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Officiële Mededelingen
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 tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen
zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te
komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal.
Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden.
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend 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: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. 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 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 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.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 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 binnen
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 “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 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: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
- Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
- Leg geen zakken naast een overvolle container;
- Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297)
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
Ma-/di-/do-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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 ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
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
Rudnik
Rudnik
Rudnik
Rudnik

Voorletters
J.
E.I.
R.K.
M.

GeboorteDatum
datum beschikking
02-09-2018
02-01-1988
21-10-1987
25-01-2016

30-12-2020
30-12-2020
30-12-2020
30-12-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;

-

zo mogelijk uw e-mailadres;
het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
OPHALEN KERSTBOMEN
Meerlanden haalt op 7 en 8 januari 2021 (echte) kerstbomen op aan huis. De boom kan op deze dagen voor
7.30 uur neergelegd worden op de ophaalplek van uw
container. In verband met COVID-19 gaat de gebruikelijke inzamelactie dit jaar helaas niet door.
CONCEPT STRATEGIE WERKLOCATIES AALSMEER
TER INZAGE (Z20-002116)

ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z20-078487), het verplaatsen
en overdekken van de winkelwagenopstelling. Verzonden:
30 december 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Legmeerdijk 313, 1431 GB, (Z20-077182), het verwijderen
van een draagkolom op de 4e verdieping en het plaatsen
van een opvangconstructie op het dak. Verzonden: 31 december 2020
- Vlinderweg 224, 1432 MX, (Z20-071215), het vergroten van
de bestaande dakopbouw. Verzonden: 30 december 2020

Op 5 januari hebben burgemeester en wethouders van Aalsmeer ingestemd met de concept Strategie Werklocaties Aalsmeer. De Strategie Werklocaties Aalsmeer ligt met ingang van
8 januari 2021 tot 5 februari 2021 ter inzage. Het college van
Aalsmeer wil het lokale en regionale vestigingsklimaat voor
bedrijven versterken. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende
aanbod van werklocaties/ bedrijventerreinen is dat aansluit bij
de wensen en eisen van (toekomstige) gebruikers. Hierdoor
kunnen gevestigde bedrijven doorgroeien en uitbreiden en
blijft Aalsmeer aantrekkelijk als vestigingslocatie voor overige bedrijven. De volgende marktpartijen zijn betrokken bij
het opstellen van de strategie: Ondernemend Aalsmeer, MEER
Aalsmeer, MVO Platform, zittende ondernemers Greenpark
Aalsmeer/ Hornmeer, Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV, Royal Flora Holland en SADC.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING,
WET ALGEMENE BEPALINGEN 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/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Japanlaan 9, 1432 DK, (Z20-078270), brandveilig gebruik
van Flower Tower
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 08 januari 2021 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

Ter inzage
Voordat de Strategie Werklocaties Aalsmeer definitief wordt
vastgesteld, ligt het concept van 8 januari 2021 tot 5 februari
2021 op de volgende wijze ter inzage:

VERGUNNING INGETROKKEN
- Ophelialaan 232, 1431 HS (Z20-079151), het plaatsen van
een zeecontainer ter vervanging van bestaande schuur.
Verzonden: 16-12-2020

Digitaal
U kunt de digitale versie van de Concept Strategie Werklocaties Aalsmeer raadplegen via www.aalsmeer.nl/strategiewerklocaties
Papier
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen er
geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u niet in
de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, dan kunt u
telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van de
gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk stuk
het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. Zodra
de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard
weer op het gemeentehuis in te zien zijn.
Hoe kunt u reageren?
U kunt uw digitale reactie indienen door via deze link www.
aalsmeer.nl/strategiewerklocaties het webformulier in te vullen of door een email te sturen naar werklocaties@aalsmeer.nl
onder vermelding van ons kenmerk Z20-002116 en “Strategie
Werklocaties Aalsmeer”. Een schriftelijke reactie kunt u onder
vermelding van ons kenmerk Z20-002116 en “Strategie Werklocaties Aalsmeer” richten aan het College van burgemeester
en wethouders van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer).
Wat gebeurt er daarna?
Alle reacties worden gebundeld in een Nota van Beantwoording en anoniem gemaakt. In de nota staat ook wat burgemeester en wethouders met de reacties doen. En welke aanpassingen aan de Strategie eventueel zijn gedaan.
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 vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Jan Lunenburg Oever (kavel 3 en 14), (Z20-090811), het
bouwen van twee woningen met berging
- Kudelstaartseweg 219, 1433 GG, (Z20-090652), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Midscheepsstraat 1, 1433 ST, (Z20-085411), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 30 december 2020
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Vlasakkerlaan,
zuidelijk deel
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse 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
hebbende 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 8.3012.00 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
hebbende 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 donderdag 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 belanghebbende 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 burgemeester 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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

t/m 28-01-21

TER INZAGE
t/m 21-01-21

Ontwerpbestemmingsplan Uiterweg 116a Marinapark (Z16- 011546), waaronder de aan-

t/m 28-01-21

meldnotitie m.e.r. en het concept beeldkwaliteitplan (die als bijlagen bij de toelichting van
het bestemmingsplan zijn opgenomen)
Aanvraag geluidhinderontheffting: in het kader van het vlinderen van een vloer in de periode 6 tot 9 januari 2021, op het perceel Oosteinderweg tegenover 545
Aanvraag geluidhinderontheffing: in het ka-

t/m 03-02-21

der van werkzaamheden Project Waterfront
Aalsmeer van 7 december 2020 tot 1 mei
2021, op het perceel Stommeerweg en Kudelstaartseweg
Verzoek om ontheffing van de geluidshinder
(met de daarop betrekking hebbende stukken) in het kader van wegwerkzaamheden
van 18 t/m 21 januari 2021, op het perceel het

t/m 04-02-21
t/m 05-03-21

kruispunt Burgemeester Kasteleinweg - Van
Cleeffkade.
Concept Strategie werklocaties Aalsmeer ter
inzage (Z20-002116)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik van Flower Tower, Japanlaan 9, 1432 DK
(Z20-078270)
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Kinderboerderij reikt prijzen uit
van de kerstwandeling

Voorzitter Mike van der Laarse krijgt cheque uit handen van Rhenus Air & Ocean.

Mooie afsluiting van het jaar
voor Mike Multi Foundation
Aalsmeer - Op de valreep van het
jaar 2020 is de Mike Multi Foundation
verrast met een cheque van 2.000
euro. Deze werd uitgereikt door
Rhenus Air & Ocean.
Het bedrijf heeft vlak voor kerst
besloten enkele goede doelen, die
een actieve en positieve bijdrage
leveren aan de leefomgeving van de
lokale bevolking, financieel te onder-

steunen. In totaal zijn acht goede
doelen geselecteerd door de Rhenus
medewerkers, waaronder dus de
Mike Multi Foundation die zich inzet
voor minder-valide sporters.
Voorzitter Mike van der Laarse mocht
de cheque in ontvangst nemen.
“Deze cheque is een fantastisch
gebaar in dit ook voor ons als Foundation lastige jaar. Wij willen graag

De cursus wordt gegeven op
woensdag van 15.30 tot 17.00 uur en
op donderdag van 16.00 tot 17.30

uur. Houd je van knutselen en schilderen? Dan is dit echt een cursus
voor jou! Je kunt leren hoe je iets
echts kunt namaken van klei of ander
materiaal, maar vooral ook hoe je zelf
iets nieuws kunt maken dat heel
bijzonder is. Anders dan anders, iets
wat je op school of thuis misschien
niet zo gauw doet. Je zit in een gezellige groep met kinderen die allemaal
graag knutselen en schilderen. Het is
leuk om van elkaar te zien hoe je iets
maakt en je krijgt weer nieuwe ideetjes. Deze cursus is ook leuk voor
kinderen die al een cursus hebben
gevolgd, er worden steeds andere
opdrachten gegeven. De cursussen
worden gegeven bij de Werkschuit
aan de Oosteinderweg 287. Inlichtingen en aanmelden via www.werkschuit-aalsmeer.nl of telefonisch bij
Marion Buckert via 06-11864861 of
bij Margot Tepas via 06-12459347.

kleine brand bij de jeugdontmoetingsplek aan de Bilderdammerweg.
Aalsmeer en Leimuiden zijn ter
plaatse gegaan. Het brandje was snel
onder controle.

Aan de personen die het vuurtje
gemaakt hadden, mogelijk omdat ze
het koud hadden, werd het verzoek
gedaan om de resten zelf op te
ruimen.

Cursussen Creatieve vorming
voor kinderen bij Werkschuit
Aalsmeer - Op 27 januari start bij de
Werkschuit de cursus Creatieve
vorming voor kinderen vanaf 6 jaar.

Vuurtje tegen de kou
Kudelstaart - Op zondag 3 januari
rond vijf uur in de middag is de
brandweer gealarmeerd voor een

onze sporters blijven sponsoren en
zonder donaties lukt dat niet. Een
aantal sporters die wij financieel
ondersteunen kon dit jaar helaas niet
naar de Paralympics. Maar zij moeten
wel in training blijven om het
komende jaar wel te kunnen deelnemen. En die sponsoring gaat dus
gewoon door. Wij zijn dus extra blij
met dit prachtige bedrag.”

Aalsmeer – In december kon er een
kerstwandeling rond kinderboerderij
Boerenvreugd gelopen worden. Veel
wandelaars hebben met plezier de
verlichte route gelopen. Een week
nadat de lichtjes waren ontstoken
moest de boerderij helaas de deuren
sluiten in verband met de lockdown.
De lichtjes konden gelukkig wel aan
blijven en het pad om de boerderij
bleef toegankelijk voor een wandeling. De wandeling was ook voor
kinderen leuk, omdat zij op zoek
konden naar letters die samen een
woord vormden. Bezoekers konden
thuis het deelname kaartje uitprinten
en vervolgens ingevuld in de brievenbus van de boerderij achterlaten.
Drie winnaars
Het woord dat gevonden moest
worden was: ‘kerstman’. Uit alle
goede inzendingen zijn drie
winnaars getrokken. De 3-jarige Pim,
5-jarige Madelène en 8-jarige Wiebe
zijn de gelukkigen. Zij hebben alle
drie een leuk én lekker prijsje
gewonnen. Door de lockdown kon
een gezellige prijsuitreiking op de
boerderij niet plaatsvinden. De
prijsjes zijn daarom bij de winnaars
thuis bezorgd en werden met plezier
ontvangen.
Kerstsokken tellen
Er was ook een bonusvraag. Het
antwoord bleek best lastig te zijn. De
kinderen moesten het aantal kerstsokken tellen dat ze tegen kwamen
tijdens de wandeling. Het juiste
antwoord was elf. De negen kerstsokken aan de waslijn werden door
alle kinderen wel gezien maar de

twee sokken bij het kerstmanhuisje
werden niet door iedereen opgemerkt. Uit alle goede antwoorden is
de 3-jarige Mason als winnaar
getrokken.
Veel waardering
Op facebook liet menigeen weten de
kerstwandeling erg te waarderen.
Niet alleen gezinnen hebben een
rondje om de boerderij gelopen, ook
mensen zonder kinderen en wandelaars met honden hebben genoten
van de verlichte items. De vraag of de
kerstwandeling ook in 2021 georganiseerd gaat worden is al meerdere
keren gesteld. Al met al kijken de vrijwilligers, ondanks de recente lockdown, terug op een geslaagde kerstwandeling. En wie weet komt er een
vervolg in 2021.

Martine Noordhoek bij de 5 jarige
Madelène aan de deur om haar te
verrassen met haar gewonnen prijs.

Nachtelijke zoektocht naar
vermiste man: Gevonden!
Aalsmeer - De politie is dinsdagavond 5 januari in het Schinkelbos
een grootschalige zoekactie gestart
naar een vermiste man. Ook in de
omgeving van de Mr. Jac. Takkade en
de Bosrandweg werd naar de man
gezocht. Het parkeerterrein van het
Renaissance hotel aan de rand van
het bos was het verzamelpunt voor
de diverse politie-eenheden. Ook de
Koninklijke Marechaussee was
aanwezig om te helpen zoeken.
De politie had aanwijzingen dat de
man zich in of nabij het Schinkelbos
zou bevinden. Later op de avond,
tegen middernacht, is ook een drone
van de brandweer Haaglanden
ingezet. Deze heeft met warmte-

beeldcamera een gebied afgezocht.
Helaas heeft dit geen resultaat opgeleverd en is de man nog niet
gevonden. De zoektocht werd na
enkele uren gestaakt, maar is woensdagochtend voortgezet. Via
burgernet is een signalement van de
man verspreid. De man is 53 jaar oud,
1,90 meter lang, heeft kort haar en
een slank postuur. Hij draagt een spijkerbroek, een rode jas met daarop het
logo van de Kudelstaartse voetbalvereniging RKDES en zwarte werkschoenen. Op woensdagmiddag,
rond drie uur, kon de zoektocht
gestaakt worden. De man is in leven
aangetroffen. De verwarde man hield
zich schuil nabij de Oosteinderpoel.

