
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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7: 1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Calslager Bancken van 5-10 december 2011. De doorgang 

wordt hierbij geblokkeerd, het verkeer dient om te rijden; 
- Kruising Romeijnstraat - Clantstraat - Van Heijningen-

straat van 12 - 17 december 2011. Hierbij wordt alleen 
de toegang zijwegen afgesloten, het doorgaande verkeer 
dient hiervan geen hinder te ondervinden;

Collectevergunning
Op grond van artikel 5: 13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend aan:
 - Appco voor het werven van donateurs voor Greenpeace 

van 12 t/m 17 december 2011 en van 30 januari t/m 
4 februari 2012 tussen 13.00 en 21.00 uur.

Datum verzending vergunning: 1 december 2011

Verleende ligplaatsvergunningen
Een ligplaatsvergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tus-
sen 9.00-11.30 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 5: 25 Algemene Plaatselijke Verorde-
ning besloten is de volgende ligplaatsvergunning voor per-
manente of niet-permanente bewoning te verlenen:
- Uiterweg 269 ws2, ligplaatsvergunning voor het verplaat-

sen en vervangen van een vaartuig voor niet-permanente 
bewoning;

- Uiterweg 269 ws9, ligplaatsvergunning voor het verplaat-
sen van een vaartuig voor niet-permanente bewoning; 

- Uiterweg 269 ws10, ligplaatsvergunning voor het ver-
plaatsen van een vaartuig voor niet-permanente bewo-
ning.

Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- 2e J C Mensinglaan 87, het kappen van een boom;
- Grundelweg 41, het wijzigen van een gevel;
- Kas 20, het wijzigen van een gevel;
- Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatie-

bord;
- Kudelstaartseweg 45, het aanleggen van een uitweg;
- Marconistraat 4, het plaatsen van een dakkapel;
- Legmeerdijk 313, het milieuneutraal veranderen van de 

inrichting;
- Oosteinderweg 15a, het bouwen van een woning en 

schuur.

verleenDe omgevingsvergunningen, 
reguliere proceDure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 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 gemoti-
veerd 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:

afDeling Dienstverlening is op 
13 DecemBer gesloten vanaf 13.00 uur!

Op dinsdag 13 december is de afdeling Dienstverle-
ning van gemeente Aalsmeer om 13.00 uur gesloten.
Wel is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar tot 
17.00 uur.

loket Wonen, Welzijn en zorg op 
12 DecemBer gesloten!

Op maandag 12 december is het Loket Wonen, Wel-
zijn en Zorg in de gemeentehuizen van Aalsmeer en 
Uithoorn gesloten. Er is op deze dag ook geen telefo-
nisch spreekuur.

uitnoDiging

Tweede inloop/informatieavond herinrichting 19 groenge-
biedjes Aalsmeer-Oost. Graag nodigen we bewoners uit voor 
een tweede inloop/informatie avond over de herinrichting 
van het groen en spelen in Aalsmeer- Oost op:
Dinsdag 13 december 2011, aanvang 19.30 uur.
foyer mikado, catharina amalialaan 66 te aalsmeer
Voor de zomer hebben we op de eerste inloop/informatie-
avond goede ideeën van bewoners gekregen over de her-
inrichting van het groen- en de speelvoorzieningen in het 
gebied rond de nieuwbouw op het oude scholenterrein aan 
de Koningsstraat. Globaal tussen de Willem Alexanderstraat, 
de Beatrixtraat, de Catharina Amalialaan en de Oranjestraat. 
De herinrichting heeft betrekking op het groen in de wijk, de 
speelvoorzieningen en het toevoegen van extra parkeerplek-
ken. Wij willen de uitwerking van de bewonersideeën op 13 
december a.s. aan u presenteren in de vorm van een inloop-
avond.

Plannen bekijken
Op 13 december is er gelegenheid de voorgenomen herin-
richting te bekijken en eventueel vragen te stellen of laatste 
verbeteringen voor te stellen. Het is echter niet de bedoeling 
hier weer nieuwe voorstellen in te dienen. U kunt de plan-
nen vanaf maandag 28 november inzien in de foyer van de 
Mikado, Catharina Amalialaan 66. Openingstijden ma t/m vr 
8.30-15.30 uur en op ma-wo en vr tevens van 15.30-18.00 
uur. In de hal van het Gemeentehuis hangen de plannen ook; 
de openingstijden daar zijn van 8.30-17.00 uur. En op de 
website van de gemeente http: //www.aalsmeer.nl/Actueel/
Bouw_projecten/Nieuw_Oosteinde/Nieuw_Oosteinde_alge-
mene_info

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 € 30,-. Het tarief is momen-
teel € 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 aanvra-
gen 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 spoed-
aanvragen voor Identiteitskaarten zal door het bovenstaande 
niet worden beïnvloed.

zelf uW groenten of Bloemen telen??

Vanaf I januari 2012 is er een volkstuin te huur, gelegen 
langs het Spoorlijnpad tussen de Zwarteweg en de Linnaeus-
laan in de gemeente Aalsmeer. 
- Het gaat om volkstuinnummer 104, 
 opp. 165 m2 á € 0,27 pm2. 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich schriftelijk aanmel-
den bij de afdeling Dienstverlening t.a.v. Petra Zwartendijk, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Bij meerdere inschrijvingen 
wordt door loting bepaald.
De inschrijving sluit 15 december 2011.
  

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
8 december 2011

- Gerberastraat/Ophelialaan, het aanleggen van kabels en 
leidingen;

- Greenpark Machinetocht en Horntocht, het plaatsen van 
2 bruggen; 

- Herenweg 32, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Jac P Thijsselaan 30, het kappen van een boom;
- Uiterweg 234, het kappen van 3 bomen;
- Wilgenlaan 5, het kappen van een boom.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 8 december 2011.

Op grond van artikel 7: 1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

WelstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

concept cultuurhistorische analyse

In opdracht van de gemeente Aalsmeer is een concept Cul-
tuurhistorische analyse opgesteld voor de hele gemeente. 
Doel van deze analyse is om inzicht te krijgen in de cul-
tuurhistorische waarde (waaronder dijken, oude spoorlijn-
tracés, bebouwingsstructuren) met als doel na te gaan op 
welke wijze deze waarden behouden kunnen blijven en bij 
het opstellen van nieuwe ruimtelijke plannen betrokken 
kunnen worden. Bovendien wijst deze analyse gebieden aan 
die mogelijk kunnen worden aangewezen als gemeentelijk 
beschermd dorpsgezicht, het gaat hierbij om de volgende 
gebieden:
1.  Gezicht rond de dorpskerk;
2.  Langs de ontginningsbasis van Aalsmeer 
 (begin van de Uiterweg);
3.  Landschapsgezicht Mr Jac Takkade;
4.  Landarbeiderplaatsjes in de Stommeer;
5.  Jaren ’30 middenstand in de Stommeer;
6.  Het “Rode Dorp in de Oosteinderpoel. 

Overigens zal voor deze gebieden nog nader onderzoek uitge-
voerd moeten worden alvorens de procedure tot aanwijzing 
van beschermde dorpsgezichten kan worden gestart. 

Deze analyse is op 6 december 2011 door het college van 
Burgemeester en wethouders vastgesteld, met uitzondering 
van de potentiële aanwijzing van het “Rode Dorp”. 
Deze analyse ligt vanaf 9 december 2011 gedurende 6 weken 
ter inzake en bestaat de mogelijkheid hiertegen een monde-
linge of schriftelijke zienswijze in te dienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze analyse is ook in te 
zien via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl

ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening, 
Week 49

t/m 8 dec APV Vergunning:  Dorpshuis Kudelstaart voor 
zaterdag 12 op zondag 13 november 2011 tot 
02.00 uur;

t/m 8 dec APV Vergunning:  ’t Holland Huys voor vrijdag 18 
op zaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur;

t/m 13 dec APV Vergunning:  ontheffing sluitingstijd voor 
de verkoop van aardappelen, groenten en  
fruit op woensdag bij het Poldermeesterplein; 

t/m 21 dec APV Vergunning:  ontheffing Sluitingstijd is ver-
leend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer 
tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zater-
dag en in de nacht van zaterdag op zondag;

t/m 23 dec Verkeersbesluit aanleggen van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats:  Clematisstraat 31;

t/m 28 dec APV Vergunning:  drank & horeca wet, Devin’s 
Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer;

t/m 28 dec APV Vergunning:  Robend, tussen Bilderdammer-
weg en Einsteinstraat, van 29 op 30 november 
2011 van 09.00-16.00 uur;

t/m 6 jan ’12 APV Vergunning:  Collectevergunning t.b.v. si-
naasappelactie op 1 & 2 februari 2012;

t/m 6 jan ’12 APV Vergunning:  voor het werven van donateurs 
voor Greenpeace van 12 t/m 17 december 2011 
en van 30 jan.\uari t/m 4 februari 2012 tussen 
13.00 en 21.00 uur;

t/m 12 jan ’12 APV Vergunning:  kledinginzamelingsactie aan 
St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal, Le-
ger Des Heils ReShare 2e kwartaal, St. S.O.S. 3e 
kwartaal en St. Kuren met Reuma 4e kwartaal.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email:  info@aalsmeer.nl
Website:  www.aalsmeer.nl

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 reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den 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.

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats 20 december 2011 en 17 januari 
2012.

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 stre-
ven 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.

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 aan-
spreekpunt 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.
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Maak kans op de eerste prijs: een geheel ver-
zorgde dag voor twee personen met een be-
zoek aan de veiling en de historische tuin in 
Aalsmeer en een rondvaart over de Westein-
derplassen!! Of win een van de andere prijzen!
In de week van 14 november is de Wmo-krant 
(Wmo staat voor Wet maatschappelijke onder-
steuning) huis aan huis in Aalsmeer en Uithoorn 
bezorgd. De krant is samen met reclamemate-
riaal bezorgd.

Wat staat er in de Wmo-krant?
In deze krant staan onder andere artikelen over:

 De nieuwe werkwijze van het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. Deze werkwijze heeft ook 
gevolgen voor inwoners.

Vul de puzzel in 
de Wmo-krant in!

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Op donderdag 17 november is het Werkge-
versservicepunt (WSP) Groot-Amsterdam offi-
cieel van start gegaan. De gemeente Aals-
meer en Uithoorn zijn een van de deelnemers 
in het samenwerkingsverband. Met de oprich-
ting van het WSP Groot-Amsterdam ontstaat 
er één aanspreekpunt voor werkgevers in de 
regio. Hiermee verbetert de dienstverlening aan 
werkgevers en kan er voor werkzoekenden nog 
beter bemiddeld worden.
Het WSP biedt een breed aanbod van produc-
ten en diensten op het gebied van arbeids-
marktvraagstukken. Het heeft als doelstelling 
om zoveel mogelijk mensen in de uitkering uit te 
laten stromen naar betaald werk. 
Vorig jaar startte het WSP Amstel-Venen waarin 
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De 
Ronde Venen, Uithoorn en het UWV Werkbe-

drijf samenwerken. Dit WSP vormt nu samen 
met de vestigingen in Haarlemmermeer en 
Amsterdam het WSP Groot-Amsterdam. Met 
een vestiging in Amstelveen is er voor werkge-
vers een centraal informatiepunt dichtbij. Daar-
naast is het voor grote arbeidsmarktvraagstuk-
ken gunstiger om regionaal vraag en aanbod op 
elkaar af te stemmen. Het Werkgeversservice-
punt Groot-Amsterdam is een samenwerkings-
verband van de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, 
Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, 
Uithoorn en UWV WERKbedrijf, Pantar Amster-
dam, AM-Groep.

De Wmo-krant van de gemeente 
Aalsmeer en Uithoorn is uit!

Verwachte drukte voor 
regiotaxi Amstelland 
tijdens de feestdagen
tijdens de feestdagen wordt er meer 
gebruik gemaakt van de regiotaxi. 
Wij raden u daarom aan tijdens deze 
dagen rekening te houden met de vol-
gende richtlijnen. Wanneer u zeker wilt 
zijn van vervoer door de regiotaxi op 
eerste of tweede kerstdag, dan dient 
u deze rit(ten) liefst een week tot mini-
maal twee dagen van tevoren te bestel-
len. Wanneer u later bestelt, geldt de 
regel vol=vol. op oudejaarsavond rijdt 
de regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. op 
nieuwjaarsdag begint de regiotaxi te 
rijden op de normale tijd. Dit is om 07.00 
uur ‘s morgens. ritten kunt u bestel-
len via telefoonnummer 0900-8998343 
(lokaal tarief).

 Wat de Wmo (Wet maatschappelijke onder-
steuning) precies is.

 De ervaringen van burgers met het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg.

 Actualiteiten binnen de gemeente Aalsmeer 
en Uithoorn op het gebied van de Wmo.

 Informatie over de werkzaamheden van 
diverse organisaties, zoals het meldpunt 
Zorg en Overlast, VITA ouderenadvies, Cen-
trum Jeugd en Gezin en organisaties op het 
gebied van psychosociale/psychische pro-
blemen.

 De Wmo-raden van Aalsmeer en Uithoorn 
stellen zich voor en vertellen over hun werk-
zaamheden.

 Informatie over vrijwilligerswerk en Mantel-
zorg binnen de gemeenten Aalsmeer en Uit-
hoorn.

Heeft u de Wmo- krant niet ontvangen?
Heeft u een ja/nee of nee/nee sticker op uw 

loket Wonen, Welzijn 
en Zorg 12 december 
gesloten
Op maandag 12 december is het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeente-
huizen van Aalsmeer en Uithoorn geslo-
ten. Er is op deze dagen ook geen telefo-
nisch spreekuur.

gemeente biedt ziektekostenverzekering 
aan inwoners met laag inkomen
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de 
gemeente een collectieve ziektekostenver-
zekering afsluiten bij Zorg en Zekerheid: de 
AV Gemeente Top Ziektekostenverzekering. 
U komt in aanmerking als u een inkomen van 
110% van de bijstandsnorm ontvangt. U krijgt 
een korting van 10% op de basisverzekering. 
Voor de basisverzekering betaalt u in 2012  
€ 97,61 per maand.

Huidige zorgverzekering vergelijken?
U kunt uw huidige verzekering tot 1 januari 
opzeggen en tot 1 februari 2012 kunt u zich 
aanmelden. In de loop van deze maand krijgt 
u van uw zorgverzekeraar een nieuwe polis 
voor 2012. De basisverzekering is voor ieder-

een gelijk, maar in de aanvullende verzeke-
ring zitten grote verschillen.

Voorzieningen minima
Dit is slechts één van de voorzieningen die 
de gemeente biedt aan mensen met de laag-
ste inkomens. Neem contact op met Werk en 
Inkomen of kijk op de websites van Aalsmeer 
en Uithoorn voor het complete aanbod aan 
voorzieningen. De contact gegevens staan 
vermeld in de linker kolom van deze pagina.

Aalsmeer en Uithoorn onderdeel van 
Werkgeversservicepunt groot-Amsterdam

brievenbus? Dan heeft u de Wmo-krant niet 
ontvangen. Heeft u deze stickers niet en de 
Wmo-krant niet ontvangen en wilt u de krant 
wel graag ontvangen. Neem dan contact op met 
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De contact-
gegevens staan vermeld in de linkerkolom van 
deze advertentie. Of haal de krant op bij:

 Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de 
gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn 

 Bibliotheken Aalsmeer, Kudelstaart of Uit-
hoorn

 Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn




