11 juli 2019

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
LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do.
14.30-16.30 uur.
wo.
14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels);
vr.
08.30-10.30 uur
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur via 0297-387575.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
di. do.
14.30- 16.30 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
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do.
14.30-16.30 uur
vr.
08.30 -10.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr.
08.30-12.30 uur
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 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.
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.
Bereikbaar 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

BEKENDMAKINGEN

VERGADERING DONDERDAG 11 JULI 2019

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.

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? Heeft u een afspraak met een medewerker van
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt
de gemeente gedurende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:
-

Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels);
Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openingstijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor
afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op
donderdag 11 juli 2019, in de raadzaal van het gemeentehuis
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

20.05

R-1

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt stilgestaan bij het
overlijden van de heer B.J. Wegman,
ereburger gemeente Aalsmeer
1. Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
Vaststelling van de agenda
BEHANDELSTUK

20.10

R-2

Actualiteitendebat over luchthaven
Schiphol, de groei en hinder van het
vliegverkeer
SLUITING

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.
- Kanaalstraat 51, 1431 BV, (Z19-040871), het uitbreiden van
het dakterras aan de achterzijde van de woonhuis
- Ketelhuis 65, 1431 LS, (Z19-040687), het plaatsen van een
dakopbouw op een bestaande woning
- Helling 24 , 1431 BS, (Z19-040599), het verbouwen en moderniseren van een woonhuis en het plaatsen van zonnepanelen
- Sportlaan 43 A, 1431 HW, (Z19-040220), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van een nieuw
clubgebouw voor Atletiek Vereniging Aalsmeer
- Aalsmeerderweg achter nummer 235, kadastraal bekend
perceel nrs. B 8868, 8869 en 7759, (Z19-040212), het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
- Mendelstraat 56, 1431 KM, (Z19-039639), het maken van
een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde van de woning
- Machineweg 222, 1432 AV, (Z19-039568), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van het gebruik
van een deel van het bedrijfspand naar een woning
- Aalsmeerderweg 83 A, 1432 CH, (Z19-039566), het legaliseren van de herbouw van een door brand verwoest gebouw
- Uiterweg 12, 1431 AN, (Z19-039446), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorgevel van de woning
- Mijnsherenweg 56, 1433 AT, (Z19-039447), het verbreden
van een in- en uitrit
- Lakenblekerstraat 64, Sectie C. nr. 4048, (Z19-038971), het
realiseren van een hotel met 395 kamers, het bouwen van

BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt
in de Staatscourant en digitaal via
www.officielebekendmakingen.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 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

GRATIS OPFRISSEN VAN UW VERKEERSKENNIS?
Wilt u zich als ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens
laten bijspijkeren over de nieuwste verkeersregels? Wilt u
daarbij ook nog tips krijgen voor zuiniger en milieuvriendelijker rijden? Grijp dan nu uw kans!
De gemeente Aalsmeer biedt u in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling Amstelveen-Amstelland
een gratis opfriscursus rijvaardigheid aan. Het maximale
aantal cursisten per cursus is 40. Schrijft u zich daarom
op tijd in. Aanmelden is vereist. Zonder aanmelding
geen toegang! De theoriecursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur.
Een deskundige verkeersinstructeur praat u bij over alle
verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. U
kunt daarbij denken aan de turborotondes, spitsstroken,
nieuwe belijningen enz.
Tijdens de eerste dag van de theoriecursus kunt u zich ook
inschrijven voor een rijvaardigheidsrit. Deze rit maakt u samen met een erkende rij-instructeur in uw eigen auto en in
uw eigen omgeving. De datum wordt afgesproken in overleg met de verkeersschool. Deelname aan deze praktijkrit
is op eigen risico. Tijdens de tweede theoriebijeenkomst
wordt dieper ingegaan op de verkeerstheorie en u kunt
uw ervaringen van de praktijkrit met elkaar delen.
De theoriebijeenkomst en praktijkrit hebben een informatief karakter. Het is dus geen examen. Bij aanvang van de
eerste theoriebijeenkomst ontvangt u een theorieboek.
Deze cursus wordt mogelijk gemaakt door de gemeente
Aalsmeer en is voor u geheel kosteloos.

Voor wie?
Oudere automobilisten (60+) wonende
in de gemeente Aalsmeer.
Wanneer?
De eerste dag van deze tweedaagse cursus is op
dinsdag 10 september 2019 en de tweede dag is op
dinsdag 8 oktober 2019. Beide dagen van 10.00-12.00 uur.
Wij verwachten u op beide bijeenkomsten.
Waar?
In De Oude Veiling, Marktstraat 19 1431 BD Aalsmeer
Aanmelden?
Bij VVN afdeling Amstelveen-Amstelland.
Bij voorkeur via email: vvn.amstelland@gmail.com
(of per post p/a J. de Graeflaan 123 1181DM Amstelveen)
Wilt u zich aanmelden met de volgende gegevens:
- Man of vrouw
- Voorletters + achternaam
- Adres
- Postcode en woonplaats
- Telefoon
- Geboortedatum
- E-mailadres

een half verdiepte stallingsgarage met 230 parkeerplaatsen en het aanleggen van in- en uitrit
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z18-007856), het
omzetten van een tuinbouwbedrijf naar een agrarisch
aanverwant bedrijf, het veranderen van de gevels, dak en
inrit en het plaatsen van een hekwerk Verzonden: 05 juli
2019
- Oosteinderweg 219a, 1432 AS, (Z19-022633), het plaatsen
van een dakkapel in de zijgevel Verzonden: 24 juni 2019
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:
- Hornweg 315, 1432 GL, (Z19-023990), het bouwen van een
woning en het aanleggen van een in- en uitrit met toegangspoort. Toelichting: tijdens het proces is gebleken dat
de omschrijving niet volledig is. Verzonden: 02 juli 2019
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:
- Mozartlaan 5 , 1431 ZK, (Z19-030045), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Verzonden: 05 juli 2019
- Lisdoddestraat 57, 1433 WG, (Z19-029881), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 27 juni 2019
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:
Vervolg op de 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 -540 4911.

Het maximale aantal cursisten per cursus is 40.
Schrijft u zich daarom op tijd in.
Zonder aanmelding geen toegang!
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Vervolg van vorige blz.
-

Jac. P. Thijsselaan 10, 1431 JH, (Z19-029051), brandveilig
gebruik Kinderopvang Samsam. In het ontwerpbesluit
wordt de omgevingsvergunning verleend.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 12 juli 2019 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
- Teelmanstraat 2, 1431 GL, (Z18-010139), het wijzigen van
de indeling t.b.v. huisvesting van arbeidsmigranten en
brandveilig gebruik. In het ontwerpbesluit wordt de omgevingsvergunning verleend.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 12 juli 2019 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (GECOMBINEERDE WELSTANDS- EN ERFGOEDCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen
12:00-14:00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het

raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van 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.
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.
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Calveslo tussen huisnummer 5 & 9 (Z19-040938) Buurt BBQ
Calveslo op 13 juli 2019, melding akkoord 9 juli 2019
- Sportlaan 44(Z19-040954) optreden van een band op 20

juli 2019, melding akkoord 9 juli 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
-

Route door Aalsmeer (Z19-035772 ) Gerrie Knetemann
Classic 8 september 2019, verzonden 9 juli 2019.
De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt een
eindbesluit over de vergunningaanvraag.
Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina
van de gemeente.
Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing. 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.

TER INZAGE
t/m 18-07-19

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart
2019’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
t/m 19-07-19
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige relevante stukken m.b.t. kavel Schouten,
Green Park deelgebied 3, nabij Aalsmeerderweg 32 in Aalsmeer (Z18-002531)
t/m 25-07-19
Ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken Polderzoom fase 2 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
(IDN : NL.IMRO.0358.07N-OW01)
t/m 25 juli 2019 Ontwerp “exploitatieplan Polderzoom fase
2”. (IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01)
t/m 26-07-19
Besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken m.b.t. bekendmaking wet geluidhinder i.v.m. ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting die de gevels van
woningen gelegen aan de weg “Oosteinderweg”, te Aalsmeer mogen ondervinden
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Is de naamgeving wel goed?

Oude Deuren Surf Cup:

Gemeente in gesprek
over minimabeleid
Aalsmeer - “Hoe bereiken we
mensen die gebruik kunnen maken van de regelingen? Sluiten de
regelingen aan bij de wensen? En
hoe zetten we het budget zo effectief mogelijk in?” Deze onderwerpen kwamen uitgebreid aan
de orde tijdens de meeting waarin het armoede- en minimabeleid
werd besproken met de netwerkpartners in De Oude Veiling. De
bijeenkomst had een drietal doelen. Het eerste doel was om na te
gaan wat de gemeente kan verbeteren rondom het beleid voor
inwoners met een laag inkomen,
het tweede doel was om na te
gaan hoe de doelgroep beter bereikt kan worden. Het derde doel
was om elkaar nog beter te leren
kennen. De Gemeente Aalsmeer
organiseerde deze bijeenkomst
omdat zij bezig is het beleid voor
mensen met een laag inkomen te
vernieuwen.
Effectief en efficiënt
De dag werd geopend door wethouder werk en inkomen, Robert
van Rijn. “Iedereen heeft recht op
een gelijke start. Met de extra regelingen proberen wij ook mensen die minder te besteden hebben zo goed mogelijk te helpen.
Uitgangspunt hierbij is om onze minimaregelingen zo effectief
en efficiënt mogelijk in te zetten.
Daarom is deze bijeenkomst met
de netwerkpartners zo belangrijk
voor ons. De uitkomsten van deze
dag verwerken wij in de evaluatie

van ons minimabeleid.”
Nieuwe naam
Ook stelde de wethouder de
naam minimabeleid en armoedebeleid aan de orde. “Ik vraag mij
af of de naamgeving van ons beleid goed is. Veel mensen komen
in aanmerking voor de regelingen, maar voelen zich misschien
niet aangesproken door de naam
minimabeleid of armoedebeleid.’”
Aldus Van Rijn. Alle netwerkpartners riep hij op om hier een nieuwe naam voor aan te dragen. De
deelnemers van de bijeenkomst
gaven aan tevreden te zijn over
de regelingen die de gemeente
kent. Wel was er vraag naar aanvullende regelingen. Ook gaven
de netwerkpartijen aan dat zij het
goed vonden om met elkaar hierover te spreken en elkaar beter te
leren kennen.
Regelingen voor minima
De gemeente heeft verschillende
(financiële) regelingen om inwoners met een minimum inkomen
te ondersteunen. Ook als u werkt
en een laag inkomen heeft kunt
u in aanmerking komen voor deze regelingen. Bij het Sociaal loket kunt u niet alleen terecht voor
het aanvragen van de regelingen
voor inwoners met een laag inkomen, maar kunt u ook terecht
voor vragen over zorg, welzijn en
jeugdhulp. Meer informatie over
de minimaregelingen is te vinden
op www.aalsmeer.nl/minima.

Afscheid Hans Alders na ruim 12,5 jaar

Omgevingsraad Schiphol
gaat nieuwe fase in
Amstelland - De Omgevingsraad
Schiphol heeft dinsdag 9 juli afscheid genomen van zijn voorzitter Hans Alders. Meer dan 12,5
jaar leidde hij het overleg over de
ontwikkeling van Schiphol, waarbij 40 adviezen aan het kabinet
werden opgeleverd. Het afscheid
vond plaats op een mini-symposium over de rol van maatschappelijke akkoorden dat door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen
ter gelegenheid van zijn afscheid
werd georganiseerd.
Tijdens het mini-symposium reflecteerden mr. Th. C. de Graaf (vice-president van de Raad van State), drs. M.I. Hamer (voorzitter van
de Sociaal-Economische Raad)

‘Reünie voor plankzeilers’

en drs. J.M.M. Polman (voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur) op de betekenis
van akkoorden in verhouding
tot de rol van de politiek. De minister roemde Alders voor de wijze waarop hij jarenlang rust heeft
weten te scheppen in het debat
rond luchtvaart, na jaren “waarin iedereen elkaar voor de rechter
sleepte”. Zij gaf ook aan dat een
nieuwe fase zijn is gestart waarin
opnieuw gezocht moet worden
naar de wijze waarop belanghebbenden kunnen meedenken en
meedoen. Daarbij hoort volgens
de minister ook de nieuwe aanpak die zij vorige week presenteerde waarbij de luchtvaart de
groei eerst moet verdienen. Aan

Kleurrijke roadtrip door 12 landen

Deelname Rob en Paulien
aan Budapest Rally BR19
Aalsmeer - De Budapest Rally BR19 is een kleurrijke roadtrip
met originele vierwielers die in
zeven etappes over spectaculaire wegen van twaalf verschillende landen cruisen tot in Boedapest. Het vertrek is zaterdag 13 juli. Vader Rob Feenstra doet samen
met dochter Paulien Miltenburg,
woonachtig in Kudelstaart en
Aalsmeer, met hun VW T3 bus ‘De
Tukhut’ mee aan de rally. Het idee
om deel te nemen is twee jaar geleden al ontstaan, maar door omstandigheden kon dit geen doorgang vinden. Dit jaar gaat het dan
eindelijk wel plaatsvinden en Rob
en Paulien hebben er heel veel
zin in. “Het wordt één groot feest”,
aldus de twee. Het thema dit jaar
is de zestiger jaren en natuurlijk
passen Rob en Paulien hun outfit hierop aan. Overdag gaat circa 400 kilometer gereden worden. Iedere ochtend krijgen de

deelnemers opdrachten en challenges mee van de organisatie.
Hiermee zijn punten te verdienen
en degene met de meeste punten wint een gifgroene Trabant.
Het begon met een challenge om
een facebookpagina aan te maken. Voor Rob en Paulien is dit ‘De
Tukhutters – BR 19’. Hoe meer volgers, hoe meer punten ze ermee
verdienen.
Daarnaast kunnen punten verdiend worden met een krantenartikel of een uitzending op de
radio of televisie en natuurlijk is
de Meerbode bereid gevonden
om Rob en Paulien meer punten
te bezorgen. De hele reis is te volgen via genoemde facebookpagina. Er zullen hierop steeds updates geplaatst worden om het
thuispubliek op de hoogte te
houden van deze, volgens Rob en
Paulien, geweldige reis en uitdaging. Heel veel succes!

Alders werd door de minister het
eerste exemplaar van de bundel
‘De luchtvaartpolder 2006-2019.
Hoofdstukken van Hans Alders’
uitgereikt. Hierin wordt een overzicht gegeven van de uitgebrachte adviezen, de opgeleverde resultaten en de gevolgde werkwijze van de voorzitter. In de bundel komen ook de ‘partners uit de
polder’ aan het woord. Vanuit hun
verschillende perspectieven zijn
luchtvaartsector,
bestuurders,
bewoners, bedrijfsleven en milieubeweging eensgezind in hun
waardering van de grote verdienste van Hans Alders voor zowel de
luchtvaartsector als de omgeving
van Schiphol.

antwoordelijkheid nam om bruggen te slaan naar de andere belangen. In januari dit jaar legde
hij zijn functie neer. Voor zijn 12,5
jarige inzet werd hij door de Koning benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. De minister speldde hem aan het einde van het symposium de bijbehorende versierselen op.

Onderscheiding
Waardering was er ook voor Kees
van Ojik, de huisarts die als vertegenwoordiger van de omwonenden aan tafel jarenlang de ver-

Interim-voorzitter
Per 1 juli 2019 is de heer Pieter
van Geel benoemd door de minister als interim-voorzitter van
de Omgevingsraad Schiphol. Hij
zal als interim-voorzitter leiding
geven aan de evaluatie van de
Omgevingsraad Schiphol. De resultaten van de evaluatie worden in het najaar verwacht, zodat
over een toekomstgerichte organisatie van de Omgevingsraad
kan worden besloten in de Luchtvaartnota.

Aalsmeer - Een ‘reünie voor
plankzeilers’ met hun Mistral’s,
Windglider’s, Ten Cate’s en Proto’s, oftewel: de Oude Deuren Surf
Cup. Op de Westeinderplassen bij
Windsurf Club Aalsmeer stonden
zondag 30 juni in totaal 85 deelnemers aan de start tijdens de
11e internationale Oude Deuren
Surf Cup. Talloze mensen in Nederland zijn nog steeds de trotse eigenaar van een oude windsurfplank uit de jaren zeventig of
tachtig. Toen was het plankzeilen
mateloos populair. Deze windsurfers van weleer, inmiddels rond
de vijftig, gaan weer steeds vaker het water op met hun oude
plank nu ze meer tijd hebben en
hun kinderen zijn opgegroeid.
In Aalsmeer wordt sinds 2009 de
Oude Deuren Surf Cup georganiseerd en was destijds een initiatief
van Harold en Margreet Elfring,
die het tien keer hebben georganiseerd. De organisatie en promotie is eind 2018 overgedragen aan
John Butot, die het dit jaar samen
met Lucien van Delst en de Windsurf Club Aalsmeer heeft georganiseerd. John heeft er dit jaar een
geweldig windsurffeest van gemaakt voor jong en oud. Er waren
deelnemers uit Nederland, België,
Duitsland en Italië.
Extra activiteiten
Inmiddels zijn de meesten echte
fans geworden van dit super gezellige evenement waarbij er dit
jaar veel extra activiteiten waren naast de windsurfwedstrijd:
Windsurf en SUP lessen, Windsurf
simulator, eFoil sessies van kiteboardschool en de hele dag leuke
muziek met DJ Minne. Tijdens de
barbecue trad John zelf op met
zijn band: Johnny en the Surfers.
Er komen nog meer Oude Deuren
Surf Cups dit jaar in Nederland.
Kijk hiervoor op www.oudedeu-

rensurfcup.nl. John vierde dit jaar
zijn 40 jarig windsurf jubileum.
Zijn zoon Kevin staat alweer 10
jaar op de plank, dus samen goed
voor 50 jaar windsurfen. Kevin
was tevens de jongste deelnemer
met zijn 18 jaar en werd tweede
bij de rookies klasse. John had
ook een speciale deelnemer: Age
Veldboom. Age is een windsurfer van het eerste uur. In 1972 had
hij zijn eerste plank gekocht. Veel
mensen dachten toen dat het
een soort zeilboot was. In 1979
kreeg John de eerste windsurflessen van Age in Friesland waar Age
rond reed met een trailer vol surfplanken. Age heeft in die jaren
daarna een complete zeilschool
opgericht, later weer verkocht en
is nu nog steeds actief.
WK in Italië
Harold en Margreet doen ook elk
jaar mee met de Oude Deuren
Surf Cup en dit jaar voor het eerst
in een aparte nieuwe eenheidsklasse: Windsurfer LT. “De Windsurfer LT is de ultieme longboard
Windsurf eenheidsklasse”, vertelt Harold. “Net zoals in de zeilerij de Laser klasse eigenlijk, daarmee kan je het heel goed vergelijken. We gaan dit jaar met een
grote groep in juli naar de wereldkampioenschappen in Torbole in
Italië en de Noord-Nederlandse
kampioenschappen. Dit jaar zijn
we ook het gastland voor de organisatie van de Europese kampioen Windsurfer LT schappen in
oktober in Hoorn.”
Uitslagen:
Overall Kampioen Oude Deuren:
Martyn van Geemen.
1e DIVII klasse: Peter-Paul Tellier.
1e Windsurfer LT: Dion van Laarhoven.
1e bij de dames: Anita Jansen.
2e bij de dames: Margreet Elfrink.

