12 maart 2020

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
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.
08.30-14.00 uur
wo:
08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels)
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar via 0297-387575 op:
ma, vr
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
vergunningen.
Aalsmeer
Enkel op afspraak 0297-387575
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
ma, di, wo.
08.30-15.30 uur
do.
08.30-16.30 uur
vr.
08.30-12.30 uur
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
wo.
13.00-16.30 uur
OPENINGSTIJDEN POLITIELOKET
ma, di, do, vr.
08.30-14.00 uur
wo.
08.00-20.00 uur
za.
gesloten
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden.
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl
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.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST

Arce
Doeswijk
Mazur
Vermeij

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

A.N.
S.J.
K.
P.

26-02-1994
03-04-1973
03-02-1995
07-02-1973

03-03-2020
04-03-2020
05-03-2020
04-03-2020

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 burgerzaken 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.
VERGADERING OP DONDERDAG 19 MAART
Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij
en Bestuur en ruimte en economie op donderdag 19 maart
2020, 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02

2.
3.
4.

20.05
20.15
21.00
21.10
21.25

5.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur en
Ruimte en Economie, mevrouw N. Hauet
Vaststelling van de agenda
Mededelingen van het college
Gedragscode privacy en
persoonsgegevens gemeenteraad
Aalsmeer 2020
Raadsconsultatie herziening
woonruimteverdeling
Regionale samenwerking
Vragenkwartier
Sluiting

HERINNERING: BIJEENKOMSTEN ENERGIE BESPAREN
EN DUURZAAMHEID VVE’S

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Bijeenkomsten
VvE’s kunnen een of meerdere bijeenkomsten bijwonen.
- Donderdag 26 maart (19.15-21.45 uur):
Algemene informatiebijeenkomst over verduurzaming
van VvE’s. Welke maatregelen kan een VvE nemen (met
de nadruk op energiebesparende maatregelen)? Welke
mogelijkheden zijn er voor financiering? en wat kan het
Duurzaamheidsfonds van de gemeente betekenen.
- Donderdag 16 april (19.15-21.45 uur):
informatiebijeenkomst ‘VvE’s en zon’. Over verschillende
mogelijkheden voor zonne-energie, met aandacht voor
financiële, juridische en organisatorische aspecten.
Aanmelden
De bijeenkomsten vinden plaats in het Raadhuis van Aalsmeer. Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de beschikbare ruimte
en toezenden van informatie. Er zijn geen kosten verbonden
aan de bijeenkomsten. De bijeenkomst op 26 maart gaat zeker door. De bijeenkomst op 16 april is onder voorbehoud van
voldoende aanmeldingen. Aanmelden voor 2 april is daarom
zeer wenselijk. VvE’s kunnen zich aanmelden per e-mail via
vvebijeenkomst@aalsmeer.nl, o.v.v.:
- bijeenkomst VvE’s en naar welke bijeenkomsten u wilt komen
- naam en adres van de VvE (graag vermelden Kudelstaart of
Aalsmeer)
- aantal appartementen en bouwjaar
- namen en emailadres(sen) van de bestuursleden die komen.
DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT
Op zaterdag 4 april 2020 vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te
voeren. De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

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 gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Daarom organiseert de gemeente drie bijeenkomsten. Diverse
sprekers van onder andere de gemeente, het Nationaal Energiebespaarfonds en VvE-Belang praten VvE’s bij over de mogelijkheden, financiering en het belang van energiebesparende
initiatieven.

Gemeente Aalsmeer organiseert bijeenkomsten over duurzaamheid voor bestuurders en beheerders van Verenigingen
van Eigenaren (VvE’s). Met de sessies ondersteunt en stimuleert de gemeente VvE’s om energie te besparen en duurzame
energie op te wekken. Veel VvE’s denken al na over maatregelen om het gebouw te verduurzamen met bijvoorbeeld
gevelisolatie, HR++ glas of zonnepanelen. Maar vaak vindt
men het moeilijk om te beslissen welke maatregelen een VvE
moet nemen en wanneer. En hoe kan dit gefinancierd worden?

Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien.
Om hen daarbij van dienst te zijn, biedt de gemeente de mogelijkheid aan om op zaterdag 4 april 2020 hun snoeiafval gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten,
wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd
niet aanwezig is, dan is deze aan het lossen. De boot komt dan
zo snel mogelijk weer terug.
Meer informatie
Op 3 oktober en 14 november dit jaar zal de snoeiboot ook uitvaren. Voor meer informatie over de takkeninzameling en de
snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer vraag naar afdeling VH , vaarwegbeheer/
boswachter tel. 0297-387575.
AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VOERTUIG
Op de volgende locatie staat al geruime tijd de onderstaande
aanhanger:
- Mercuriusstraat ter hoogte van perceel 7 te Aalsmeer; een
witte aanhanger van het merk Alpenkreuzer zonder kenteken.
Volgens artikel 5.6 (kampeermiddelen e.a.) van de Algemene
Plaatselijke Verordening van de gemeente Aalsmeer is het
verboden deze aanhanger langer dan 5 achtereenvolgende
dagen op de weg te plaatsen of te hebben. De eigenaar wordt
verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met
team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de afdeling VH
van de gemeente Aalsmeer. De gemeente is voornemens op
grond van artikel 5.29 en 5.30 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang toe te passen, door dit voertuig
op 26 maart 2020 van de openbare weg mee te voeren en op
te slaan. Dit betekent dat de gemeente dit object na 13 weken
mag verkopen of laten vernietigen. Artikel 5.31 van de AWB
kan ook van toepassing zijn. De rechthebbende krijgt de gelegenheid dit object van de openbare weg te verwijderen en
wel t/m 25 maart 2020. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de team HOR van de gemeente Aalsmeer tel.
0297-387575. Stamnummer: 040118
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.
- Uiterweg 214A, 1431 AT, (Z20-013919), het herverdelen
van gebruik van de ruimten op de entresol met minimale
bouwkundige aanpassingen
- Uiterweg nabij 95, (Z20-013915), het gewijzigd uitvoeren
van de constructie ten opzichte van de reeds verleende
vergunning Z18-009743
- Rietwijkerdwarsweg, Sectie A nr 3668, (Z20-013326), het
realiseren van een bedrijfsgebouw voor de verwerking en
verhandeling van agrarische produkten zoals bloemen en
planten

-

-

Mendelstraat 91, 1431 KP, (Z20-013320), het aanleggen
van een in- en uitrit
Krabbescheerhof nabij 1, (Z20-013132), het tijdelijk plaatsen van een container en bouwmaterialen op 2 openbare
parkeerplaatsen t.b.v. verbouwing woning Zonnedauwlaan 30
Hornweg 226, 1432 GT, (Z20-013041), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van een loods ter vervanging van bestaande schuur
Perronzijde 27, 1431 LE, (Z20-013027), het vervangen van
de schutting en het plaatsen van een schuurtje/veranda
Locatellihof 22, 1431 ZR, (Z20-013025), het gelijktrekken
van de hoogte van het dak met de naastgelegen daken
Praamplein 4A, 1431 CV, (Z20-012940), het vervangen van
de bestaande condensor door een CO2 gaskoeler

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 201, 1432 CL, (Z20-003792), het maken
van een constructieve doorbraak op de begane grond.
Verzonden: 03 maart 2020
- Freesialaan 28, 1431 TV, (Z20-010138), het vervangen van
de kozijnen aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
03 maart 2020
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE

De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Westeinderplassen, sectie D nr. 7521 , (Z20-002344), het
vernieuwen en uitbreiden van een bestaande steiger. Verzonden: 28 februari 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:
- Drie Kolommenplein 41, 1431 LB, (Z19-071143), het uitbreiden van het appartement d.m.v. een terraskamer/
serre. Verzonden: 05 maart 2020
- Albrechtstraat 24 , 1433 JE, (Z20-001980), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
05 maart 2020
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.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
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

12 maart 2020

Officiële Mededelingen
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 295 (Z20-013225) Foute Karaoke show
met DJ op 28 maart 2020, melding akkoord 4 maart 2020
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning 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 advertentie.

-

Route door Kudelstaart(Z20-005008) Grote Carnavalsoptocht Kudelstaart op 22 maart 2020, verleend 10 maart 2020
TER INZAGE:

t/m 19-03-20

Vastgestelde wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a’ met de bijbehorende stukken

t/m 19-03-20

t/m 17-04-20

Vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e
Herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan’ met bijbehorende verbeelding,
regels en toelichting (Z-2017/017386)
Aangepaste “nota Ruimtelijke beoordeling
bouwen in de linten van de gemeente Aalsmeer 2e herziening” (Z-2018/051216)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
B&W wil procedures versnellen

Helpende handen welkom!

(Ver)Bouwen wordt in
Aalsmeer makkelijker
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders wil
procedures om te mogen (ver)bouwen versnellen en vereenvoudigen. Deze stap valt binnen
de werkwijze van het college die
er op is gericht de regeldruk in
het algemeen te verminderen.
Daarom wordt in de zogeheten
Welstandnota het aantal gebieden waarvoor minder regels gelden uitgebreid en wordt ook het
Lintenbeleid aangepast.
De behoefte bestaat om de regeldruk terug te brengen en meer
vertrouwen en ruimte te geven
aan de inwoners van Aalsmeer
om op een goede manier met
hun eigen leefomgeving om te
gaan. “We doen dit vanuit het
idee dat inwoners prima kunnen
bepalen hoe hun omgeving eruit komt te zien”, zegt wethouder
Bart Kabout. “We gaan er daarbij
van uit dat niemand bewust uit is
op onwenselijke situaties. Meer
aan de samenleving overlaten en
als overheid meer optreden als
faciliteerder is bovendien in lijn
met de komst van de nieuwe Omgevingswet.”
Waardevolle gebieden
Het nieuwe welstandsbeleid is er-

op gericht bijzondere aandacht te
geven aan waardevolle en kwetsbare gebieden die bijdragen aan
het karakter van Aalsmeer maar
tegelijkertijd de inwoners van
Aalsmeer meer ruimte te geven
om met hun eigen leefomgeving om te gaan. Het lintenbeleid
geldt al een aantal jaren als toetsingskader voor het beoordelen
van verzoeken om een woning
te mogen bouwen of uitbreiden
langs de lintwegen in Aalsmeer.
Er is gebleken dat het wenselijk is
dit beleid ook op onderdelen aan
te passen en te actualiseren.
Inzage
Naar aanleiding van de inzagelegging van het Lintenbeleid in
oktober 2019 is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het gaat
hierbij om een aantal inhoudelijke wijzigingen. Om die reden
is er voor gekozen het Lintenbeleid vanaf 6 maart 2020 opnieuw
voor een ieder ter inzage te leggen. Zes weken lang kan een inspraakreactie worden ingediend
bij het college van burgemeester en wethouders. Na deze inzagetermijn zal het college de raad
voostellen het beleid vast te stellen.

Dopjes-inzameling wordt
voortgezet in Aalsmeer
Aalsmeer - Met ingang van half
februari is Fred de Bruin gestopt
met het inzamelen van plastic en
metalen doppen voor de KNGF
Geleidehonden in Aalsmeer. De
heren Booij en Muiteman zijn beide vrijwilligers bij KNGF en zamelen eveneens doppen in hun eigen dorpen in en willen deze actie ook in Aalsmeer voortzetten.
Het overnemen zal enige tijd kosten, aangezien de heren andere werkwijzen hanteren. De twee
halen alleen zakken of dozen op
en zetten niet op verschillende
locaties kratten neer. Volgens de

twee moeten er in Aalsmeer nog
locaties zijn waar doppen worden
ingezameld en waar mogelijk de
kratten nog geleegd dienen te
worden.
De heren willen graag in contact
komen met inwoners die plastic
doppen inzamelen en met inwoners die graag hiervoor als vrijwilliger aan de slag willen. Voor
meer informatie kan contact opgenomen worden met David
Booij, vrijwilliger KNGF Geleidehonden via 06-87435560 of mail
naar doppendepotjulianadorp@
gmail.com.

Info voor start leesgroep
Engelse literatuur
Amstelveen - Mooie Engelse boeken lezen, daarover inspirerende gesprekken voeren en
nieuwe mensen ontmoeten? In
Bibliotheek Amstelland is op donderdag 19 maart een informatiebijeenkomst over de oprichting
van een leesgroep Engelse literatuur. De bijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie
Senia, in samenwerking met de
bibliotheek. Senia-leesgroepen
lezen 6 à 7 boeken per jaar en bespreken de boeken aan de hand
van leeswijzers met discussievragen die het gesprek structuur geven. Een groep maakt een keuze uit een literatuurlijst van Senia
met eigentijdse literatuur. Waar
onder andere de boeken Warlight

van Michael Ondaatje en Normal
People van Sally Rooney, te vinden zijn. Meer informatie over de
werkwijze is te vinden www.senia.nl. Belangstellenden zijn van
harte welkom op donderdag 19
maart vanaf 10.30 uur in de Bibliotheek van Amstelveen, Stadsplein 102. De bijeenkomst is gratis en vrijblijvend. Na een informatief gedeelte worden er praktische afspraken gemaakt met
mensen die in de nieuwe leesgroep willen stappen.
Wel graag aanmelden bij de bibliotheek, telefoonnummer 0206414126, of bij de ambassadeur
van de Stichting Senia, Jetty van
der Veen, via e-mail jetty.vanderveen@senia.nl

Aan de slag vrijdag of
zaterdag voor NLDoet
Aalsmeer - Komende vrijdag 13
en zaterdag 14 maart is het weer
tijd voor de jaarlijkse actie NLDoet. Door bedrijven, instanties
en inwoners worden diverse klusjes uitgevoerd bij verenigingen
en stichtingen. Zo kan De Lotusbloem van Ons Tweede Thuis in
de Apollostraat nog wel wat helpende handen gebruiken bij het
lenteklaar maken van de tuin op
vrijdag van 9.30 tot 14.30 uur en
worden pannenkoeken-bakkers
gezocht. Ook verpleeghuis Rozenholm wil haar binnentuin en
terrassen opfrissen. Hulp is welsinds 2013 een mentorprogram- kom op vrijdag.
ma is opgezet voor leerlingen,
ouders en mentoren. Mooi dat er Scouting en kinderboerderij
nu ook woensdag 25 maart in de Het is vooral buiten aan de slag
brede school Triade van 19.30 tot tijdens deze editie van NLDoet,
21.00 uur vragen over zorg kun- want ook de Historische Tuin
nen worden gesteld. Verder het hoopt vrijdag tussen 10.00 en
spreekuur in de bieb, een info- 16.00 uur vrijwilligers welkom
punt waar op donderdag 2 april, te mogen heten om de Tuin sei4 juni, 4 juli van 15.30 tot 17.30 zoensklaar te maken. Scouting
uur Pools sprekende medewer- Tiflo geeft de keuze, of vrijdag
kers aanwezig zijn voor vragen tussen 10.30 en 15.00 uur het
en problemen. “Hiervoor komt clubhuis aan de Stommeerweg
steeds meer belangstelling.” Nu en de meubels binnen een verfzijn dat niet bepaald de momen- je geven of zaterdag tussen 10.00
ten waarop de hardwerkende Po- en 15.00 uur het water op om het
len in de gelegenheid zijn om te scouting-eiland op te knappen.
Bij kinderboerderij Boerenvreugd
komen.
Wethouder Robert van Rijn onderzoekt nu of er ook op de
woensdagavond een infopunt
kan worden gerealiseerd in het
Raadhuis. Gregor Skalski zit bepaald niet stil wanneer het gaat
om mensen te helpen bij het integreren. Het moet niet gaan
om ‘Die Polen’ het moet gaan
om Aalsmeerders die uit een ander land komen. Die hier wonen Aalsmeer - Participe Amstelland
en werken, hier hun kinderen organiseert een (gratis) training
op school hebben. Nu komt het Assertiviteit in Aalsmeer. De trainog steeds voor dat er voor veel ning is bedoeld voor iedereen
geld een bed wordt gehuurd, lan- die zich in sociale situaties onzege dagen worden gemaakt en er ker voelt of moeite heeft om op
een prettige manier voor zichgeen enkele privacy is.
zelf op te komen. Dat kan zowel
privé als op het werk zijn. UitNederlands praten
Eén van de aan tafel zittende spraken van eerdere deelnemers
vrouwen is Urszerla Stawczoijt. zijn ‘als ik me ergens niet prettig
Zij spreekt Nederlands en wil best over voel op mijn werk, dan vind
tolken. “Ik vind het heel leuk om ik het lastig om dat te zeggen’ en
Nederlands te praten.” Urszer- ‘ik raak snel geïrriteerd, achterla heeft een kleine flat en werk af baal ik dan van hoe het is gewaar zij blij mee is. Zij voelt zich lopen’. Er wordt gezorgd dat de
hier gelukkig. Tijd om naar school lessen goed aansluiten op wat u
te gaan had zij niet, maar leerde wilt leren. U krijgt natuurlijk tips
Nederlands van de mensen voor en handvatten die leiden tot verwie zij werkte. De jongste genera- rassende inzichten en verandetie leert op school de Nederland- ringen. Hoeveel u deelt in de traise taal doch Monika wil meer en ning is aan u, de training is geen
zij deed dan ook een dringende therapie. Na uitleg wordt gewerkt
oproep om de kinderen lid te ma- met opdrachten en handvatten
ken van de bibliotheek - waar ook die u in de training en thuis vervoorleesmiddagen worden gege- der kunt oefenen.
ven. “Bezoek de vrouwen en man- De training start met een bijnen groepen in De Oude Veiling, eenkomst om kennis te maken.
zoek contact met elkaar.” Want als De groep is 8 tot 12 deelnemers
er iets is waar Gregor en Monika groot. In de groep wordt gewerkt
voor staan, dan is het veiligheid, aan opkomen voor u zelf door
geborgenheid en respect. Op de middel van communicatietechinternationale vrouwendag was nieken, het ontwikkelen van reaer in ieder geval veel plezier en
kwam er ruimte voor nieuwe uitdagingen. Het vlammende rood
van Monika’s jurk was een prachtige metafoor voor deze bijzondere middag! Voor meer informatie: Participe Amstelland telefoon
0297-326670
Janna van Zon

Geslaagde Vrouwendag
Poolse werkgroep
Aalsmeer - Zondag 8 maart - op
de internationale vrouwendag werd nog weer eens duidelijk hoe
bijzonder non-verbale communicatie kan zijn. Met ondersteuning van Participe organiseerde
de Poolse vrouwen werkgroep
onder leiding van Monika en Gregor Skalski een interessante bijeenkomst in het Parochiehuis.
Naast de grote groep vrouwen,
van zeer uiteenlopende leeftijden, waren er ook enkele mannen, zij ontfermden zich over de
drankjes. Er stond een feestelijk
gedekte tafel klaar met heerlijk
uitziende zoetigheden en voor later in de middag de hartige hapjes. Maar eerst werd Helma Keesom voor het voetlicht gehaald.
Zij had voor alle vrouwen - die zij
terecht sterke vrouwen noemde een anjer meegenomen. Zij vertelde over Participe (voormalig
Vita) waar een team van - toevallig allemaal vrouwen - zich ontfermen over de problemen waar
Aalsmeerders mee kunnen zitten.
Helma heeft als buurtverbinder
de schone taak om allerlei leuke
ideeën mogelijk te maken. “Iedereen moet zelf met plannen komen, dan ga ik kijken en helpen
met het zoeken naar de juiste
personen of instanties.” Deze Internationale vrouwenmiddag is
een mooi voorbeeld van zo’n geslaagd projectplan. Daarna was
er een hartelijk welkom van Monika. Een warme stem, een stralende lach, die door de zaal werd
beantwoord. In de vlammend rode jurk en bijpassende schoenen
waaronder hakken die haar zeker
tien centimeter langer maakten,
zag zij er prachtig uit. Het zijn allemaal zaken waar je als luisteraar
op gaat letten wanneer je de taal
niet verstaat. Op één woord na;
bibliotheek! En dan met wat fantasie en schaken met woorden,
ontstaat het vermoeden dat het
gaat om taal.

Rots in de branding
Gregor Skalski was in 1968 één
van de eerste - zo niet de eerste
- Poolse werkmigrant. Toen nog
met open armen ontvangen. “De
mensen waren spontaan, nu wij
met meer zijn, zijn de mensen
meer teruggetrokken. Ja, er is in
de loop der tijd wel wat veranderd.” Inmiddels heeft hij drie kinderen en zes kleinkinderen en is
de rots in de branding voor veel
van zijn Poolse landgenoten. Hij
dient als tolk bij bezoek aan artsen, apotheek en docenten. Blij is
hij met de Stichting Kreda waar

in de Hornmeer liggen altijd wel
klusjes te wachten. Zaterdag gaat
een aantal hekwerken vernieuwd
worden en speeltoestellen opgeknapt. Een groep van de Rotary
AMU heeft zich aangemeld voor
deze klus, maar helpende handen
blijven uiteraard welkom.
Schoonmaakactie SPIE
Ook SPIE doet weer mee aan NLDoet en organiseert zaterdag de
jaarlijkse schoonmaakactie op
de Westeinderplassen. Het bestuur hoopt met vele vrijwilligers
de Poel helemaal zwerfvuil vrij te
maken. Alle hulp is welkom. Om
07.45 uur verzamelt de groep bij
watersportvereniging
Nieuwe
Meer. Na een kop koffie en een
lekkere traktatie worden de plekken verdeeld en kan iedereen op
pad. Vanaf rond 11.00 uur staat
de Meerlanden met een vuilniswagen klaar om alle zooi op te
komen halen.
Alle deelnemers krijgen als bedankje na afloop een heerlijke
kop erwtensoep. Opgeven kan
door een mail te sturen naar info@pramenrace.nl.
Kijk voor alle klussen en aanmelden als vrijwilliger op www.nldoet.nl.

Gratis tips en handvatten

Start assertiviteitstraining
bij Participe Amstelland
listische gedachten, het veranderen van ongewenste emoties en
belemmerend gedrag, zoals piekeren en schuldgevoelens en het
omgaan met kritiek, waardering
en conflicthantering. Onderwerpen die aan bod komen zijn ‘wat
heb ik mee gekregen van thuis en
wat wil ik veranderen’, keuzes maken en grenzen stellen, en eigenwaarde en zelfvertrouwen.
De training start met een kennismakingsbijeenkomst op dinsdag 14 april van 15.00 tot 17.00
uur en aansluitend zijn er negen
wekelijkse bijeenkomsten op dezelfde dag en tijd. Locatie: Hadleystraat 55. Komt dit tijdstip u
niet uit? Meld dan toch aan, bij
genoeg animo start een training
op donderdag 16 april van 18.30
tot 20.30 uur in de avond. Aan de
training zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan bij Maartje
Warmenhoven via 06-13324020
of m.warmenhoven@participe.
nu of bij Milena Luteijn via 0653745267 of m.luteijn@participe.
nu, beide maatschappelijk werkers van Participe Amstelland.
Of dagelijks tussen 9.00 en 12.30
uur op telefoonnummer: 0297326670.
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