19 december 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
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.

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.
TIJDENS DE RENOVATIE 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: 08.30-10.30 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.
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
Oberoi
Oberoi
Woelders

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

S.K.
G.D.S.
M.

15-06-1987
16-02-1985
24-04-1990

10-12-2019
10-12-2019
10-12-2019

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 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.
KENNISGEVING ONTTREKKING AAN DE
OPENBAARHEID EINSTEINSTRAAT TE KUDELSTAART

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

De raad van de gemeente Aalsmeer maakt, ingevolge artikel
9, lid 1 van de Wegenwet, bekend dat zij besloten heeft in de
raadsvergadering van 12 december jongstleden, akkoord te
gaan met de onttrekking van stroken grond, welke gelegen
zijn tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteinstraat en het
plein in het winkelgebied aan de Einsteinstraat in Kudelstaart.
Tevens is een strook grond toegevoegd aan het openbaar verkeer, eveneens gelegen aan het plein in bovengenoemd winkelgebied. Het ondertekende raadsbesluit ligt van 19 december 2019 t/m 30 januari 2020 ter inzage bij de publieksbalie in
het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

Bezwaar/Beroep
Voor het gebruik maken van rechtsmiddelen tegen dit besluit
verwijzen wij u naar het gestelde onder “Procedure” in het
raadsbesluit.
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.
- Charles Gabrijweg 44, 1431 MJ, (Z19-074519), het realiseren van een grotere aanbouw aan de achterzijde van de
woning
- Graaf Willemlaan tegenover 2a, (Z19-074438), het plaatsen
van opslagcontainers op 4 parkeervakken tot 21 februari
2020
- Kudelstaartseweg, Sectie D nr. 2141, (Z19-074214), het
bouwen van 3 vrijstaande woningen (plan Women’s Eye)
- Machineweg, tussen Aalsmeerderweg en Legmeerdijk,
Sectie B 9610, (Z19-073999), het kappen van 21 waardevolle essen t.b.v. herinrichting van de Machineweg
- Oosteinderweg 482, 1432 BR, (Z19-073682), het uitbreiden
van een woning
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:
- Aalsmeerderweg 249 B, 1432 CM, (Z19-048400), het legaliseren van een entresolvloer in het pand Verzonden: 16
december 2019
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z19-062875), het herstellen en waterdicht afwerken van de bestaande keukendoorvoeren.
Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving van het project zoals gepubliceerd op
22 oktober 2019 niet juist was. Verzonden: 10 december 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 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:
- Mijnsherenweg 32a, 1433 AS, (Z19-058146), het bouwen
van een veldschuur voor agrarisch gebruik. Verzonden: 16
december 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:
- Hadleystraat 67, 1431 SL, (Z19-065672), het kappen van
een zieke beuk. Verzonden: 16 december 2019
- Machineweg 293a, 1432 ES, (Z19-001705), het bouwen van
een woning. Verzonden: 13 december 2019
- Oosteinderweg 248, 1432 BB, (Z19-064564), het verbouwen van de berging op de 2e verdieping naar een eenpersoonskamer. Verzonden: 10 december 2019
- Uiterweg 155, 1431 AD, (Z19-049433), het bouwen van een
loods voor opslag watersport annex jachthavenactiviteiten. Verzonden: 10 december 2019
MELDING AKKOORD
- Einsteinstraat 103, 1433 KJ (Z19-071515), het uitbreiden
van Supermarkt Albert Heijn
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbesluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant
zijn gepubliceerd.
U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.
- Gehandicaptenparkeerplaats - Kanaalstraat
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.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND DE
FEESTDAGEN
LET OP: door de feestdagen kan de levertijd van reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.
Openingstijden gemeentehuis op 24 december:
Klant contact center
08:30-16:00
Receptie
14:30-16:00
Balies
14:30-16:00
Het gemeentehuis is op woensdag 25 en
donderdag 26 december 2019 gesloten
Openingstijden gemeentehuis
op 31 december:
Klant contact center
08:30-16:00
Receptie
14:30-16:00
Balies
14:30-16:00
1 januari 2020
Op woensdag 1 januari is het gemeentehuis gesloten.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
(AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 93, (Z19-073879) Eetcafé De Zwarte Ruiter B.V.,
ontvangen 4 december 2019
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 93, (Z19-073875) Eetcafé De Zwarte Ruiter B.V.,
ontvangen 4 december 2019

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 -540 4911.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Mijnsherenweg (Z19-074372) Kom in de kas op 4 en 5 april
2020, ingekomen 11 december 2019
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Vervolg op volgende blz.

19 december 2019

Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Beethovenlaan 120 (Z19-073265) Weekaatje van 29 mei
t/m 1 juni 2020, melding akkoord 13 december 2020
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 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
verbouwing Albert Heijn op 24, 25 en 26 juni en 1 augustus
2020, op het perceel Praamplein 4.
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 Vergunningen. 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 tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
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
verbouwing Albert Heijn op 24, 25 en 26 juli en 1 augustus
2020, op het perceel Poldermeesterplein 1.
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 Vergunningen. 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 tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
TER INZAGE
t/m 19-12-19

Vastgestelde bestemmingsplan Polderzoom
fase 2 met bijbehorende stukken en het be-

t/m 19-12-19
t/m 19-12-19

t/m 22-12-19

t/m 27-12-19
t/m 10-01-20

sluit tot hogere grenswaarde (Z-19/032141)
Vastgestelde
exploitatieplan
Polderzoom fase 2 met bijbehorende stukken (Z19/032141)
Besluit omgevingsvergunning in afwijking
van de bestemmingsplannen ‘N201-zone’,
‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’
en ‘Landelijk Gebied Oost’ omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken (Z18-007348)
Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost - Machineweg 295a’, ontwerpbesluit
hogere grenswaarden Wet geluidhinder en
de daarop betrekking hebbende stukken
(Z19-038111)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg
2020’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting (Z-2017/052407)
Verzoek om vaststelling van hogere waarden
op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder vanwege het asfaltwerkzaamheden, op het perceel Aalsmeerderweg-Middenweg; Mozartlaan; Oosteinderweg-Machineweg met de daarop betrekking hebbende
stukken.

t/m 24-01-20

t/m 30-01-20

t/m 30-01-20

t/m 30-01-20

Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N201zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ 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
(Z18-006642)
Ondertekende raadsbesluit m.b.t. onttrekking van stroken grond, welke gelegen zijn
tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteinstraat en het plein in het winkelgebied aan de
Einsteinstraat in Kudelstaart en toevoeging
van een strook grond aan het openbaar verkeer, eveneens gelegen aan het plein in bovengenoemd winkelgebied.
Verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. vaststelling van hogere waarden vanwege verbouwing van Albert Heijn op 24, 25 en 26 juni en 1 augustus
2020, op het perceel Praamplein 4.
Verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. vaststelling van hogere waarden vanwege verbouwing van Albert
Heijn op 24, 25 en 26 juli en 1 augustus 2020,
op het perceel Poldermeesterplein 1.
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Zondag laatste optreden van 2019

Opdracht bij 34ste Pramenrace

Bewoners Zorgcentrum
blij met kerstkaarten!

Sonority live in café Joppe
Aalsmeer - Popkoor Sonority
heeft haar laatste optreden van
dit jaar in café Joppe, één van de
vaste sponsoren van Sonority. Op
zondag 22 december zal het popkoor een deel van haar Nederlands- en Engelstalig repertoire
ten gehore brengen.
In twee blokken van een half uur
zal Sonority het publiek entertainen onder pianobegeleiding
van Marie-José Keijzers. Sonority

staat onder leiding van dirigent
Kamila Sezer-Starkowska.
De locatie waar het koor iedere dinsdag repeteert is de kleine zaal in De Oude Veiling in de
Marktstraat van 20.15 tot 22.00
uur. Sopranen en tenoren zijn van
harte welkom! Interesse? Kom gezellig kijken en luisteren in café
Joppe in de Weteringstraat aanstaande zondag vanaf 19.00 uur.
Meer informatie: www.sonority.nl

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
17 december heeft het SPIE bestuur (de organisatie achter de
Aalsmeerse Pramenrace) namens
alle deelnemers de kerstkaarten rond gebracht bij de bewoners van het Zorgcentrum. Het
was namelijk een opdracht afgelopen september tijdens de 34ste
pramenrace om een kerstkaart te
schrijven aan de bewoners van het
Zorgcentrum. Veel ouderen zijn
eenzaam, dus hoe leuk is het als zij
een kaartje krijgen met kerst. Met
open armen werd het bestuur ontvangen en men was verbaasd over
Aalsmeer - De Algemene Neder- En wie naar de gevel van De het grote aantal kaarten die door
landse Diamant-bewerkers Bond Burcht kijkt, zal tot en met 29 de deelnemers geschreven waren.
bestaat 125 jaar aan. Successen december een prachtig lichtvan de ANDB waar anno 2019 kunstwerk zien. Deze lichtpronog altijd van geprofiteerd wor- jectie is gemaakt door de kunsteden zijn invoering van de 8-uri- naars Machteld Aardse en Femge werkdag, betaalde vakantie- ke Kempkes uit Aalsmeer. Op badagen en uitkeringen bij werk- sis van het archief van de ANDB is
loosheid en zwangerschap. Het de lichtprojectie, die de geschiearchief van de ANDB wordt be- denis van de bond zichtbaar en
waard door het Internationaal In- voelbaar maken, gerealiseerd. In
stituut voor sociale geschiedenis totaal hebben Machteld en Femdat is gevestigd in De Burcht aan ke twaalf lichtobjecten gemaakt.
de Henri Polaklaan 9 in Amster- Een kijkje gaan nemen is een aandam. Speciaal voor het jubileum rader. Toch leuk om te kunnen
opent De Burcht, het door Berla- zeggen: De maakster is een kunge ontworpen bondsgebouw van stenaar uit Aalsmeer!
de ANDB, haar deuren.
Foto: Andrea Röell

Lichtprojectie in hoofdstad
van Aalsmeerse kunstenaar

Kerstviering met Song
of Joy in zorgcentrum
Aalsmeer - Na een mooie Kerstmuziek- en zangavond in De Spil
in Kudelstaart op zondag 8 december met Sursum Corda, verleent het Interkerkelijk Koor Song
of Joy uit Kudelstaart op vrijdag
20 december haar medewerking
aan de Kerstviering in Zorgcentrum Aelsmeer. Song of Joy verheugt zich om in het Zorgcentrum een aantal van de tijdens de
succesvolle zangavond ‘Samenop-Weg naar Kerst’ gezongen liederen ook voor de bewoners en
belangstellenden in het Zorgcentrum ten gehore te mogen brengen. Uiteraard zal met elkaar ook
de bekende Kerstliederen als Stil-

le Nacht en Ere zij God met elkaar
gezongen worden. Dirigent is Hilbert Kamphuis en zijn vrouw Frederiek begeleidt het koor en de
samenzang. Voorganger is dominee Prins van de Open Hofkerk.
Na deze Kerstviering houdt Song
of Joy even kerstvakantie en beginnen de repetities weer op
dinsdag 7 januari met een informele inloop, waarna er volop gestart wordt met de voorbereiding
voor de Oecumenische dienst in
de Spil in Kudelstaart op zondag
9 februari. Geïnteresseerde nieuwe leden worden van harte uitgenodigd om kennis te komen maken op 7 januari.

“Arbeidsmarkt is er voor iedereen”

Onbeperkt aan de slag
in gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Op dit moment is er
een arbeidsmarkt met veel vacatures. Toch staan er, ook nu nog,
mensen aan de zijlijn: zoals een
groep mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in de gemeente Aalsmeer. En wat gebeurt er
als de arbeidsmarkt verandert:
als er weer minder vacatures komen? Samen met Onbeperkt aan
de Slag organiseerde de gemeente op 12 december het eerste
CEO-ontbijt voor het bedrijfsleven, waar deze onderwerpen werden besproken. In het Flower Art
Museum hielden Kasper Jonker,
Machteld Cossee, Sven Romkes
en Mark de Groot van Onbeperkt
aan de Slag een inspirerend, positief verhaal met de nodig zelfspot.
Ze vertelden waar zij tegen aan lopen met hun beperking en wat de
toegevoegde waarde is om juist

mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan te nemen. Wethouder Robert van Rijn: “Deze ontbijtsessie werd door iedereen als
succesvol ervaren en is voor herhaling vatbaar. De arbeidsmarkt is
er voor iedereen: jong of oud, theoretisch of praktisch geschoold,
wel of geen afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom is het ook belangrijk dat we hierover met elkaar in
gesprek blijven en kijken waar de
mogelijkheden liggen.”

den en dat kan de ontwikkeling
van bedrijven in Aalsmeer remmen. Mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt kunnen hierin de
oplossing bieden. Daarom heeft
de gemeente in de nieuwe agenda voor economie en recreatie &
toerisme aan dit thema extra aandacht gegeven.

Nieuwe agenda economie
Contacten
Het arbeidsmarktperspectief van Het doel van Onbeperkt aan de
Aalsmeer is gunstig. De poten- Slag is het in contact brengen van
tiële beroepsbevolking groeit werkzoekenden met een arbeidsnog tot 2030 en de werkloos- beperking met werkgevers. Meer
heid in Aalsmeer is zeer laag. Dit informatie hierover is te vinden
alles is in de basis positief, maar op: www.onbeperktaandeslag.nl.
het biedt ook nieuwe uitdagingen. Het wordt moeilijk om pas- Kasper Jonker van Onbeperkt aan de
send geschoold personeel te vin- slag en wethouder Robert van Rijn.

Advocaatje
Om de kerstvreugde nog groter te maken hebben twee Pramenrace teams besloten om
nog iets extra’s te doen. De
teams De Stoppies en team
the Fox hebben de koppen bij
elkaar gestoken en captains
Rick en Bastiaan hebben samen met hun team de bewoners van het zorgcentrum getrakteerd op iets lekkers bij
de koffie, een heerlijk advocaatje met slagroom. De traktatie werd gelijk genuttigd
bij de kerstconcert. De bewoners hebben genoten van deze traktaties.

