19 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.
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
Apeldoorn
Sarmaat

Voorletters
J.J.
G.M.

Geboortedatum
10-05-1977
15-09-1999

Datum
bechikking
11-03-2020
10-03-2020

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?
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 telefoonnummer 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.
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 gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
Kosmowski

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Voorletters
A.

Geboortedatum

Datum
voornemen

09-11-1988

10-03-2020

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 VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ
EN BESTUUR EN RUIMTE EN ECONOMIE OP
DONDERDAG 19 MAART 2020, 20.00 UUR
Onderwerp

Vanwege de corona maatregelen vervalt de gecombineerde
commissievergadering Maatschappij & Bestuur en Ruimte &
Economie
GEMEENTE AALSMEER BESLUIT TIJDELIJKE
OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING
VAN DE BESTEMMINGSPLANNEN ‘N201ZONE’,
‘1E HERZIENING N201ZONE’ EN ‘LANDELIJK
GEBIED OOST’ VOOR HET REALISEREN VAN
EEN LOGIESVOORZIENING VOOR TIJDELIJKE
ARBEIDSMIGRANTEN OP HET PERCEEL
THAILANDLAAN 14A EN 14B VOORHEEN
LEGMEERDIJK 287 IN AALSMEER Z18006642
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een tijdelijke omgevingsvergunning voor de termijn van 5 jaar hebben
verleend voor het realiseren van een logiesvoorziening met
bijbehorende parkeervoorzieningen in afwijking van de ter
plaatse geldende bestemmingsplannen. De afwijking van de
ter plaatse geldende bestemmingsplannen zijn als volgt.
• Gebruik als logiesvoorziening met bijbehorende parkeervoorzieningen ter plaatse van de bestemmingen ‘Uit te
werken
Bedrijfsdoeleinden’(UB) van het bestemmingsplan ‘N201zone’ en de 1e herziening daarvan zijn niet toegestaan;
• Gebruik van 8 parkeerplaatsen ten behoeve van de logiesvoorziening binnen de bestemming ‘Wonen’ van het
bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ is niet toegestaan.
Ter inzagelegging

De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 20 maart tot en met 1 mei 2020
op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
• in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAB-VG01 en
• via de gemeentelijke viewer RO-publiceer
http://0358.ropubliceer.nl/;
• in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m donderdag van 14.3016.30 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 10.30 uur.
• de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale
balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag
8.30-12.30 uur).
Beroep

Het instellen van beroep tegen het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen is mogelijk van 21 maart tot en met
1 mei 2020. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit
tijdig zienswijzen hebben ingediend, of belanghebbenden die
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te
dienen, kunnen beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de behandeling van
het beroepschrift en een eventueel verzoek om voorlopige
voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Over de hoogte
van het griffierecht en de wijze van betaling kunt u contact
opnemen met de rechtbank Amsterdam.
Crisis- en herstelwet

Op dit besluit tot het verlenen van deze omgevingsvergunning
is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden
in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop
van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden
worden aangevoerd.
Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.
Inwerkingtreding

Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
RECTIFICATIE
-

Oosteinderweg 537, 1432 BK, (Z20-008357), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het plaatsen van 2 dakkapellen op een schuur (legalisatie) . Toelichting:tijdens de
behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving, zoals gepubliceerd op 13 februari jl., onjuist was.
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.
- Praamplein 4A, 1431 CV, (Z20-015692), het plaatsen van
drie anti-rampaaltjes
- Visserstraat 44 t/m 48, 1431 GJ, (Z20-015560), het wijzigen
van de gevel en de indeling van het bedrijfsverzamelgebouw
- Hornweg 318a, 1432 GT, (Z20-015023), het maken van een
aanbouw aan de achterzijde van de woning
- Uiterweg 19, 1431 AA, (Z20-014656), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren van een buiten het
bouwblok gerealiseerde woning
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Copierstraat 2, 1433 NS, (Z20-004706), het plaatsen van
een schotelantenne op het balkon op de 2e verdieping aan
de voorzijde van de woning. Verzonden: 16 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:
- Uiterweg 56, 1431 AP, (Z19-046847), het vervangen van de
bestaande woning. Verzonden: 12 maart 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 maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Hoofdweg 142, 1433 JX, (Z20-009040), het plaatsen van
een dakopbouw en het verlengen van de kap. Verzonden:
11 maart 2020
- Vlinderweg 240, 1432 MX, (Z20-008774), het uitbouwen
van de zolder over een bestaand dakterras t.b.v. het creëren van meer slaapkamers. Verzonden: 11 maart 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:
- Westeinderplassen, percelen A 7023, A 7436 en A 7441,
(Z19-072006), het bouwen van een vissteiger als onderdeel van bouwplan Nieuw Calslagen. Verzonden: 11 maart
2020
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.
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19 maart 2020

Officiële Mededelingen
-

-

Uiterweg 13, Sectie H nr. 2922, 1431 AA, (Z19-018785), het
herbouwen van een loods. Verzonden: 11 maart 2020
Kudelstaartseweg 216, 1433 GR, (Z20-008535), het vernieuwen en verlengen van een steiger en het bouwen van
een jollenhelling. Verzonden: 10 maart 2020

Praamplein 4A, 1431 CV (Z20-009797), het intern verwijderen van lichte scheidingswanden bij de Albert Heijn

-

EVENEMENTEN

MELDINGEN AKKOORD
- Zijdstraat 79, 1431 EB (Z20-011771), het slopen van de achterzijde van het pand i.v.m. de nieuwbouw van 8 appartementen van een uitbreiding van de supermarkt
- Einsteinstraat 103, 1433 KJ (Z20-010045), het intern verbouwen van een supermarkt

t/m 19-03-20

Sportlaan 43A (Z20-015080) Kindervakantieweek 10 t/m
14 augustus 2020, ontvangen 26 februari 2020
COLLECTES

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.

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 van
de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:

t/m 19-03-20

t/m 17-04-20

TER INZAGE:

Vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e
Herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan’ met bijbehorende
verbeelding, regels en toelichting (Z2017/017386)
Aangepaste “nota Ruimtelijke beoordeling
bouwen in de linten van de gemeente Aalsmeer 2e herziening” (Z-2018/051216)

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
nes, gymzalen en sporthallen blijven voorlopig dicht vanwege het
coronavirus. Zoals het er nu naar
uitziet is voor zowel de handbal
als de voetbal het seizoen gespeeld. Een seizoen zonder winnaars, maar dat neemt menigeen
voor lief. Gezond zijn en blijven
is het belangrijkste wat momenteel telt.

Corona zet streep door bruisend Aalsmeer

Lege sportvelden, musea
dicht, geen activiteiten
Aalsmeer - Qua sporten blijft
het voorlopig stil. Lege voetbalen hockeyvelden, geen handbal,
basketbal, volleybal en ook SV

RENA

Omnia heeft het clubleven (bewegingslessen, turnen en trampolinespringen) tot in ieder geval
31 maart stil gelegd. Alle kanti-

Carnavalsoptocht
Ook grotere evenementen zijn afgelast om verspreiding van het
coronavirus in te dammen. Dubbele pech daarom voor De Pretpeurders. De in februari geannuleerde carnavalsoptocht zou
alsnog doorgaan op zondag 22
maart, maar: “Jammer en helaas.
Het was ons dit jaar niet gegund,
eerst een storm en nu het coronavirus. In verband met de landelijk
ingestelde maatregelen hebben
wij besloten om de ingelaste carnavalsoptocht af te lasten”, aldus
het bestuur van De Pretpeurders.

Benefiet uitgesteld
Ook het benefietconcert voor de
door MS getroffen muzikant Mark
Gilligan in N201 op zaterdag 21
maart is uitgesteld. Een nieuwe
datum is nog niet ‘geprikt’, maar ‘A
gig for Mark Gilligan’ gaat plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum. Afgelast is verder
ook de kleding- en speelgoedbeurs die aanstaande zaterdag 21
maart gehouden zou worden bij
de Doopsgezinde Gemeente.
Musea en ouderen
Verder zijn het Crash Museum in
fort Aalsmeer en het Flower Art
Museum tegenover de watertoren tot en met 31 maart gesloten,
de geplande lezing in Crash op 28
maart gaat dus ook niet door. Ook
zijn in de zorgcentra alle activiteiten voor en door ouderen geannuleerd. Geen bingo, geen zangmiddag, geen computerhulp en
in ’t Kloosterhof is de brasserie de
hele maand maart dicht. Aan inwoners wordt gevraagd een be-

zoek aan het zorgcentrum uit te
stellen. Wat verder niet doorgaat
nog even op een rijtje:
* Er wordt vanavond 19 maart
niet gesjoeld in Rijsenhout
* De Open Hof Keuken op vrijdag 20 maart is geannuleerd.
* De vogelbeurs op zondag 22
maart is afgelast, sowieso zijn
er deze maand geen activiteiten bij de Vogelvrienden.
* De Oost-Inn op woensdag
blijft gesloten tot in ieder geval 8 april.
* Jubileumconcert Concertina’s
Accordeonorkesten in Amstelveen is van 29 maart verschoven naar 8 november.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Nieuwe

Renault CLIO

,€€ 880000,-

Renault CLIO Estate
Verkoop, onderhoud & reparatie:
Aalsmeer Zwarteweg 93, tel. (0297) 38 30 80
Amstelveen Traviatastraat 2, tel. (020) 426 39 50
Amsterdam West Sydneystraat 18, Lijnden, tel. (020) 659 42 00
Bollenstreek Hillegom Arnoudstraat 4, tel. (0252) 43 30 43
Hoofddorp Parellaan 11, tel. (023) 562 76 04

Nieuwe

Renault CAPTUR

Renault MEGANE Estate

Occasions, onderhoud & reparatie:
Amsterdam Zuid Oost Klokkenbergweg 3, tel. (020) 561 96 50
Uithoorn Zijdelweg 53, tel. (0297) 56 30 44

*Actie all-weather banden geldig t/m 28 maart op geselecteerde modellen met inname 4 af fabriekbanden. Alleen geldig op particuliere orders. Voordeel gebaseerd op de Renault MEGANE Estate TCe 100 GPF Life. Actie is geldig op klantorders t/m 29 maart 2020. Genoemde acties zijn geldig op
voorraadmodellen geregistreerd vóór 30 april 2020. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,6-6,1 l/100 km, resp. 27,8-16,4 km/l. CO2: 94-139 gr./km.

renault-nieuwendijk.nl

