
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 bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-
12.00 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 verzen-
ding 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale 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 on-
dertrouw 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 overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer 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
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 on-
der 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 bestuurs-
secretariaat. 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 commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de 
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde 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.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen 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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen 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 wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. 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 aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden 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 openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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 ingeschre-
ven. 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  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Wietrzyk L.A. 21-03-1980 10-07-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische 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 ko-
pie 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.aals-
meer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektroni-
sche handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De fol-
der is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Vervolg op de volgende blz.

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  Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Kupczyk P.B. 09-10-1990 09-07-2019
van Oostrum C. 21-08-1993 09-07-2019

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 burgerza-
ken 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.
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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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Herenweg 66 A, 1433 HB, (Z19-042401), het aanbrengen 

van een oeverbescherming met stortstenen langs de oos-
telijke strekdam van het perceel 

-  Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB, (Z19-042107), het bouwen 
van een woning  

-  Uiterweg 272, 1431 AV, (Z19-041969), het wijzigen van de 
woning en het plaatsen van een bijgebouw  

-  Helling 19, 1431 BR, (Z19-041688), het aan elkaar koppe-
len van de dakkapellen en voorzien van een schuin dak en 
plaatsen van zonnepanelen  

-  Saturnusstraat 1 , 1431 XL, (Z19-041425), het inrichten van 
een bouwplaats op parkeerplaatsen t.b.v. het verduurza-
men van 28 woningen  

-  Uiterweg 214A, 1431 AT, (Z19-040944), het herverdelen 
van de gebruiksruimten op de entresol  

-  Zijdstraat 31 en 31a, 1431 EA, (Z19-039567), het deels wij-
zigen van de functie op de begane grond naar wonen, het 
maken van een op en aanbouw aan het voorgebouw, het 
maken van een opbouw met terrassen op het achterge-
bouw en het wijzigen van de indeling  

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.
-  Mr. Jac. Takkade 15 A, 1432 CA, (Z19-030189), het slopen 

van een bestaande schuur en het realiseren van een nieu-
we schuur. Verzonden: 12 juli 2019

-  Oosteinderweg 268b, 268d en 270a t/m 270e, 1432 BC, 
(Z19-025217), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. 
het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten. Verzonden: 
11 juli 2019

-  Hornweg 132, 1432 GP, (Z19-029405), het kleinschalig ka-
mergewijs verhuren van de woning. Verzonden: 11 juli 2019

-  Pasteurstraat 24, 1433 KT, (Z19-013626),  het uitbreiden van 
de badkamer op de eerste verdieping en het plaatsen van 
een luifel bij de voordeur. Verzonden: 20 juni 2019

-  Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z19-017707), het tijdelijk 
overkluizen van bestaand water. Verzonden: 09 juli 2019

-  Zijdstraat 79, 1431 EB, (Z19-027991), het herontwikkelen 
van de achterzijde van het pand (Gedempte Sloot) tot 8 
appartementen met parkeergarage. Verzonden: 08 juli 
2019

Buiten behandeling gestelde 
aanvragen omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Chrysantenstraat 21, 1431 BM, (Z19-031535), het realiseren 

van een opbouw op de bestaande aanbouw. Verzonden: 
11 juli 2019

-  Stommeerweg 67, 1431 ET, (Z19-033622), het plaatsen van 
een erfafscheiding aan de voor- en achterzijde van de wo-
ning. Verzonden: 09 juli 2019

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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:

-  Uiterweg 27 ws19, (Z19-024224), het vervangen van de 
bestaande woonark. Verzonden: 12 juli 2019

-  Pasteurstraat 24, 1433 KT, (Z19-013626), het uitbreiden van 
de badkamer op de eerste verdieping en het plaatsen van 
een luifel bij de voordeur. Verzonden: 11 juli 2019

-  Giekstraat 2 , 1433 SH, (Z19-039067), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 10 
juli 2019

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/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.
-  Schoolstraat 4, 1432 BG, (Z19-027006), wijziging brandvei-

lig gebruik m.b.t. het splitsen van de slaapruimten en het 
plaatsen van een deurkozijn in een constructieve wand. 
Toelichting: in het ontwerpbesluit wordt de omgevings-
vergunning verleend. De aanvraag, de ontwerpbeschik-
king en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
19 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de balie 
bouwen van het gemeentehuis.

Meldingen akkoord
- Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB (Z19-042650), het slopen van 

een woning ten behoeve van een nieuwbouw woning
- Mijnsherenweg 28, 1433 AS (Z19-042651), het slopen van 

een woning

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT GECOMBI
NEERDE WELSTANDS EN ERFGOEDCOMMISSIE

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert 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 Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
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EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

COLLECTES

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

Collectevergunning (aanvragen)
- In drukke straat bij supermarkt(Z19-041709) Collecteren 

Stichting Steun mensen rechten stop maatschappelijk ge-
weld van 28 juli tot 3 augustus 2019 ontvangen 10 juli 2019

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRASVERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Ophelialaan 108, 1431HM (Z19-021805) De Ophelia V.O.F., 

verzonden 12 juli 2019

DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 108, 1431HM (Z19-021805) De Ophelia V.O.F., 

verzonden 12 juli 2019

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 20, 1431GA (Z19-041026) Grote prijs van 

Aalsmeer op 6 oktober 2019, melding akkoord 11 juli 2019

- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z19-041820) Optreden 
van de band Exces op 6 september 2019, melding akkoord

 11 juli 2019
- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z19-041825) Karaoke 

show op 21 september 2019, melding akkoord 11 juli 2019
- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z19-041829) Optreden 

van de band Super Friday op 5 oktober 2019, melding
 akkoord 11 juli 2019
- Bilderdammerweg 123, 1433HG (Z19-042335) pizza avond 

met aansluitend disco muziek tijdens clubkampioen-
schappen op 24 augustus 2019, melding akkoord 15 juli 
2019

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE: 

t/m 18-07-19: voorontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart 
2019’ met bijbehorende verbeelding, planre-
gels en toelichting

t/m 19-07-19: de omgevingsvergunning, de daarbij beho-
rende ruimtelijke onderbouwing en de ove-
rige relevante stukken m.b.t. kavel Schouten, 
Green Park deelgebied 3, nabij Aalsmeerder-
weg 32 in Aalsmeer (Z18-002531)

t/m 25-07-19: ontwerp bestemmingsplan met bijbeho-
rende stukken Polderzoom fase 2 en ont-
werpbesluit Hogere grenswaarde (IDN : 
NL.IMRO.0358.07N-OW01)

t/m 25-07-19: ontwerp “exploitatieplan Polderzoom fase 2”. 
(IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01)

t/m 26-07-19: besluit en de daaraan ten grondslag liggen-
de stukken m.b.t. bekendmaking wet geluid-
hinder i.v.m. ten hoogste toelaatbare waar-
de van de geluidsbelasting die de gevels van 
woningen gelegen aan de weg “Oosteinder-
weg”, te Aalsmeer mogen ondervinden

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Foto: Yvonne van Doorn

Bindingkamp Warnsveld 1
“We worden alleen wel vaak gesnapt”
Aalsmeer - “We begonnen zater-
dag bij de bus bij de Waterlelie, 
we stonden te popelen. Na een rit 
van 2½ uur kwamen we bij de lo-
catie in Warnsveld. Na aankomst 
lunchen en kennismakingsspe-
len, heel leuk. ‘s Avonds hadden 
we quiz over het thema van dit 
jaar, ‘Mikken en Raken’. Zondag 
sportdag: warming-up, veel spel-
len zoals waterpong, flesje bow-
len, spijkerslaan, kwalleballen, 
buikglijden, touwtrekken en esta-
fette, super leuk met elk spel.

Maandag vossenjacht, zoals een 
aardbei, wielrenner, melkmeisje, 
sjeik, dokter, boswachter, mooie 
dame en een Schotse kok. Daar-
na Ognib, dat is bingo maar dan 
omgekeerd met achteruit lopen 
en vanaf half 3 de woorden om-
gekeerd, leuk maar soms moeilijk. 
‘Lepel’ was makkelijk. In de avond 
vliegtuigjes maken.

Dinsdag waren de vlag en mast 
gestolen en daarna deden we 
een speurtocht naar De Berkel, 

met onderweg zoeken naar koe 
4642, en een menselijke pirami-
de.
De koks Bull en Tops koken iedere 
dag heerlijk. Elke dag muziek om 
gewekt te worden. Ook lopen we 
elke avond over, we worden al-
leen wel nog vaak gesnapt. Mis-
schien gaan we nog een avond-
spel doen en nog heel andere 
leuke dingen.”
 
Tot zaterdag, Jari, Hannah F, Elise, 
Eline, Charlotte, Nora en Cas.

Lezing CRASH: Wat gebeurde er in 
mei 1940 op Vliegveld Bergen?
Aalsmeerderbrug - Het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-‘45 organiseert op zater-
dag 20 juli om 13.00 uur een le-
zing over de Fokker G-1. Wat ge-
beurde er eigenlijk in die vijf da-
gen in mei 1940 op Vliegveld Ber-
gen? Welke missies werden er ge-
vlogen? Kan er worden terugge-
zien op een succesvolle inzet? Al-
le vragen komen aan bod in de le-
zing van de Stichting Fokker G-1.
 
Vanaf september 1939 bewaak-
te de 4de Jachtvliegtuig Afdeling 
de Nederlandse neutraliteit van-

af het vliegveld Bergen bij Alk-
maar. Als net opgerichte afdeling 
kreeg het de beschikking over 
een twaalftal Fokker G-1’s die nog 
maar kort daarvoor door het Wa-
pen der Militaire Luchtvaart (ML) 
in gebruik was genomen. Nog 
eens twaalf Fokker G-1s werden 
ingedeeld bij de 3de JaVA op het 
vliegveld Waalhaven bij Rotter-
dam. Als jachtkruiser kregen bei-
de afdelingen de taak om indrin-
gers met deze jachtkruiser te on-
derscheppen en te verdrijven.
In november 1939 leidde dit er-
toe dat vanaf Bergen een aantal 

Duitse watervliegtuigen werd on-
derschept met behulp van radio-
contact. Dat was een eenzijdige 
verbinding van de grond met het 
vliegtuig, maar toch. Het bleek 
lastig de veelal Duitse indringer 
op te sporen en onder vuur te ne-
men, al werden er wel een aantal 
successen geboekt.
De Fokker G-1 was ontworpen als 
tweemotorige jachtkruiser, met 
een bemanning van drie: een vlie-
ger, een marconist en een staart-
schutter. Die laatste twee functies 
werden al snel samengevoegd en 
met name op vliegveld Bergen 
moest snel een oplossing worden 
gevonden om de tekorten weg te 
werken. Hier slaagde men in vóór 
de Duitse inval in mei 1940.
Helaas werden op de eerste oor-
logsdag een aantal Fokker G-1’s 
van de 4de JaVA op de grond ver-
nield, toch bleek het daarna de 
enige afdeling die nog inzetbaar 
was. De onvolprezen Technische 
Dienst leverde in samenwerking 
met KLM-technici nog een aan-
tal beschadigde Fokker G-1s ge-
vechtsklaar af, maar het bleek een 
druppel op de gloeiende plaat.
U bent van harte welkom! Kijk 
ook eens op www.fokkerg-1.nl.

Het museum is geopend op 
woensdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur, op zaterdag van 11.00 
tot 16.00 uur en de 2e zondag 
van de maand ook van 11.00 tot 
16.00 uur.
De toegang bedraagt €5,00 voor 
volwassenen en €2,00 voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Donateurs 
van de stichting en veteranen 
hebben gratis toegang. Het mu-
seum is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug.

Aalsmeer - Zondag 14 juli, 
even na tien uur ’s morgens, 
botsten twee personenau-
to’s op elkaar. Inmiddels is 
het kruispunt Legmeerdijk 
/ N201 ‘berucht’ omdat hier 
toch aardig wat aanrijdin-
gen gebeuren.

Weer raak

Clubrecord 
Nienke van Dok
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
liep Nienke van Dok tijdens de 
3e Track Meeting in Utrecht haar 
laatste baanwedstrijd van het sei-
zoen.Nienke liep een sterke, tacti-
sche race over 800m welke resul-
teerde in een verbetering van het 
persoonlijke en clubrecord met 2 
seconden: 2:18,38 minuten. Hier-
mee sluit ze haar baanseizoen af 
welke in 4 maanden tijd 6 per-
soonlijke records en clubrecords 
opleverde (MB/MA en Senio-
ren) op de 800m, 1500m, 2000m, 
2000m steeple, 3000m steeple en 
de 5000m. Tijdens dezelfde Track 
Meeting liepen C-junioren Gwen 
Alewijnse en Tara Ozinga allebei 
net boven hun persoonlijke re-
cords, Gwen kwam na 2:24,27 mi-
nuten over de streep en Tara fi-
nishte in 2:35,91 minuten. Voor 
Gwen en Tara zal het baansei-
zoen na een korte zomerstop nog 
doorgaan.

Meerkoet
Aalsmeer - Deze keer komt de 
meerkoet langs. Bekend bij velen, 
omdat hij een aandachttrekker 
is. Het is een best een ruzie ach-
tige vogel. Dit komt onder meer 
door hun territorium gedrag. Ze 
beschermen hun stukje water, 
omdat er misschien een nest is 
of reeds jongen. Ook kan het zijn 
omdat er precies een goed voed-
sel aanbod is. Zelfs grotere wa-
tervogels als eenden gaan op de 
loop voor een meerkoet. Van al-
le Rallen soorten, is de Meerkoet 
het minst schuw voor de mens. 
Ofwel, het meest gewend geraakt 
aan de gecultiveerde waterlopen 
in parken en steden, waar hij ook 
volop te vinden is. De Meerkoet 
brengt bij een mooi seizoen twee 
nestjes jongen groot. Hun nest  
zit meest kort aan de oever, half 
verscholen in het riet. Ook half in 
het water hangende takken wor-
den wel bekleed met natte vege-
tatie om er een drijvend nest van 
te maken. Beide ouders zijn daar 
druk mee, maar de man is meer 
van het aanslepen van nest mate-
riaal. Dat is ook zo met het voor-
zien van voedsel voor de jongen. 
Het is een beetje alleseter, jon-

ge scheuten van waterplanten, 
alg en blad. Maar ook waterslak-
jes, kikkervisjes en kleine water-
diertjes behoren tot hun menu. 
Eerst wordt het voedsel nog aan-
gesleept, maar de jongen gaan 
al snel zelf mee opzoek en pik-
ken dan al driftig mee van vooral 
groenvoer. Het verspreidingsge-
bied van deze vogels is erg groot. 
Heel west Europa, Noord Afrika, 
Oostelijk Azië wordt bevolkt door 
meerkoeten. Daarbij is het ook 
een standvogel. Er wordt dus niet 
massaal naar warmere oorden 
vertrokken, wanneer het koud 
wordt. Als het broedseizoen er 
op zit, de jongen halfwas zijn en 
het najaar er aan komt, dan ver-
zamelen ze zich massaal in gro-
te groepen. De graslanden zijn 
dan hun habitat. Wel is het zo dat 
stadse meerkoeten vaak daar het 
hele jaar blijven, doordat er daar 
meestal gevoederd wordt en dit 
dan de reden is om niet te ver-
trekken naar de verzamelvelden. 
Nu zijn de jongen van het eerste 
nest zelfstandig aan het worden 
en wordt er druk voorbereid voor 
een tweede nest. Zeker met de 
huidige zomers, zal dat best we 
weer gaan lukken.
Henk Vogelaar

VOGELS IN DE NATUUR




