
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 commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. 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.

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

Kupczyk P.B. 09-10-1990 14-08-2019
van Oostrum C. 21-08-1993 14-08-2019

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.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal 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 Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Bouzian S. 15-07-1985 14-08-2019
Geleijn E. 14-04-1993 10-09-2019
Łąka G.G. 10-04-1979 14-08-2019
Koster P.L. 02-06-1992 10-09-2019
Maeda C. 04-03-1981 14-08-2019
Maeda K. 15-12-2014 14-08-2019
Maeda K.A.H. 27-11-2016 14-08-2019
Mazur M. 11-11-1990 14-08-2019
Pinaud J.F. 06-03-1971 14-08-2019
Tammerijn E. 02-02-1965 10-09-2019
Weening L.B. 20-08-1994 14-08-2019
van der Laarse N.A. 26-07-1961 15-08-2019

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.

VERGADERING DINSDAG 27 AUGUSTUS 2019

Agenda voor de vergadering van het Informatief Overleg op 
dinsdag 27 augustus 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening
20.00-20.55 2. Winkeltijdenverordening
21.00-22.00 3. Nota Sociaal Domein
 4.  Sluiting

VERWIJDERING UIT LANDELIJK REGISTER 
KINDEROPVANG Z19039318 EN Z19039320

Op grond van art. 8 Besluit landelijk register kinderopvang, 
register buitenlandse kinderopvang en personenregister kin-
deropvang maken wij bekend dat in verband met een verhui-
zing de volgende twee kindercentra op verzoek van de houder 
(Stichting Kinderopvang Solidoe) met ingang van 21 augustus 
2019 uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn verwijderd:
- Kindcentrum De Stek (kinderdagverblijf ) met registratie-

nummer 190211891; en 
- Kindcentrum De Stek (buitenschoolse opvang) met regis-

tratienummer 179128516.
Beide vestigingen waren gevestigd op het adres Meervalstraat 
23, 1431 WE in Aalsmeer. Bezwaar: van 17 augustus 2019 tot 
28 september 2019

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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Uiterweg 155, 1431 AD, (Z19-049433), het bouwen van een 

loods voor opslag watersport - annex jachthavenactivitei-
ten 

-  Oosteinderweg 50, 1432 AM, (Z19-048924), het vervangen 
van de bestaande brug 

-  Oosteinderweg 186, 1432 AR, (Z19-048893), het renoveren 
en vergroten van de woning 

-  Zwarteweg 133, 1431 VL, (Z19-048802), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van gebruik van 
de bedrijfsruimte 

-  Aalsmeerderweg 249 B, 1432 CM, (Z19-048400), het legali-
seren van een entresolvloer in het pand 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, 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:
- Bouwplan Heerlijkheid Calslagen kavel 13, (Z19-027279), 

het bouwen van een woning met berging en carport. Ver-
zonden: 13 augustus 2019

-  Bouwplan Heerlijkheid Calslagen in Kudelstaart, (Z19-
028868), het aanbrengen van beschoeiing in bouwplan 
Heerlijkheid Calslagen. Verzonden: 13 augustus 2019

- Bouwplan Heerlijkheid Calslagen in Kudelstaart, (Z19-
028873), het aanleggen van watergangen in bouwplan 
Heerlijkheid Calslagen. Verzonden: 13 augustus 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:
- Lakenblekerstraat 64, Sectie C. nr. 4048, (Z19-038971), het 

realiseren van een hotel bestaande uit 395 kamers met een 
half verdiepte parkeergarage en 3 in- en uitritten. Verzon-
den: 19 augustus 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:
- Gedempte Sloot 56 t/m 70 (even), 1431 EB, (Z19-027991), 

het herontwikkelen van de achterzijde van het pand (Ge-
dempte Sloot) tot 8 appartementen met parkeergarage. 
Verzonden: 19 augustus 2019

- Saturnusstraat 1, 1431 XL, (Z19-041425), het inrichten van 
een bouwplaats op parkeerplaatsen t.b.v. het verduurza-
men van 28 woningen. Verzonden: 14 augustus 2019

-  Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z19-017707), het tijdelijk 
overkluizen van bestaand water. Verzonden: 13 augustus 
2019 

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.visitaalsmeer.nl en www.aalsmeer.nl. Op deze sites staat 
een selectie van evenementen.

Evenementenvergunning (verleend)*
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 ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Zijdstraat, Dorpsstraat, Schoolstraat en Weteringstraat 

(Z19-038328) Braderie op 7 september 2019, verzonden 
14 augustus 2019

Vervolg op volgende blz.



Aalsmeer - Kan het wat gezelli-
ger in de buurt? Zijn er veel nieu-
we bewoners in de buurt komen 
wonen? Leer elkaar kennen met 
een (na)-zomerse activiteit. Bij-
voorbeeld met een straattoer-
nooi, samen in de tuin werken 
met een feestje tot slot, samen 
koken en samen eten, een wa-
terballet met muziek in de straat, 
een portrettenparade of een ge-
schiedenisboek van de straat ma-
ken. Het hoeft niet veel te kosten, 
en als u tekort komt is er een bij-
drage beschikbaar via de buurt-
verbinder. De jaarlijkse Burendag 
is op zaterdag 28 september en 
is dé dag om samen iets leuks te 
doen.

Buurtinitiatief
Een buurtinitiatief is een activiteit 
voor en door bewoners, die ook 
nieuwe - liefst duurzame - con-
tacten in de buurt maakt, die de 
buurt iets extra’s brengt en die 
door samenwerking gerealiseerd 
wordt. Voor een buurtinitiatief is 
het mogelijk een budget beschik-
baar te krijgen via de buurtver-
binder. Om in aanmerking te ko-

men voor zo’n budget is natuur-
lijk met een goed idee nodig! Ver-
zamel meer (minimaal twee) ver-
antwoordelijke organisatoren. 
Maak een haalbare begroting 
met vermelding van eigen inzet; 
financieel, in natura en/of spon-
soring. Vraag vervolgens een aan-
vraagformulier aan en overleg 
waar nodig met de buurtverbin-
der. Wacht op de toekenning en 
ga aan de slag. Laat tot slot na af-
loop de activiteit zien met een fo-
to-, video-, en/of tekst verslag.
Buurtinitiatieven kunnen worden 
aangemeld bij: Helma Keesom, 
buurtverbinder, via h.keesom@
participe.nu Voor vragen kan ge-
beld worden naar: 06-14623301.

Ouderensoos in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Iedere donder-
dagmiddag is er voor 55+ers 
een gezellige kaartmiddag in 
het Dorpshuis  van 13.30 tot 
16.30 uur. Klaverjassen en joke-
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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:
- Uranusstraat tegenover nr.6 (Z19-048646) Buurtfeest op 30 

augustus 2019, melding akkoord op 14 augustus 2019
- Lorentzhof (Z19-049339) Opening Ho�e met BBQ op 28 

september 2019, melding akkoord op 19 augustus 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 

bouwwerkzaamheden, op het perceel Oosteinderweg - ge-
deelte tussen Meester Jac. Takkade en Noordpolderweg. Dit 
verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via telefoonnummer 0297 - 387 575. Een ieder kan met 

betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling 
of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betre�ende be-
stuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE

 t/m 08-09-19 ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost - Machineweg 293a’ en ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z19-
001705
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Vervolg van vorige blz.

Vierde editie ZAAI staat 
stevig in de steiger!
Regio - Vanaf eind oktober start 
er weer een vierde editie van 
ZAAI. De komende weken ko-
men in de Nieuwe Meerbode 
een aantal betrokkenen aan het 
woord die een bijdrage gaan le-
veren aan ZAAI of over hun erva-
ring met ZAAI vertellen. Michel 
Hoekstra van Happy Island ver-
zorgt de masterclass Sales. Een 
gesprek met hem laat een nieu-
we kijk op de wereld zien.

Gezonde ondernemers
Kirsten Verhoef (Sylt Support) 
is ook dit jaar weer door de ge-
meente aangesteld om het vier-
de Zaai project te organiseren. 
Zij doet dat zeker niet alleen 
maar haar rol is wel zeer bepa-
lend. Door haar bijzondere net-
werk vindt zij de gastprekers die 
tijdens de verschillende mas-
terclasses iets kunnen toevoe-
gen aan de kennis die er reeds 
is, zoekt zij de locaties waar star-
tende ondernemers een kijkje in 
de keuken of achter de schermen 
te zien krijgen. Koppelt zij men-
sen aan elkaar die bij de intervisie 
avonden hun ervaringen kunnen 
delen. Dat de gemeente, Rabo-
bank regio Schiphol en Onderne-
mend Aalsmeer dit financieel mo-
gelijk maken geeft aan hoe be-
langrijk het wordt gevonden dat 
Aalsmeer een gezonde onderne-
mers gemeente blijft.

Happy Island 
Soms maak je dingen in het leven 
mee waarvan je achteraf denkt: 
Dat heeft gewoon zo moeten zijn! 
Je ontmoet mensen die iets toe-
voegen aan het bestaan vanwe-

ge hun filosofie en levenswijze. 
Zo kwam Kirsten op een dag Mi-
chel Hoekstra en Daisy Evers te-
gen. Zij vertelden over hun Hap-
py Island, dat ook geheel voldoet 
aan de naam die zij hebben ge-
geven aan hun buitenverblijf. Er 
volgden vele brainstorm uren die 
uiteindelijk hebben geleid tot het 
opzetten van een Summerschool 
en het geven van een Masterclass 
Sales. 

Een openbaring
‘Wij zijn onderweg’, wordt er te-
lefonisch gemeld. ‘Ik kom er aan!’ 
is het antwoord. Nog geen mi-
nuut later meert aan het eind 
van de Pontweg een privé pont-
je aan dat vrolijk versierd is met 
een bloemenguirlande. Een for-
se tafel staat in het midden. Vanaf 
dát moment voel je al: Er staat mij 
iets moois te wachten. De vaar-
reis is van korte duur om vervol-
gens aan te komen bij het Hap-
py Island waar een hartelijk wel-
kom volgt en een rondleiding 
door het avontuurlijke huis. De 
geschiedenis is evenzo boeiend. 
Ooit hadden kwekers hier hun 
kassen staan. De gigantische olie-
tank is daarvan nog het enige le-
vende bewijs. De metamorfose 
is briljant; nu een prachtige lich-
te ruimte die een paradijselijk on-
derkomen biedt. Het is overigens 
niet het enige verblijf waar het 
goed toeven is. 

Brein- selfie
Deze dag is bedoeld als een proef 
voor de toekomstige Summer-
school. Met een aantal mensen - 
waarvan de meesten elkaar niet 

kennen - wordt de hele dag ge-
werkt. De opdrachten die worden 
vervuld, staan in het teken van de 
brein-selfie. 
Het is 15 jaar geleden dat de psy-
chotherapeut Guus Bruijsten - 
wonend en werkend in Doetin-
chem - aan de hand van een vrij 
eenvoudige meting een niet te 
manipuleren profiel van het brein 
heeft gemaakt. De verdere ont-
wikkeling hiervan is zijn levens-
werk geworden. Michel en Dai-
sy hebben Bruijsten geassisteerd 
bij het uitwerken en verduide-
lijken van het profiel. “Wij zijn fi-
guurlijk in zijn hoofd gekropen 
om precies te kunnen volgen wat 
Guus heeft geanalyseerd. Ein-
deloos hebben wij gecommuni-
ceerd of dit was wat hij bedoelde.” 
Wanneer de brein-selfie - middels 
een band om het hoofd en enige 
elektroden op voorhoofd en oor-
lellen - is gemaakt, kan deze ook 
worden gevisualiseerd. Daarvoor 
is een computerprogramma ont-
wikkeld. Het is fascinerend om te 
zien hoe de in beeld gebrachte 
linker en rechter hersenhelft - ver-
deeld in kleurige vakjes - de mens 
meer inzicht verschaft. Het aan-
schouwelijk maken zorgt ervoor 

dat je ziet waar bepaalde blokka-
des zitten en wat je kunt doen om 
deze te veranderen. 
Voor de aanwezigen werd de dag 
een openbaring. Iedereen was 
vanwege functie wel bekend met 
trainingen maar dit was toch een 
hele nieuwe ervaring. “Hier kan ik 
echt heel veel mee.” Het stellen 
van doelen en hoe deze te reali-
seren werd zo aanschouwelijk ge-
maakt dat deze éne dag er al voor 
zorgde dat het verkregen inzicht 
er toe leidde dat er direct stap-
pen werden genomen die ook ze-
ker in bredere zin een vervolg krij-
gen. 

Masterclass 
Voor de toekomstige Zaailingen 
wordt een masterclass Sales van 
Michel Hoekstra een zinvolle in-
formatieve ontmoeting. Zijn vi-
sie is verfrissend, leerzaam en ook 
goed toepasbaar. Michel heeft de 
gave van het woord waardoor je 
leert begrijpen waarom en hoe 
het anders kan. Voor meer infor-
matie: Kirsten Verhoef (project or-
ganisatie): telefoon 0297- 366182 
of stuur een mail naar:  kirsten@
syltsupport.nl 
Janna van Zon 

In kader ‘Beter met planten’
Limonade maken voor 
kinderen op de Tuin
Aalsmeer - Zondagmiddag 25 
augustus wordt op de Historische 
Tuin speciaal voor kinderen een 
bijzondere workshop gehouden: 
Zélf je eigen, gezonde limonade-
siroop maken.
De Historische Tuin Aalsmeer is 
lid van de Vereniging van Bota-
nische Tuinen. In 2019 is gekozen 
voor het thema ‘Beter met plan-
ten’. Op de Tuin is daarom een 
speciale tentoonstelling over dit 
onderwerp ingericht. Ter gele-
genheid van dit themajaar orga-
niseert de Historische Tuin aan-
staande zondag om 13.30 uur 
een workshop limonade maken 
voor kinderen. De groep gaat ge-
zellig kokkerellen met vers fruit 
en verse kruiden en maakt er lek-
kere limonadesiroop van.
Aan het einde van de middag mo-

gen de kinderen natuurlijk een 
flesje eigengemaakte limonade-
siroop mee naar huis nemen. De 
toegang is geheel gratis. Ingang 
via het Praamplein in het Cen-
trum. Wel graag even aanmelden 
van te voren via coordinator@his-
torischetuinaalsmeer.nl.

Meerbode Tour de France spel
Arjan Buskermolen blij 
met fiets van Waning
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag zijn in de krant de winnaars 
bekend gemaakt van het Tour de 
France spel van de Nieuwe Meer-
bode. Uiteraard waren alle win-
naars ook extra persoonlijk met 
een felicitatie-brief op de hoog-
te gesteld en natuurlijk zijn de 
ondernemers, die een prijs be-
schikbaar hebben gesteld, geïn-
formeerd over de komst van de 
winnaars. Waning Tweewielers 
heeft weinig tijd gekregen om de 
hoofdprijs, een Cube Attain race-
fiets, rijklaar te maken, want win-
naar Arjan Buskermolen meld-
de zich reeds tijdens koopavond 

op vrijdag. Samen met zijn twee 
dochters stapte de Kudelstaarter 
vrolijk de fietsenwinkel in de Zijd-
straat 5 binnen. Arjan toonde zich 
bijzonder verheugd en gaf aan 
voornemens te zijn vele kilome-
ters te gaan fietsen. Een hele blije 
winnaar dus.
Arjan kreeg de racefiets in bijzijn 
van zijn twee dochters overhan-
digd van René van Waning Twee-
wielers. Arjan nogmaals gefelici-
teerd en Waning Tweewielers: Be-
dankt voor het beschikbaar stel-
len van deze prachtige prijs voor 
het Meerbode Tour de France 
spel.

Arjan Buskermolen met de gewonnen racefiets. Links René van Waning.

Voor mensen die minder mobiel zijn
Ritje in de Bosmobiel
Amstelland - Boek dit jaar nog 
een rit met de Bosmobiel. De 
Bosmobiel rijdt nog tot en met 
25 september, elke dinsdag en 
woensdag om 13.30 uur. Geniet 
van het mooie en gevarieerde 
uitzicht. 
De rijdende wandeling is ge-
schikt voor mensen die minder 
mobiel zijn. De kosten zijn 15 eu-
ro per persoon, inclusief koffie/
thee en gebak en gratis voor ie-

dereen die dit jaar 85 jaar oud is 
of wordt. Het Amsterdamse Bos 
is dit jaar ook 85 jaar oud. Reser-
veren, start en betaling van de rit-
ten is bij De Boswinkel, Bosbaan-
weg 5. Er kunnen per rit 10 men-
sen mee. Aanmelden via: 020-
5456100, www.amsterdamsebos.
nl of in de Boswinkel. Open van 
dinsdag tot en met zondag tus-
sen 10.00 en 17.00 uur.
Foto: Hinke Kappert

Buurtverbinder helpt bij buurtinitiatief

Binnenkort: Burendag!

ren staan op het programma. Op 
donderdag 15 augustus is het jo-
keren gewonnen door Riet Pot-
huizen met 437 punten. Bets 
Teunen werd tweede met 682 
punten en Nico de Ron derde 
met 723 punten. Bij het klaver-
jassen was deze week Piet Bus-
kermolen met 5013 punten de 
beste, gevolgd door Greet de 

Jong met 4991 punten en Jaap 
Spaargaren met 4985 punten. De 
Ouderensoos is nog opzoek naar 
enkele nieuwe leden. Er wordt 
gejokerd en/of geklaverjast. Be-
langstellenden worden hartelijk 
welkom geheten. Wie eerst meer 
informatie wil, kan contact opne-
men met mevrouw R. Pothuizen 
via 0297-340776.




