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

Commissie Ruimtelijke kwaliteit 
(vooRheen welstandsCommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

ColleCtes

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

evenementen

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

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. 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 adver-
tentie.
- Loswal/ Kudelstaartseweg (Z-2015/051694), Intocht Sinter-

klaas Kudelstaart, verleend 13 november 2015
- Chrysantenstraat 43, 1431 BM (Z-2015/057339), Viering van 

de laatste werkdag van Vleghaar V.O.F., verleend 19 novem-
ber 2015

ventveRgunning (veRleend)

- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2015/059367), Het verkopen 
van consumptie-ijs, verleend 19 november 2015

exploitatieveRgunning (aanvRagen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43A, 1431HW (Z-2015/061167) H. Demper B.V. 

ontvangen 5 november 2015

teRRasveRgunning (aanvRagen)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43A, 1431HW (Z-2015/061167) H. Demper B.V. 

ontvangen 5 november 2015

dRank- en hoReCaveRgunning (aanvRagen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 
is aangevraagd:
- Sportlaan 43A, 1431HW (Z-2015/061167) H. Demper B.V. 

ontvangen 5 november 2015

geaCCepteeRde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44, 1431 HZ (Z-2015/062196), Optreden van een 

zanger op de laatste werkdag van Cafe Sportzicht, verleend 
17 november 2015

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

teR inzage

t/m 26-11-15 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 
2005 e.o.” en het bestemmingsplan “Woonar-
ken”, Uiterweg 417c ws 2 (met bijbehorende 
stukken)

t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 
2005 e.o.” en het bestemmingsplan “Woonar-
ken”, Uiterweg 417c ws2

officiële mededelingen
26 november 2015

Bekendmakingen snel en makkelijk te vinden 
op www.oveRheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 no-
vember publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties 
en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onder-
deel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u 
prettig vindt. 
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik op 

het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe 
links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar 
ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email; 

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app 
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

vanaf 1 oktoBeR 2015 is de dienstveRlening 
Bij de Balie Bouwen & veRgunningen en 
Balie BedRijven gewijzigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het ar-

chief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder an-
dere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een af-
spraak maken via 020 – 540 4911.

RaadsveRgadeRing dondeRdag 3 deCemBeR 2015

Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 3 december 
2015, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aan-
vang: 20.00 uur.

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergaderingen van 29 oktober 
   2015 en 5 november 2015
  4. Ingekomen stukken

  hameRstukken

20.02 R-2 Benoeming griffier
 R-3 Startnotitie woningbouwlocatie Meerval-
  straat/Roerdomplaan, project Hornmeer
 R-4 Verordeningen ex. Artikel 212, 213 en 
  213a Gemeentewet en treasurystatuut
 R-5 Belastingverordeningen 2016
 R-6 Huisvestingsverordening Aalsmeer 2016
 R-7 Najaarsrapportage 2015

  Behandelstukken

20.10 R-8. Startnotitie Dorpshaven Noord 
  (Herontwikkeling)
20.40 R-9 Nota kostenverhaal Bovenwijkse 
  Voorzieningen Aalsmeer 2015
21.10 R-10 Voorbereidingskrediet herinrichting 
  raadzaal Aalsmeer
21.25  Motie Vreemd aan de Orde van de dag
21.40  Vragenkwartier

  sluiting

Bekendmaking Reglement van oRde College 
aalsmeeR 2015

Het college heeft in zijn vergadering van 27 oktober 2015 het 
“Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werk-
zaamheden van het college Aalsmeer 2015” vastgesteld. Het 
vorige reglement dateerde van 1994 en was om die reden aan 
vervanging toe. Door het reglement te actualiseren sluit het 
weer volledig aan bij de hedendaagse praktijk. Het reglement 
is completer dan voorgaande regeling en heeft tot doel om de 
gewenste duidelijkheid te geven in die gevallen waarin geen 
consensus wordt bereikt. Het reglement treedt in werking op de 
eerste dag na die van de bekendmaking.

meldingspliCht vooR evenementen 2016 
(> 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 hebben in het aantal 
evenementen met meer dan 2000 personen en/of risicovolle 
evenementen in 2016. Op basis hiervan kan er beter worden 
ingespeeld op knelpuntperiodes. Evenementen die plaats zullen 
vinden in het jaar 2016 met een aanwezigheid van meer dan 
2000 personen op zowel de openbare weg als in gebouwen en/of 
risicovolle evenementen, moeten daarom vóór 1 december 2015 
zijn gemeld bij de gemeente Aalsmeer.

let op: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde da-
tum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een evenement 
kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de aanmel-
ding ook een vergunning is aangevraagd en afgegeven 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)

gemeente aalsmeeR
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden Balie BuRgeRzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden Balie Bouwen & veRgunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinfoRmatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afspRaken BuRgemeesteR en wethoudeRs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspReken in de CommissieveRgadeRing 
oveR een geagendeeRd ondeRweRp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

oveRige loketten en infoRmatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

seRviCelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

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.

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

veRkeeRsBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meeR info
Volg ons op Facebook en Twitter.

- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
  Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911. 
* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 

Denk b.v. 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 ont-
vangen. 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@aals-
meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 

- Herenweg 78, 1433HB (Z-2015/062171), het legaliseren van 
een woonhuis (voormalig woonboot die op het land is neer-
gezet) (ontvangen 17 november 2015);

- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2015/062421), het aanbrengen 
van een tijdelijke gevel op de slooplijn van het kantoorge-
bouw (ontvangen 17 november 2015);

- Lisdoddestraat 156, 1433WH (Z-2015/062219), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten 
(ontvangen 17 november 2015);

- 1e J.C. Mensinglaan 29, 1431RV (Z-2015/062874), het reali-
seren van een berging (ontvangen 19 november 2015)

- Oosteinderweg 287, 1432AW (Z-2015/062202), het vestigen 
van een catering/horeca in een kas en het wijzigen van een 
gevel (ontvangen 16 november 2015);

- Zeeltstraat 61, 1432PK (Z-2015/062664), Het plaatsen van 
een dakopbouw op de 1e verdieping en een dakkapel op de 
2e verdieping (ontvangen 18 november 2015); 

- Zijdstraat 19C, 1431EA (Z-2015/062048), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van kantoorruimte 
naar woonruimte/studio (ontvangen 16 november 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- A.H.Blaauwstraat 1, 1431KT, (Z-2015/063222), Het verwij-

deren van asbesthoudende materialen uit een mutatie wo-
ning (ontvangen 20 november 2015);

- Legmeerdijk 313 (ruimte C006), 1431GB (Z-2015/062163), 
het verwijderen van asbesthoudende wanden en plafond 
(ontvangen 16 november 2015).

kennisgeving ontweRp BesChikking, wet algemene Be-
palingen omgevingsReCht, omgevingsveRgunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen. Tegen 
het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Molenpad 4, 1431BZ (Z-2015/050192), het brandveilig ge-

bruik t.b.v. Zorgcentrum Rozenholm 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van donderdag 26 november 2015 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

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:
- Boomgaard 87, 1432LD (Z-2015/030765), het plaatsen van 

een carport voor een garage (verzonden 19 november 2015);
- Marktstraat 35, 1431BE (Z-2015/044318), het plaatsen van 

een dakopbouw (verzonden 20 november 2015);
- Schweitzerstraat 43, 1433AG (Z-2015/056771), het plaatsen 

van een dakkapel (verzonden 17 november 2015).

Rectificatie:
- Touwslagerlaan 43, 1431DE (Z-2015/051871), het wijzigen 

van de beschoeiing t.b.v. het aanleggen van een ligplaats 
(verzonden 12 november 2015);

- Touwslagerlaan 33, 1431DE (Z-2015/051916), het wijzigin-
gen van de beschoeiing t.b.v.aanleg ligplaats (verzonden 12 
november 2015).

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:
- Aalsmeerderweg 249B, 1432 CM (Z-2015/051157), het af-

wijken van een bestemmingsplan t.b.v het wijzigen gebruik 
bedrijfspand tot sportschool (aanvraag ontvangen 16 sep-
tember 2015)

- Johan Frisostraat 1 (Z-2015/051824), het verhogen van de 
nok (aanvraag ontvangen op 18 september 2015

ReCtifiCatie veRgunningsvRije aanvRagen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning vereist is:
- Aalsmeerderweg 249B, 1432 CM (Z-2015/051157), het af-

wijken van een bestemmingsplan t.b.v het wijzigen gebruik 
bedrijfspand tot sportschool (aanvraag ontvangen 16 sep-
tember 2015); abusievelijk gepubliceerd als vergunningsvrij, 
terwijl er nog geen besluit is genomen.

geaCCepteeRde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 313 (ruimte C006), 1431GB (Z-2015/062163), 

het verwijderen van asbesthoudende wand- en plafondbepla-
ting (verzonden 18 november 2015);

vooR meeR infoRmatie: 
www.aalsmeeR.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

pRoCeduRe 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.



 
Het Sociaal loket 

U kunt bij het Sociaal loket terecht voor 
onder andere hulp bij de huishouding, 
een vervoersvoorziening, hulpmiddelen 
(bijvoorbeeld een rolstoel of traplift) en 

aanpassingen in uw woning, dagstruc-
turering (hulp om de dag in te delen) en 
individuele begeleiding (bijvoorbeeld hulp 
bij uw administratie). De gemeente geeft 
een indicatie op basis van een gesprek, uw 
medische gegevens, een huisbezoek en, als 
dat nodig is, een keuring.

Efficiëntere werkwijze hulp bij het 
huishouden
Aalsmeer bezuinigt, ondanks kortingen 
van het rijk, niet op hulp bij het huis-
houden. Wel heeft de gemeente besloten 
in 2016 de hulp in te kopen bij andere 

aanbieders. De gemeente zal cliënten zo 
spoedig mogelijk laten weten wat dit voor 
hen betekent. 
Aalsmeerders kunnen ook zelf hulp bij het 
huishouden inkopen via een persoonsge-
bonden budget (pgb). Vanaf volgend jaar 
gaat de gemeente zelf indiceren, samen 
met de cliënt en met advies van de hulp. 
Met uitzondering van inwoners van 80 
jaar en ouder. Zij behouden hun hulp, 
tenzij de hulp of zij zelf aangeven meer 
ondersteuning nodig te hebben.

Sociaal team 
Als er in uw gezin of huishouden 
sprake is van meerdere problemen, 
komt uw vraag terecht bij het sociaal 
team. De medewerker van het sociaal 
team onderzoekt samen met u welke 
hulp u nodig heeft om zelf weer verder 
te kunnen. De medewerker zal daarbij 
ook, als dat nodig is, de deskundig-
heid inschakelen van bijvoorbeeld een 
maatschappelijk werker, huisarts of 
psycholoog. U kunt naar het sociaal 
team worden doorverwezen door een 
medewerker van het Sociaal loket, uw 
huisarts of een andere deskundige. 

U kunt bij het Sociaal loket 
terecht voor:
• Jeugdhulp
• Zorg en ondersteuning 

(Wmo 2015)
• Passend werk  

(Participatiewet)
• Gehandicaptenparkeerkaart 

en -plaats 

• Urgentieverklaring voor een 
sociale huurwoning

• Inkomensondersteuning 
voor mensen met een laag 
inkomen

• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer

Bezoekadres
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer 

Openingstijden 
U kunt langskomen bij het 
Sociaal loket van maandag tot 
en met vrijdag van  
8.30 - 12.00 uur. 

Telefoon
Het Sociaal loket is telefo-
nisch bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag van 
8.30 tot 17.00 uur en op  
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 

Bel ons op: (0297) 38 75 75 
of op het verkorte nummer: 
140297.

E-mail
U kunt een e-mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Website
Kijk voor meer informatie op: 
www.aalsmeer.nl/sociaalloket. 

 www. a a l sm e e r . n l

Sociaal loket

Aalsmeer zorgt voor de juiste 
zorg. Ook in 2016
Bij het Sociaal loket van de gemeente Aalsmeer kunt u terecht voor onder andere jeugdhulp, zorg & ondersteuning en hulp bij het zoeken 
naar werk. In 2016 ontvangt Aalsmeer, net als andere gemeenten in Nederland, minder geld van het Rijk om deze taken uit te voeren.  
Desondanks krijgt iedereen in de gemeente de hulp, zorg of begeleiding die hij of zij nodig heeft. Tegelijkertijd zorgen we voor voldoende  
buffers om tegenvallers op te vangen. 

Als uw kind jeugdhulp nodig heeft, dan 
kunt u daarvoor sinds 1 januari 2015 
terecht bij het Sociaal loket. Hoewel som-
mige ouders afgelopen jaar moesten wen-
nen aan het feit dat zij voor jeugdhulp bij 
de gemeente moeten zijn, zijn zij hierover 
positief. Ouders zijn erg te spreken over 
het feit dat de gemeente met gespeciali-
seerde jeugdhulpverleners werkt, die zo 
nodig op huisbezoek komen om het gezin 
te leren kennen. Verder heeft de gemeente 
afgelopen jaar hard gewerkt aan het ver-

sterken van het netwerk met de scholen. 
Op deze manier worden hulpsignalen in 
een eerder stadium herkend en kan sneller 
hulp worden geboden.

Herindicaties worden verlengd
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) loopt 
achter bij het verwerken van alle wijzi-
gingen bij herindicaties voor persoonsge-
bonden budgetten. Om te voorkomen dat 
Aalsmeerse cliënten met een persoonsge-
bonden budget voor jeugdhulp hiervan de 

dupe worden, heeft de gemeen-
te Aalsmeer besloten de herin-
dicaties te verlengen tot en met 
31 maart 2016. Op deze manier 
heeft de SVB voldoende tijd om 
wijzigingen te verwerken. Alle 
cliënten zijn hierover per brief 
geïnformeerd. Voor cliënten 
die zorg in natura ontvangen, 
worden de indicaties verlengd 
tot 1 mei 2016. 

Als u (tijdelijk) niet in uw eigen inkomen 
kunt voorzien, dan kunt u terecht bij het 
Sociaal loket. De gemeente zorgt voor 
begeleiding naar (aangepast) werk en 
verstrekt een uitkering als dat nodig is. 

AA Werkplein 
De gemeente Aalsmeer werkt samen  
met gemeente Amstelveen aan het 
‘AA Werkplein’. Het werkplein, dat 
is gehuisvest in het Raadhuis van 
Amstelveen, heeft begin november 
zijn deuren geopend. Mensen met een 

bijstandsuitkering, 
of die verwachten 
binnenkort een 
bijstandsuitkering te 
moeten aanvragen, 
krijgen hier actieve 
ondersteuning bij het zoeken naar 
werk. Verder kunnen zij onder andere 
gebruikmaken van ICT-faciliteiten, 
sollicitatietrainingen volgen en zoeken in 
het actuele werkaanbod. 

Nieuwe uitvoeringsorganisatie  
voor hulp bij passend werk
De gemeente Aalsmeer werkt samen 
met de gemeenten Haarlemmermeer, 
Amstelveen, Uithoorn en Ouder Amstel 
aan een nieuwe uitvoeringsorganisatie 
voor mensen met een arbeidsbeperking 
die op zoek zijn naar passend werk. Het is 
de bedoeling dat deze organisatie op 1 juli 
2016 van start gaat. Tot die tijd kunt u 
met vragen terecht bij het Sociaal loket. 

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Heeft uw kind jeugdhulp nodig? Hulp nodig bij het zoeken naar werk?




