
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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
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 vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) 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 Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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.

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.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Geweigerde omgevingsvergunning, 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 weigeren. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/066477), het plaatsen van een 

directieverblijf met depot. Toelichting: project is vergun-
ningsvrij. Verzonden: 15-12-2016 

- Oosteinderweg 591 B, 1432 BM (Z-2016/050207), het 
afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het 
vestigen van een koffie- en theeschenkerij. Verzonden: 
16-12-2016

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Zwarteweg 147, 1431 VL (Z-2016/057592), het uitbrei-

den van een bedrijfshal. De beslistermijn is verlengd met 
zes weken. 

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.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2016/066513), Planten-

beurs op 11 en 12 januari 2017, ontvangen 16 december 
2016

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 ad-
vertentie.
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z-2016/058303), Verjaar-

dagsfeest op 4 februari 2017, verzonden 20 december 
2016

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

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.

TER INZAGE
t/m 12-01-17 Concept van de Algemene plaatselijke veror-

dening Aalsmeer 2017
t/m 19-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, 

de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke on-
derbouwing, het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken m.b.t. “Ontwerpbe-
sluit omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan Uiterweg - Plasoevers 
2005 - Herenweg 78e”

t/m 25-01-17 Ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost
t/m 27-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 

ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken m.b.t. Ontwerpbesluit om-
gevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg (naast) 378

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- 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 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in 
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken 
dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres 
waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de ge-
meente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

van der Aar B.J. 15-09-1955 14-12-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om 
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te 
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben 
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare 
beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP 
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit 
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd 
als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte Datum
  datum beschikking

Khan N.N. 12-10-1973 14-12-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een 
kopie van het besluit mee. 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

INZAMELING KERSTBOMEN: 
WOENSDAG 11 JANUARI 2017

Net als voorgaande jaren kunt u op diverse plekken in Aals-
meer en Kudelstaart uw kerstboom inleveren. De gemeente 
wil kinderen stimuleren om de bomen op te halen en in te 
leveren tegen een kleine vergoeding (e 0,50 per ingeleverde 
boom). De kerstbomen worden versnipperd en tot compost 
verwerkt. 

Op verschillende locaties kunt u uw kerstboom inleveren op 
woensdag 11 januari tussen 13.00 tot 16.00 uur:
- Kudelstaart, Schweitzerstraat 
 (voor de school, op het parkeerterrein)
- Aalsmeer-Oost, Irenestraat (bij het Middelpunt)
- Stommeer, Jac. P. Thijssenlaan (bij de sporthal)
- Aalsmeer-dorp, Gemeentehuis (Raadhuisplein)
U kunt kerstboom ook inleveren op de milieustraat in Rij-
senhout.

VENTILATIENORM IN KINDEROPVANG AANGESCHERPT
Na een overgangsperiode van vijf jaar verscherpt de rijks-
overheid in 2017 de ventilatie-eis voor kinderopvang defi-
nitief aan. Uit landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het 
binnenmilieu is gebleken dat het niet altijd goed is gesteld 
met de luchtkwaliteit. Hierdoor kunnen kinderen mogelijk 
ziek worden. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de 
rijksoverheid de ventilatie-eis verzwaard. Voor bestaande 
kinderopvanglocaties was een overgangsperiode van vijf 
jaar opgenomen en deze eindigt op 1 april 2017. Vanaf dat 
moment moeten alle kinderopvanglocaties voldoen aan de 
verscherpte wettelijke eis. De gemeente heeft alle kinder-
opvanglocaties per brief geïnformeerd en gewezen op de ei-
gen verantwoordelijkheid van de kinderopvanglocaties om te 
voldoen aan de eisen zoals deze vanaf 1 april 2017 gelden.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in de 
brochure ‘Eenvoudige oplossingen voor ventilatieproblemen 
in de kinderopvang’, te downloaden via de website van de 
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peu-
terspeelzalen: http://www.boink.info/.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Rectificatie, vergunning verleend
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2015/029780), het ver-

lengen van de bestaande dokloods (hal 2). Toelichting: 
In de bekendmakingen van 15 december 2016 gepubli-
ceerd onder een foutief zaaknummer (Z-2016/029780). 
Verzonden: 05-12-2016

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Uiterweg 214 (landje 531), 1431 AT (Z-2016/065915), 

het verplaatsen van een bestaande blokhut.
- Uiterweg 302A, 1431 AW (Z-2016/066352), het legalise-

ren van een inrichting botenberging-werkplaats
- Herenweg 66 A, 1433 HB (Z-2016/066477), het aanbren-

gen van een bergzolder
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 
- Dorpstraat 111, 1431 CC (Z-2016/047424), het verhogen 

van een bestaande kap van de scheepsbouwloods. Ver-
zonden: 12-12-2016

- Machineweg 33A, 33B en 35, 1432 EL (Z-2016/067100), 
het bouwen van 2 woningen. Verzonden: 12-12-2016

- 1e J.C. Mensinglaan 40, 1431 RW (Z-2016/055709), het 
plaatsen van een reclamebord en het plaatsen van 2 vlag-
genmasten. Verzonden: 12-12-2016

- Oosteinderweg 247 C, 1432 AT (Z-2016/036664), het wij-
zigen van de constructie ten behoeve van het aanbrengen 
van thematisering. Verzonden: 16-12-2016

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.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Machineweg 203A, 1432 ES (Z-2016/064733), het verwij-

deren van asbesthoudende materialen
- Stichtse pad 9, 1433 HK (Z-2016/065657), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Einsteinstraat 58, 1433 BG (Z-2016/065910), het verwij-

deren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Ontvangen melding, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is ontvangen:
- Braziliëlaan 9A, 1432 DG (Z-2016/066402), activiteiten-

besluit voor het veranderen van het bedrijf DCB Green-
park B.V.HET GEMEENTEHUIS IS MAANDAG 
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Donkere dagen offensief

Houd inbrekers buiten de deur
Een veilig Aalsmeer...
Het is bijna kerst. Voor veel mensen een feestelijke tijd. Ook 
voor inbrekers. Rond de feestdagen zien we namelijk vaak 
een piek aan woninginbraken. Terwijl u gezellig bij familie 
of vrienden aan het kerstdiner zit, slaan inbrekers hun slag. 
Aan de onverlichte woningen zien zij zo wie er niet thuis 
zijn. Bovendien zijn er weinig mensen op straat, waardoor zij 
ongestoord hun gang kunnen gaan. 

Aalsmeer is een veilige gemeente met een relatief laag aantal 
woninginbraken. Dat willen we graag zo houden. Daarom is 
de politie samen met de gemeente het Donkere Dagen Offen-
sief weer gestart. Gedurende de donkere maanden en vooral 
rond de feestdagen worden extra maatregelen genomen 
tegen inbraken en diefstallen. Naast meer  surveillances van 
de politie plaatsen we in de week voor de kerst ook tekst-
karren met waarschuwingen en besteden we aandacht aan 
voorlichting en preventie. U kunt namelijk zelf veel doen om 
inbrekers buiten de deur te houden.

Dat is belangrijk, want een woninginbraak is vaak ingrijpend. 
Er zijn vreemden in uw huis geweest, ze hebben aan uw bezit-
tingen gezeten en misschien waardevolle spullen meegeno-
men. Dat tast het gevoel van veiligheid aan. Met het nemen 
van – soms simpele – preventiemaatregelen kunt u een hoop 
ellende voorkomen. De meeste inbrekers gaan voor een snelle 
buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te komen, 
hoe groter de kans dat ze het opgeven. 

Een veilig Aalsmeer. Daar zetten wij ons ook in 2017 voor in. 
Ik wens u prettige feestdagen en een veilig en gezond 2017 !

Jeroen Nobel, burgemeester

Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen 
is de kans dat er bij u wordt ingebroken 
maar liefst 90% kleiner. 

Om het certifi caat ‘veilige woning’ te krijgen moet uw huis 
voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraak- en 
brandpreventie.

In het kort zijn de eisen:
•  Goedgekeurd en gecertifi ceerd hang- en sluitwerk op alle 

bereikbare deuren en ramen, en eventuele lichtkoepels. 
Denk ook aan de garage of schuurdeur!

•  Verlichting bij voor-, achter- en tuindeuren.
•  Een rookmelder op een centrale plaats op elke verdieping.
•  Zicht op degene die voor de deur staat.

Het certifi caat ‘Veilige Woning’ geeft bij de meeste verzeke-
ringsmaatschappijen een jaarlijkse korting op uw inboedel-
premie. Meer informatie vindt u op www.politiekeurmerk.nl

Niet thuis? Licht aan! 
Wist u dat de meeste woninginbraken plaatsvinden aan het 
eind van de middag en het begin van de avond? Als er in een 
woning op dat moment geen licht brandt, wijst dat vaak op 
afwezigheid van de bewoners. Laat binnen lampen branden, 
ook als u niet thuis bent. U kunt dat regelen met tijdklokken. 
Hiermee zet u gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been. 
Zet ook altijd de buitenverlichting aan. Een inbreker staat 
niet graag in het licht.

Goed afsluiten!
Je trekt al gauw ‘even snel’ de deur achter je dicht. Bijvoor-
beeld als u een boodschap gaat doen of even naar de buren 
loopt. Maar een inbreker heeft maar ‘heel even’ nodig om 
binnen te komen. Doe daarom altijd de ramen dicht, draai 
de deur op slot en zorg dat uw huis een bewoonde indruk 
maakt. Monteer daarnaast stevig hang- en sluitwerk en laat 
geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten.

Boefproof
Smartphones, tablets en laptops zijn een makkelijke prooi 
voor dieven. De meeste telefoons, smartphones en tablets 
kunt u eenvoudig beveiligen tegen diefstal door de anti-dief-
stalfuncties te activeren via het instellingenmenu. Daarmee 

wordt uw device onverkoopbaar en u voorkomt ermee dat de 
dief bij uw foto’s, mail en documenten kan. Zet via instellin-
gen ook de functie ‘zoek mijn telefoon of tablet’ of ‘vind mijn 
mobiel of tablet’ aan. Via de website van uw merk of bestu-
ringssysteem kunt u uw apparaat makkelijk terugvinden. 

Registreer uw eigendommen
Uw gestolen laptop met foto’s, uw sieraden en dierbare erf-
stukken die na een inbraak zijn weggenomen, wilt u natuur-
lijk het liefst terug. Regelmatig vindt de politie bij inbrekers 
buit terug, maar kan niet achterhalen van wie deze is. Wie 
zijn eigendommen registreert, heeft meer kans ze terug te 
krijgen. Registreer daarom de kenmerken van uw waardevol-
le bezittingen op de registratiekaart en bewaar deze goed.

Wat kunt u doen om inbrekers
buiten de deur te houden?

Politiekeurmerk 
Veilig Wonen

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een  

lamp aan
• zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

M E E R  I N F O R M A T I E  O P  W W W . A A L S M E E R . N L

Verdachte situatie? Bel 1-1-2 
U weet zelf het beste als er iets niet pluis is in uw 
buurt. Ziet u iemand in de straat die er niet thuis-
hoort en bijvoorbeeld bij huizen naar binnen kijkt 
of op de uitkijk lijkt te staan? Spreek diegene eens 
aan met een simpel “hallo”. Criminelen houden 
niet van een sociale buurt. 

U kunt ook 112 bellen. Wellicht kan de politie een 
inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad 
betrappen! 

Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet 
alleen voor levensbedreigende situaties, maar ook 
wanneer u getuige bent van een misdrijf of het 
voorbereiden van een inbraak of diefstal. 
U kunt ook bellen met Meld misdaad anoniem: 
0800-7000.

Sluit u aan bij Burgernet 
Werk samen met gemeente en politie aan de veilig-
heid in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet 
deelnemen, hoe groter de kans dat snel een 
verdacht of vermist persoon wordt opgespoord. 
Help ook mee en meld u aan bij 020-15605382. 

Start een WhatsApp-groep met uw buren
Via een WhatsApp-groep wisselt u gratis en snel 
informatie uit over uw buurt. Zo helpt u mee aan 
een veiligere buurt. Bekijk de webpagina WhatsApp 
groepen van het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV). 



OP NAAR EEN DUURZAME GEMEENTE!
Nieuw duurzaamheidsbeleid

De gemeente Aalsmeer wil de aankomende jaren grote stappen zetten naar een 
duurzame gemeente. Duurzaamheid niet alleen in de zin van duurzame energie, maar 
ook het hergebruik van afval en de opbouw van een sociaal duurzame samenleving, 
waarin iedereen meedoet. Duurzaamheid raakt alle beleidsterreinen en daarmee ook 
de portefeuilles van alle collegeleden. Het zou mooi zijn als er straks geen apart 
duurzaamheidsbeleid meer nodig is, omdat we dan alles duurzaam doen. 

“Werken aan een inclusieve gemeente en duurzame samenleving doen we als lokale overheid 
niet alleen. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven. Duurzaam denken en doen gaat 
ons straks op alle gebieden heel veel opleveren.” 
Jop Kluis, wethouder duurzaamheid

“Duurzaamheid leidt tot een beter leven, maar dat moeten we dan wel goed uitleggen en 
laten zien. Als gemeente zijn we een partner in het Aalsmeerse netwerk en daarbinnen moe-
ten we een voorbeeldfunctie vervullen. En binnen de regio moeten we de rol van aanjager 
vervullen.”
Jeroen Nobel, burgemeester

“Al jaren zetten we ons succesvol in om huiseigenaren te stimuleren hun woning te ver-
duurzamen. In 2017 geven we hieraan gevolg met de realisatie van een ‘Duurzaam investe-
ringsfonds’. Ook met de woningcorporatie hebben we ambitieuze afspraken gemaakt over 
het verduurzamen van hun woningvoorraad. Er is nog veel winst te behalen, zowel voor de 
bewoners als het milieu.” 
Robbert-Jan van Duijn, wethouder

“Veel bedrijven binnen onze gemeente zijn al hard bezig met het verduurzamen van hun 
bedrijfsvoering. Omdat ze zien dat duurzaam ondernemen en investeren in een circulaire eco-
nomie de toekomst heeft. Onze nieuwe lokale economie wordt gekenmerkt door duurzaam-
heid.”
Ad Verburg, wethouder 

“Duurzaamheid omvat veel meer dan groene energie. Het betekent anders leren kijken naar 
alle aspecten van het leven, van verantwoord voedsel tot hoe we omgaan met elkaar. Dat wil-
len we in het onderwijs al aan de jongste kinderen meegeven. ”
Gertjan van der Hoeven, wethouder

Op 8 december is het Duurzaamheidsbeleid 
Aalsmeer vastgesteld in de gemeenteraad. 
Hierin staat geen routekaart, maar wel een 
duidelijk einddoel, zegt wethouder Jop Kluis. 
“De vooruitgang op het gebied van duurzaam-
heid gaat zo snel en het onderwerp raakt 
zoveel beleidsterreinen, dat het geen zin heeft 
om te werken met een meerjarig uitvoerings-
programma. We willen juist fl exibel kunnen 
inspelen op de nieuwste ontwikkelingen.” In het 
duurzaamheidsbeleid ligt de focus niet alleen 
op het thema energie, maar ook op de sociale 
en economische kant van duurzaamheid. Kluis: 
“We onderscheiden drie pijlers, waaraan we 
gaan werken: de inclusieve stad, de circulaire 
economie en onafhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen. We gaan daarbij meer dan voor-
heen uit van People, Planet, Profi t. Als je werkt 

aan een duurzame samenleving, moet je ervoor 
zorgen dat deze elementen op een harmonieuze 
wijze worden gecombineerd.” De drie pijlers van 
het beleid moeten we volgens Kluis niet los van 
elkaar zien. “Zij kunnen elkaar juist versterken. 
Werken aan duurzaamheid levert bijvoorbeeld 
niet alleen winst op voor het milieu, maar inspi-
reert en verbindt mensen en is ook goed voor 
de portemonnee. Dat geld kunnen we weer 
inzetten om te werken aan sociale duurzaam-
heid.” Dat klinkt wellicht wat vaag voor nuchte-
re Aalsmeerders, zegt Kluis. “Maar we hanteren 
ook heel concrete, ambitieuze doelstellingen. 
Zo willen we als gemeente in 2040 onafhanke-
lijk zijn fossiele brandstoffen. Bij zo’n ambitie 
hebben we de gehele Aalsmeerse samenleving 
nodig.”

‘Keuzes voor een ondernemende en duurzame gemeente’

Hoe werkt Aalsmeer aan een inclusieve stad?
De kern van duurzaamheid gaat om de sa-
menleving en leefbaarheid, ofwel de leefom-
geving van mensen. Kluis: “Aalsmeer is een 
ondernemersgemeente én kent een hechte 
gemeenschap. Dat biedt kansen om gezamen-
lijk te werken aan bijvoorbeeld verbetering 
van de werkgelegenheid, maar ook om de 
sociale cohesie en het welzijn van mensen te 
verbeteren. We willen dat iedereen meedoet 
aan de maatschappij. Als we met elkaar de 
schouders eronder zetten, dan krijgen we het 
allemaal een stukje beter.”
Ook de inrichting van de openbare ruimte 
hoort bij het werken aan een inclusieve stad. 
Kluis: “In een mooie omgeving voelt iedereen 
zich beter. We willen het bloemenkarakter 
van de gemeente Aalsmeer veel meer laten 

zien. Ook gaan we werken aan meer en 
betere wandel- en fi etspaden. En bij het 
onderhoud en de inrichting van de openbare 
ruimte speelt het gebruik van duurzame 
materialen ook een grote rol. Om een con-
creet voorbeeld te geven: aannemers moeten 
in hun offertes het aspect duurzaamheid 
centraal stellen. Op deze manier vergroten zij 
hun kans om een opdracht binnen te halen 
voor de gemeente.” Een ander onderdeel van 
de inclusieve stad is het multifunctioneel ge-
bruik van gemeentelijke gebouwen. Kluis: “Zo 
willen we in de Oude Veiling ruimte bieden 
aan verenigingen en culturele activiteiten. Op 
deze manier werken we aan meer samenhang 
in Aalsmeer, ofwel aan ‘inclusiviteit’.”

Subsidiemogelijkheden
De afgelopen jaren zijn er heel wat lokale, provinciale en rijkssubsidies opgesteld om 
duurzaamheid te stimuleren. De gemeente Aalsmeer adviseert u gebruik te maken 
van onderstaande subsidies of de duurzaamheidslening. 

Subsidie voor investeringen in duurzame energie 
Wilt u zelf duurzame energie opwekken via een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of 
pelletkachel? U kunt hiervoor een tegemoetkoming krijgen via de Investeringssubsidie duurza-
me energie (ISDE). Deze regeling geldt voor zowel particulieren als voor zakelijke gebruikers. 
Kijk op: www.isde.nl of www.energieloket.nl 

Subsidie voor energiebesparende maatregelen
Isolatie is een noodzakelijke stap om te komen tot een energieneutrale woning. Wilt u in uw 
huis of appartement maatregelen nemen om energie te besparen? Dan kunt u de Subsidie 
energiebesparing eigen huis aanvragen als u twee of meer energiebesparende maatregelen 
uitvoert, zoals spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of vloer. 
Kijk op: www.rvo.nl of www.energieloket.nl 

Duurzaamheidslening Aalsmeer
Heeft u extra fi nanciële ruimte nodig voor het nemen van energiebesparende maatregelen? 
Met de duurzaamheidslening van de gemeente Aalsmeer kunt u energiebesparende maatrege-
len in en aan uw woning fi nancieren. Zo woont u comfortabeler wonen, draagt u bij aan een 
beter milieu en bespaart u op uw energiekosten. U kunt de duurzaamheidslening aanvragen 
voor maatregelen op het gebied van isolatie, zon- en windenergie, warmteterugwinning en 
overige energiezuinige technieken. 
Kijk op: www.svn.nl 

Doe de huisscan bij het 
regionaal Engerieloket
Gemeente Aalsmeer neemt deel aan het Regio-
naal Energieloket. Dit online loket helpt 
woningeigenaren bij alle vragen rondom duur-
zaam wonen, zoals energiebesparing, isolatie en 
energieopwekking via zonnepanelen. Op deze 
website kunt u zelf een ‘huisscan’ doen. U vult 
uw adres in en u beantwoordt enkele vragen. 
Vervolgens ontvangt u direct een overzicht van 
de maatregelen die voor u het meest gunstig 
zijn om energie te besparen. Ook ziet u welke 
subsidies en fi nancieringsmogelijkheden u heeft. 
Vervolgens kunt u direct via het loket offertes 
opvragen bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in 
duurzaamheid. Energiebesparing was nog nooit 
zo makkelijk! 
Kijk op: www.regionaalenergieloket.nl

Persoonlijk advies 
Als u liever persoonlijk advies wilt, dan kunt u 
langs gaan bij het energieloket van Sienergie 
op woensdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur 
in Het Boekhuis, Zijdstraat 12 in Aalsmeer. U 
kunt hier een gratis adviesgesprek krijgen over 
duurzame energiemaatregelen voor uw woning.  
Ook kan de energieadviseur u helpen bij het 
beoordelen van offertes, informatie geven over 
subsidies en de duurzaamheidslening en helpen 
bij het aanvragen hiervan. Tevens beschikt 
Sienergie over een lijst met betrouwbare en vak-
kundige (lokale) marktpartijen. 
Kijk op: www.sienergie.nl

Duurzaamheid leeft in Aalsmeer!
“Zorg gaat ten diepste over relaties, niet over transacties. De inclusieve stad gaat ook over 
relaties. Aalsmeer heeft een sterke en overzichtelijke gemeenschap en biedt daarmee een 
goede basis voor een inclusief dorp. Dat betekent een gemeente en een samenleving waar 
mensen naar elkaar omkijken, waarbij je uitgaat van de wensen van de samenleving. Dat is 
ook duurzaamheid!” 
Frans Knuit, directeur Zorgcentrum Aelsmeer

“Als Doopsgezinde Gemeente hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We zijn 
dan ook een Groene Kerk. Onze commissie duurzaamheid zet zich in om verduurzaming te 
stimuleren en te realiseren binnen de kerkelijke gemeente en in de relatie met de wereld om 
ons heen. Op deze manier helpen we bij het uitdragen van het groene gedachtegoed en het 
bevorderen van een duurzame samenleving.” 
Erica de Ridder, Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

“Duurzaamheid krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in ons bedrijf, ook omdat onze 
gasten duurzaamheid erg op prijs stellen. We hebben ruim 3000 zonnepanelen op het dak 
van onze manege laten plaatsen. Daarmee wekken we genoeg elektriciteit op voor 170 huis-
houdens. Deze groene stroom leveren we via energiemarktplaats vandebron.nl ‘rechtstreeks’ 
aan omwonenden. Dit is zo enthousiast ontvangen, dat we er nu over denken om nog eens 
1000 panelen te plaatsen.” 
Jos Wennekers, eigenaar Paardensportcentrum Wennekers

“Duurzaamheid is een gamechanger, die de leef- en werkomgeving verbetert. We hebben zon-
nepanelen om zoveel mogelijk energie zelf op te wekken, 24 oplaadpunten voor elektrische 
auto’s en hergebruiken ons afvalwater voor het productieproces. Het gebouw bestaat uit 
betonnen componenten die allemaal hergebruikt kunnen worden, ons productieproces is vol-
ledig verduurzaamd en we gebruiken de restwarmte om het bedrijfspand te verwarmen. Dat 
doe ik niet alleen omdat ik de toekomst van mijn kinderen en straks hun kinderen belangrijk 
vind. Maar ook om een prettige werkomgeving te creëren, waarin iedereen het beste uit zich-
zelf kan halen, omdat hij of zij zich er goed voelt.” 
John Celie, Groenland B.V. / Celieplant

“Drie jaar geleden ben ik gestart met Garby Aalsmeer. 
Ik erger me aan al het zwerfvuil in onze gemeente en 
probeer mensen ertoe aan te zetten hun troep in de 
afvalbak te gooien. Ook heb ik een aantal keer een 
opschoondag georganiseerd. Zo heb ik met een aantal 
mensen het zwerfafval verwijderd in het Heegstrapark, 
het Praamplein en het Surfeiland. En tijdens NLdoet 
hebben we geholpen met opschoning van de Poel, die 
jaarlijks georganiseerd wordt door SPIE. Verder schrijf 
ik af en toe een artikel in de krant om mensen bewust 
te maken van hun gedrag, anders blijft het dweilen 
met de kraan open. Vooral tijdens het weekend neemt 
de hoeveelheid drankverpakkingen, verpakkingen 
van afhaalmaaltijden en ander vuil op straat enorm 
toe. Het zou fi jn zijn als mensen elkaar hier meer op 
aanspreken.”
Yvette Koehler, inwoner Aalsmeer (@GarbyAalsmeer)

Wat doet de gemeente zelf aan duurzaamheid?
De gemeente is ‘maar’ een speler in het geheel richting een duurzame samenleving. Maar 
naast dat zij faciliteert, inspireert en initieert, geeft de gemeente graag het goede voor-
beeld met onder andere deze concrete acties: 
- Start project 100-100-100, waarbij 100 mensen 100 dagen 100% afvalloos leven
- Een fossielonafhankelijke gemeentelijke organisatie in 2030 
- Gemeentelijk vastgoed verduurzamen
- Fairtrade gemeente 
- Manifest duurzame inkoop
- Warmtenet Hornmeer
- Afspraken met woningcorporatie Eigen Haard om woningvoorraad te verduurzamen. 

Hoe werkt Aalsmeer aan een circulaire economie?
Grondstoffen worden steeds schaarser en dus 
duurder. We moeten daarom werken aan een 
circulair systeem, waarbij we de grondstoffen 
uit ons afval halen: een circulaire economie. 
Kluis: “In Aalsmeer hebben al verschillende 
bedrijven het initiatief genomen om de 
circulaire economie een impuls te geven. 
Afvalverwerker De Meerlanden is hierin echt 
koploper en zorgt ervoor dat vrijwel al het 
niet-organische afval volledig wordt gerecy-
cled tot grondstoffen en nieuwe producten. 
Ook bedrijven als Celieplant, Wennekers en 
FloraHolland leveren topprestaties op het 
gebied van duurzaamheid. Als gemeente zijn 
we ook hard bezig. Zo willen we inzetten op 
‘omgekeerd inzamelen’ van afval. We gaan 
GFT, papier en plastic, blik en drankkartons 

vaker ophalen en het restafval minder vaak. 
Verder gaan we starten met het project 100-
100-100, waarbij 100 mensen 100 dagen 
100% afvalloos leven. En in de regio werken 
we binnen de ‘Westas’ en Greenport Aals-
meer aan dezelfde doelstellingen, door mid-
del van pilots, onderzoek en voorlichting.”

Inclusieve
stad

Sociale cohesie versterken
•

Gezonde levensstijl promoten
•

Iedereen doet mee!
•

Aantrekkelijke leefomgeving 
creëren

•
Multifunctioneel gebruik van 

maatschappelijk vastgoed

Onafhankelijk van
fossiele brandstoffen

Duurzame energieopwekking
•

Isoleren van woningen
•

Restwarmte benutten
•

Elektrisch rijden stimuleren
•

Gasloos bouwen

Circulaire
economie

Minder afval
•

Grondstoffen winnen uit afval
•

Omgekeerd inzamelen van afval
•

GFT-afval gebruiken voor 
biovergisting

•
Duurzame inkoop

DUURZAAM AALSMEER

Internationaal en nationaal zijn afspraken 
gemaakt om de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen in snel tempo terug te brengen. 
En op de nationale Klimaattop in oktober 
2016 in Rotterdam zijn ambitieuze afspraken 
gemaakt over onder andere ‘gasloos’ bou-
wen en het gasloos maken van bestaande 
bebouwing. Kluis: “In Aalsmeer is veel winst 
te behalen in de glastuinbouw, bijvoorbeeld 
door aardwarmte te gebruiken in plaats van 
gas. Als gemeente hebben we afspraken 

gemaakt om de restwarmte van het datacen-
trum van KPN te gebruiken voor verwarming 
van een nieuw schoolgebouw, het zwembad, 
de sporthal en woningen in de Hornmeer. 
Verder blijven we elektrisch rijden stimuleren, 
zorgen we voor voorlichting over energiebe-
sparende en -opwekkende maatregelen en 
motiveren we bedrijven energiemaatregelen 
te nemen. Maar we moeten met z’n allen 
daadwerkelijk stappen gaan zetten om in 
2040 een fossielvrije gemeente te zijn.”

Hoe werkt Aalsmeer aan onafhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen?

Ondertekening Energie-uitwisseling Hornmeer




