stemmingsplan “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 gron-
den)

t/m 27-11-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
7667 (geheel), ter grootte van 2.130 m2. 
Perceel is gelegen aan de Hornweg 316A te 
Aalsmeer)

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bode-
misolatie bestaande bouw voor particulie-
ren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bij-
lagen) en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels

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.

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.

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.



Creatieve oplossingen 
voor de woningmarkt
Aalsmeer kent relatief weinig verhuizingen en 
dus nauwelijks doorstroming. Zo’n 40% van de 
huurders in het sociale segment woont ‘scheef’. 
Er is behoefte aan betaalbare woningen voor 
starters, senioren en jongeren. Voor jongeren 
denken we aan alternatieve woonvormen, die 
snel semipermanent kunnen worden gebouwd. 
Het bouwen van zorgcomplexen zien we als een 
oplossing voor ouderen om zelfstandig te blijven 
wonen met zorg binnen handbereik. Kortom, we 
gaan doelgroepgericht bouwen voor jongeren, 
senioren, starters én arbeidsmigranten. 

Samen voor Aalsmeer: zorgzaam, leefbaar en ondernemend
Zorgzaam, leefbaar en ondernemend. Dat zijn de thema’s waar het college deze periode op inzet 
en een stevig fundament mee wil leggen voor de toekomst van Aalsmeer. In het Collegeprogramma 
2014 - 2018 geeft zij aan wat de speerpunten voor de komende vier jaar zijn. De belangrijkste uit-
dagingen zijn: de decentralisaties in de zorg goed vormgeven, de financiële risico’s terugbrengen en 
het ondernemersklimaat en de leefbaarheid behouden en verbeteren.

Onderwijs en ontplooiing
Uitgangspunt is dat elk kind goed en passend 
onderwijs krijgt. Ook moet ieder kind de kans krij-
gen om zonder achterstanden aan de basisschool 
te beginnen. We streven ernaar dat jongeren met 
minimaal een startkwalificatie de arbeidsmarkt 
betreden. We hebben niet alleen oog voor onder-
wijs maar ook voor goede begeleiding op andere 
terreinen. De gemeente gaat samen met kinder-
opvangorganisaties en het onderwijs een nieuwe 
onderwijsvisie met speerpunten voor de komende 
jaren ontwikkelen. Belangrijk onderwerp is in elk 
geval hoe wij gezamenlijk onderwijs en zorg kun-
nen organiseren.

Serieuze aandacht voor duurzaamheid
Bij een duurzame gemeente is sprake van een balans tussen een schone en gezonde leefomgeving, een 
samenleving met ruimte voor groepen en individuele inwoners en gezonde mogelijkheden voor het be-
drijfsleven. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Duurzaamheid wordt het uitgangspunt 
dat terugkomt bij alles wat de gemeente doet, van plannen voor woningbouw en het afvalvraagstuk tot 
en met het eigen inkoopbeleid. We zullen daarbij wellicht niet altijd de meest duurzame oplossing kunnen 
kiezen, maar duurzaamheid wordt wel integraal meegewogen bij elk besluit dat we nemen. Ons doel is dat 
duurzaamheid uiteindelijk bij iedereen ‘tussen de oren zit’ en geen aparte portefeuille meer hoeft te zijn.

Kunst en cultuur
Uit onderzoek is gebleken dat één op de negen Ne-
derlanders laaggeletterd is. Dat willen we aanpak-
ken met de opzet van een “Taalhuis” of een daarop 
lijkende voorziening, waarbij de  
bibliotheek samen met vrijwilligers taalles geeft aan 
mensen die daar behoefte aan hebben. De invoering 
van de flexibele subsidie voor nieuwe cultuur initi-

atieven blijkt succesvol. We willen cultuureducatie 
en het buitenschools cultuuraanbod van Cultuur-
punt Aalsmeer graag uitbreiden. Het Oude Raadhuis 
blijft behouden voor de beeldende kunst en andere 
cultuuruitingen. Inzet is dat beheer en exploitatie 
van het Oude Raadhuis wordt overgedragen aan een 
zelfstandige stichting

Jeugdparticipatie: iedereen doet mee
Om de betrokkenheid van kinderen en jongeren te vergroten benoemen we een kinderburgemeester en 
voeren we een jongerenlintje in voor jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Daarnaast 
geven we invulling aan jongerenparticipatie door actief en direct in gesprek te gaan en jongeren te raad-
plegen over zaken die voor hen van belang zijn. Eigen initiatief wordt toegejuicht en ondersteund.

Sport
Aalsmeer is een echt sportdorp en dat wil het 
College graag zo houden. De modernisering van de 
sportaccommodaties gaat door: er komt een vier-
de sporthal, de vernieuwing van het voetbalcom-
plex in de Hornmeer wordt afgerond en RKDES 
krijgt in 2015 een kunstgrasveld.

Speerpunten gezondheidszorg
De gemeente Aalsmeer gaat zich richten op drie 
speerpunten: aanpak van obesitas en overgewicht, 
tegengaan van eenzaamheid (met name onder 
ouderen) en alcohol- en drugspreventie. We gaan 
een nieuw gezondheidsprogramma opzetten. 
Daarbij is Aalsmeer per 1 januari 2015 JOGG ge-
meente (Jongeren op Gezond Gewicht).

Dé grote uitdaging van de komende vier jaar zijn de 
nieuwe zorgtaken die de gemeente erbij krijgt. Vanaf 
1 januari 2015 zijn we verantwoordelijk voor jeugd-
zorg, werk & inkomen en zorg voor langdurig zieken 
en ouderen. Ruim de helft van de gemeentebegroting 
gaat straks naar deze beleidsterreinen en we moe-
ten deze taken uitvoeren met minder geld dan er nu 
beschikbaar voor is. Dat betekent dat we het geld 
slim en efficiënt moeten inzetten: goede zorg leve-
ren en voorkomen dat inwoners tussen wal en schip 
raken. Er wordt een groter beroep gedaan op mensen 
zelf en hun omgeving (‘samenredzaamheid’), maar 
de gemeente blijft een vangnet bieden aan de meest 
kwetsbare inwoners. We zien 2015 nadrukkelijk als 
transitiejaar en hebben vertrouwen in de professiona-
liteit van onze medewerkers, de betrokken zorgverle-
ners en maatschappelijke instellingen. 

Ondanks onze zorgen zien we het overnemen van 
de nieuwe zorgtaken vooral als een kans. We denken 
de zorg beter te kunnen regelen, omdat we dicht bij 
bewoners staan. Ons motto is: de mens staat cen-
traal. We hebben de zorg goed georganiseerd met 

een centrale rol voor het ‘sociaal team’ en het ‘sociaal 
loket’. Iedereen met een zorgvraag kan terecht bij het 
sociaal loket van de gemeente. De professionals van 
het sociaal team, dat afhankelijk van de zorgvraag 
wordt samengesteld, bekijken vervolgens hoe de zorg 
het beste kan worden ingezet. We hebben inmiddels 
ervaring opgedaan en vertrouwen gekregen in deze 
werkwijze.

Waterdorp Aalsmeer 
De watersportsector is al een economische motor 
van formaat. We blijven inzetten op versterking 
van de samenwerking met de watersportsector. 
Samen gaan we zoeken naar kansen, zoals nieu-
we vormen van verblijfsrecreatie en water- en 
oeverrecreatie. Daarbij denken we onder andere 
aan uitbreiding van het strand bij het Surfeiland, 

nieuwe evenementen en de ontwikkeling van fort 
Kudelstaart tot icoon van de watersport. We onder-
zoeken de kansen van een ‘varende boswachter’, die 
toezicht houdt en lichte beheertaken uitvoert op 
het water. Door de samenwerking met ‘Amsterdam 
bezoeken, Holland zien’ willen we meer toeristen 
naar ons dorp halen.

Versterken lokale economie
Tegen de achtergrond van het haperende economi-
sche klimaat zal de gemeente Aalsmeer in samen-
werking met ondernemers de Economische Visie 
en het uitvoeringsprogramma herijken. We willen 
een goed ondernemersklimaat behouden voor alle 
bedrijven in de gemeente, zowel voor middenstan-
ders als ondernemers in de sierteelt en watersport. 

Ook kijken we hoe we omgaan met de veranderen-
de rol van de FloraHolland. Om de positie van de 
sierteeltsector zoveel mogelijk te behouden blijft 
de gemeente aanjager van Greenport Aalsmeer als 
platform voor samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden.

Uitgangspunten
Voor deze drie centrale thema’s en voor alle andere 
onderwerpen in het collegeprogramma geldt dat we 
de volgende uitgangspunten hanteren: een solide 
begroting, oog voor duurzaamheid, behoud van de 
kenmerkende Aalsmeerse identiteit en verdere verbe-
tering van de dienst-verlening. 

Het college van Burgemeester & Wethouders is een 
team met veel ambitie dat nauw met elkaar samen-
werkt. Wij willen samen met inwoners, bedrijven, 
instellingen en de gemeenteraad een vruchtbare peri-
ode tegemoet gaan en met u allen samenwerken aan 
een ondernemend, zorgzaam en leefbaar Aalsmeer.

Kijk op www.aalsmeer.nl/collegeprogramma

Aalsmeer: leefbaar!
Onze tweede belangrijke doelstelling is verbetering van de leefbaarheid in Aalsmeer. Daaronder verstaan we 
niet alleen goed wonen voor iedereen, maar ook het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan groen, 
bruggen en wegen, verbetering van de verkeersveiligheid en het realiseren van voldoende en goede recreatie-
ve voorzieningen. De ontwikkelingen in de Hornmeer bieden kansen om de recreatieve voorzieningen in onze 
gemeente flink uit te breiden. Samen met alle betrokkenen werken we de Ontwikkelvisie Hornmeer verder 
uit die ruimte biedt aan sport, recreatie, (sociale) woningbouw en onderwijs. Een kwaliteitsimpuls waar we 
straks allemaal van kunnen profiteren. 

Verkeer en Vervoer 
Door de omlegging van de N201, de gewijzigde 
functie van de N196 en nieuwe inzichten is het 
noodzakelijk het Aalsmeers Verkeer en Vervoer 
Plan (AVVP, 2009) te actualiseren. De Ongestoord 
Logistieke Verbinding (OLV) Greenport is een 
belangrijke schakel in het pakket aan maatregelen 
om de bereikbaarheid en de logistiek te verbete-
ren. Naar verwachting is eind 2014 het voorlopig 
uitwerkingsplan gereed. Ook openbaar vervoer 
blijft onze aandacht houden. 

Ruimtelijke ontwikkeling, 
vergunningen en handhaving
Eind 2014 zijn alle bestemmingsplannen geactua-
liseerd. Deze vormen een goede basis voor snelle 
en rechtvaardige vergunningverlening en hand-
having. We zetten in op het verkorten en versim-
pelen van de procedures voor vergunningen om 
de kwaliteit van onze dienstverlening verder te 
verhogen. Handhaving heeft de laatste vier jaar 
grote aandacht gekregen: er is een slag gemaakt 
op het gebied van woonarken, illegale huisvesting 
en brandveiligheid. Op deze ingeslagen weg gaan 
we verder.

Schiphol: naast de lasten 
ook de lusten
We willen als goede buren met luchthaven Schip-
hol omgaan. Dit betekent dat de lusten en de 
(over)last eerlijk verdeeld moeten worden. Er 
moet compensatie komen voor individueel gedu-
peerden. Daarnaast zetten we in op extra geld uit 
de tweede tranche van Stichting Leefomgeving 
Schiphol waarmee we faciliteiten willen creëren 
waar alle inwoners iets aan hebben. Verder moe-
ten bedrijven in Aalsmeer kunnen blijven groeien 
en moeten we bouwplannen kunnen ontwikkelen.

Gezonde financiën en ruimte voor economie
In de periode 2010-2014 is een gezonde financiële basis voor de toekomst van Aalsmeer gelegd. Een belang-
rijke doelstelling voor de komende vier jaar is het verminderen van de financiële risico’s van de grote projec-
ten de Tuinen van Aalsmeer en Green Park Aalsmeer. De financiële problemen rondom deze projecten zijn de 
afgelopen jaren beheersbaar gemaakt. Voor het project de Tuinen van Aalsmeer geldt dat we een nieuwe weg 
willen inslaan met een goedkoper bouwprogramma dat beter aansluit op de vraag uit de markt. Bij Green 
Park Aalsmeer zien we na een lange periode van stagnatie dat verschillende bedrijven nu hebben aangegeven 
zich te willen vestigen op het bedrijvenpark. Om Green Park Aalsmeer en onze economische positie een extra 
impuls te geven stellen we alles in het werk om de unieke kwaliteiten van Aalsmeer beter te promoten. 
Aalsmeer heeft zich aangesloten bij Amsterdam Partners om haar internationale bedrijven sterker te profile-
ren en nieuwe bedrijven aan te trekken.

Zorg naar gemeente: kansen pakken

Het college van Aalsmeer (v.l.n.r.) Tom Verlaan (wethouder), Ad Verburg (wethouder), Jobke Vonk-Vedder (burgemeester), 
Jop Kluis (wethouder) en Gertjan van der Hoeven (wethouder)




