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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

Vervolg op volgende blz.

TIJDENS DE RENOVATIE 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: 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 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. 

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 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.

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 7 JANUARI 2020

Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en eco-
nomie op dinsdag 7 januari 2020, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt 

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer R.P. Fransen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
  BEELDVORMEND
20.05 3. Regionaal uitvoerings- en handhavings-
  beleid 2019 -2022 van de Omgevings-
  dienst Noordzeekanaalgebied en 
  Vergunningen-, Toezicht en 
  Handhavings- uitvoeringsprogramma 
  Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
  gebied

  OORDEELSVORMEND

20.35 4. Vervangend besluit ter reparatie van het 
  bestemmingsplan ‘2e Herziening 
  Hornmeer: Meervalstraat – 
  Roerdomplaan
21.15 5. Plan van Aanpak Mobiliteitsagenda 
  Aalsmeer
21.45 6. Actualisatie en optimalisatie 
  grondexploitatie “De Tuinen van 
  Aalsmeer” 
22.30  Regionale samenwerking
22.40  Vragenkwartier
22.45  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 9 JANUARI 2020

Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 9 januari 2020, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt 

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda

  OORDEELSVORMEND

20.05 3. Nota ‘De kracht van Aalsmeer’, Strategie 
  Sociaal Domein 2019 – 2023
21.15 4. Verkoop aandelen Eneco
21.45  Vragenkwartier
22.00  Sluiting

B&W BESLUIT D.D. 10 DECEMBER

De naamgeving “Zwitserlandstraat” toekennen aan de nieuw 
aan te leggen weg in Greenpark nabij de Hollandweg, conform 
het advies van de commissie naamgeving.
Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z19-072763

PLASTIC, METAAL EN DRINKPAKKEN PMD

Sinds 15 november zamelt de gemeente plastic, metaal/blik 
en drinkpakken gezamenlijk in. U kunt PMD gezamenlijk aan-
bieden in plastic zakken. De verpakkingen hoeven niet uitge-
spoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de flessen en 
drinkpakken blijven zitten. U kunt PMD aanbieden in de PMD-
container of in de ondergrondse PMD-container. Wat wel en 
niet bij het PMD mag, staat op de website van de gemeente. 
Wist u bijvoorbeeld dat kunststof verpakkingsnetjes en hard 
plastic zoals speelgoed niet bij het PMD mogen? Als u kijkt op 
www.aalsmeer.nl en zoekt op soorten afval, vindt u een volle-
dig overzicht van welk afval in welke container moet.

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.
- Hornweg 317, 1432 GL, (Z19-075105), het wijzigen van de 

reeds verleende vergunning Z18-018051 t.b.v. het vergro-
ten van de kelder

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:

- Uiterweg 329 ws3, 1431 AJ, (Z19-071999), het vervangen 
van een huidige woonark door een nieuw te bouwen wa-
terwoning. Verzonden: 18 december 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:
- Aalsmeerderweg 77, 1432 CH, (Z19-067003), het plaatsen 

van een brug. Verzonden: 17 december 2019

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.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 verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-
tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd. 

U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Saturnusstraat

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.

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.
- Mijnsherenweg (Z19-074372) Kom in de kas op 4 en 5 april 

2020, verzonden 17 december 2019
- Parkeerterrein bij sporthal de Bloemhof Z19-024332) Ker-

mis Aalsmeer van 26 februari t/m 1 maart 2020, verzonden
  18 december 2019

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.

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

 Boumann L.R.A. 22-06-2009 16-12-2019
 Groździej D.R. 20-11-1981 17-12-2019
 Hammouti C. 05-05-1980 18-12-2019
 Kowalska K.M. 10-02-1992 17-12-2019
 Szyrsz L.J. 24-06-1975 16-12-2019
 Wijnhard K.D. 21-09-2017 16-12-2019
 Wijnhard I.D. 26-05-2016 16-12-2019
 van Bolderick W. 15-01-1977 16-12-2019

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 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND DE 
FEESTDAGEN

LET OP: door de feestdagen kan de levertijd van reis-
documenten en rijbewijzen langer zijn.

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.

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN VANAF 6 JANUARI 2020:

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.  08.30-14.00 uur
wo:   08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels)

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning 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. do. vr. 08.30-12.00 uur
wo. 13.00-16.30 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

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.



VVD Aalsmeer teleurgesteld
Winkeltijden op zondag 
toch niet verruimd
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
12 december behandelde de ge-
meenteraad de nieuwe winkeltij-
denverordening. Deze nieuwe win-
keltijdenverordening zou onder-
nemers de mogelijkheid geven om 
ook op zondag voor ruimere ope-
ningstijden te kiezen. Een nadruk-
kelijke wens van inwoners en on-
dernemers. Een amendement van 
het CDA, gesteund door  Abso-
luut Aalsmeer (AA), gooide echter 
roet in het eten. In het amende-
ment van het CDA werd onderne-
mers de mogelijkheid om op zon-
dag het gehele jaar eerder open 
te gaan ontnomen. Bovendien 
werd een ontheffingenstelstel ge-
introduceerd waarin ondernemers 
slechts tien mogelijkheden kregen 
om jaarlijks eerder open te gaan.
 
Uitdrukkelijke wens
Wethouder Van Rijn benadrukte in 
de behandeling dat ondernemers 
zelf hebben aangegeven eerder 
open te willen gaan. Hij verwoord-
de het zo: “Dit was een uitdrukke-
lijke wens van de ondernemers 
zelf. Ook het participatietraject is 
in samenspraak met de onderne-
mers tot stand gekomen.” VVD frac-
tievoorzitter Van der Zwaag bena-
drukte de keuzevrijheid van on-
dernemers en inwoners. Van der 
Zwaag “De gemeente zou zo min 
als mogelijk regels vast moeten 
stellen, waardoor ondernemers 
zelf de keuze kunnen maken of 
het voor hun bedrijf zinvol is om 
wel of niet op zondag open te zijn.” 
Bovendien wees Van der Zwaag 
op het feit dat inwoners momen-
teel naar omliggende gemeenten 
rijden om daar hun boodschap-

pen op zondagochtend te halen, 
hetgeen de lokale ondernemers 
op achterstand zet en belastend 
is voor het milieu. Van der Zwaag 
was bovendien bereid de uitge-
stoken hand van D66 te pakken. 
Deze fractie had in haar amende-
ment voorgesteld de openingstijd 
op zondagochtend naar 10.00 uur 
te brengen. “Ofschoon wij uiter-
aard voorstander zijn van het voor-
stel van het college, kunnen wij de 
bemiddelende hand van D66 in dit 
vraagstuk waarderen en willen dit 
amendement van D66 dan ook wel 
steunen”. Dit gold echter niet voor 
CDA en AA die ondanks alle argu-
menten hun eigen amendement 
bleven steunen. Resultaat was dat 
het amendement van CDA en AA 
met 12 tegen 11 stemmen werd 
aangenomen. Geen ruimere ope-
ningstijden op zondag. 

“Had anders gekund”
VVD woordvoerder van der Zwaag 
na afloop van het debat: “Ik ben te-
leurgesteld over deze uitkomst. 
VVD Aalsmeer vindt een eigen 
keuze voor ondernemers en con-
sumenten belangrijk.  Bovendien 
worden door CDA en AA extra re-
gels in het leven geroepen die 
weer hogere kosten voor onder-
nemers en consumenten veroorza-
ken. Elke ondernemer die een ont-
heffing wil aanvragen, moet hier-
voor leges gaan betalen. De ge-
meente moet handhaving gaan 
opzetten. Lastenverzwaring voor 
ondernemers waarvan de rekening 
uiteindelijk bij de consument te-
rechtkomt. Jammer, dit had anders 
gekund”, besluit Van der Zwaag. 

CDA vraagt aandacht voor veiligheid
Startnotitie Westeinderhage 
vastgesteld in de Raad

O�ciële Mededelingen
27 december 2019

COLLECTES

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

TER INZAGE:

t/m 27-12-19 Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg 
2020’ met bijbehorende verbeelding, planre-
gels en toelichting (Z-2017/052407)

t/m 10-01-20 Verzoek om vaststelling van hogere waarden 
op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Ge-

luidhinder vanwege het asfaltwerkzaamhe-
den, op het perceel Aalsmeerderweg-Mid-
denweg; Mozartlaan; Oosteinderweg-Machi-
neweg met de daarop betrekking hebbende 
stukken.

t/m 24-01-20  Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in af-
wijking van de bestemmingsplannen ‘N201-
zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Lande-
lijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een 
logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmi-
granten op het perceel Thailandlaan 14a en 

14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer 
(Z18-006642)

t/m 30-01-20 Ondertekende raadsbesluit m.b.t. onttrek-
king van stroken grond, welke gelegen zijn 
tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteins-
traat en het plein in het winkelgebied aan de 
Einsteinstraat in Kudelstaart en toevoeging 
van een strook grond aan het openbaar ver-
keer, eveneens gelegen aan het plein in bo-
vengenoemd winkelgebied.

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

t/m 30-01-20 Verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van ho-
gere waarden vanwege verbouwing van Al-
bert Heijn op 24, 25 en 26 juni en 1 augustus 
2020, op het perceel Praamplein 4.

t/m 30-01-20 Verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van hoge-
re waarden vanwege verbouwing van Albert 
Heijn op 24, 25 en 26 juli en 1 augustus 2020, 
op het perceel Poldermeesterplein 1.

College van burgemeester en wethouders

Het Aalsmeerse ABC van 2019
Aalsmeer - Als je eind 2019 een 
verhaal in de krant wilt schrijven 
over de bevindingen van het col-
lege van burgemeester en wet-
houders zou je eigenlijk ruim-
te moeten reserveren voor een 
compleet boek. Van A (Amstel-
veen), tot N (Nieuwkoop) en Z 
(Zijdstraat) kan aan de orde ko-
men en alles ertussenin. Maar 
omdat de ruimte die nodig is voor 
een boek wat veel is, leest u hier 
de korte versie. 
Begin bij burgemeester Gi-
do Oude Kotte over zijn eerste 
maanden als burgemeester van 
Aalsmeer en hij wordt enthou-
siast. “Ik ben in een heerlijke ge-
meenschap terechtgekomen. 
Mensen geven hier om elkaar en 
durven voor zichzelf en elkaar op 
te komen. We noemen dat in het 
college ‘De kracht van Aalsmeer’ 
en hebben onze plannen met het 
sociaal domein die titel ook mee-
gegeven”, zegt Oude Kotte. 

Samen
De door Oude Kotte genoem-
de plannen voor het sociaal do-
mein ademen de visie van het he-
le college. De drie wethouders 
en de burgemeester voeren ge-
zamenlijk een integraal be-leid. 
“Dat maakt bijvoorbeeld dat we 
de oplossingen voor een gezin 
waar een zorgvraag speelt op een 
nieuwe manier benaderen”, ver-
telt wethouder jeugd Robbert-
Jan van Duijn. “Je ziet vaak dat 
één zorgvraag samenhangt met 
andere problemen, soms door 
verschillende oorzaken. We zor-

gen daarom dat één regisseur die 
samenhang vindt, dan kom je een 
stuk verder dan wanneer je dit al-
les los van elkaar oppakt.” 
Hetzelfde geldt voor de visie op 
wonen, werken en recreëren. “We 
zetten in op een voor on-derne-
mers gezonde arbeidsmarkt en 
een economisch klimaat waar-
binnen iedereen aan de slag kan, 
ook mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt” zegt wethou-
der economie Robert van Rijn. 
“Daarbij willen we dat iedereen 
goed en veilig kan wonen én ma-
ken we Aalsmeer aantrekkelijker 
voor toeristen. Maar er moet ook 
ruimte blijven voor de Aalsmeer-
der om in zijn eigen gemeente te 
recreëren.”  En binnen al die plan-
nen, visies en vergezichten spe-
len onderwerpen als duurzaam-
heid, inclusiviteit en omgang met 
het milieu in het huidige tijdge-
wricht een zeer grote rol. Wet-
hou-der Wilma Alink houdt daar 
de vinger aan de pols. “Er is geen 
project waarin één van die on-
derwerpen niet terugkomt”, zegt 
Alink. “De betrokkenheid van de 
Aalsmeerders bij het welzijn van 
onze gemeente is ook hartver-
warmend. Als we de Burgemees-
ter Kasteleinweg willen her-waar-
deren vinden onze inwoners dat 
prachtig, maar ze maken zich te-
recht ook zorgen of er wel vol-
doende bomen worden terug-
geplant.” Integraal beleid is ook 
de boodschap van het huidige 
college voor de nieuwe wethou-
der die Robbert-Jan van Duijn be-
gin 2020 gaat opvolgen. “We wer-

ken in dit college nauw samen 
en stemmen onze verschillen-
de taken op elkaar af”, zegt bur-
gemeester Oude Kotte. “Om in 
Aalsmeerse beeldspraak te blij-
ven: we hebben geen wethou-
derseilandjes, we zijn een aan-
eengesloten stuk grond in de 
grote poel van ontwikkelingen. 
De opvolger van Robbert-Jan is 
van harte welkom om samen met 
ons Aalsmeer verder te verduur-
zamen en verfraaien.”

Meedoen
Ergens midden in het alfabet van 
2019 vinden we de M van Mee-
doen. Het is de bedoeling van 
dit college om de inwoners zo-
veel mogelijk bij alle plannen en 
ontwikkelingen te betrekken. Het 
lijstje van grote en kleinere pro-
jecten die zijn afgerond, gestart 
of een stuk verder zijn gebracht 
in 2019 is lang. IKC Triade met de 
duurzame energy-hub, de Cen-
trumvisie, de Woonagenda, di-
verse woningbouwprojecten, het 
Waterfront, de kinderraad, het lo-
kale sport-akkoord, de agenda re-
creatie en toerisme, de kinderbur-
gemeester die bijenhotels opzet, 
het VVA-terrein met de skate- en 
freerunbaan, het besluit om de 
samenwerkingsvorm met Am-
stelveen op te zeggen en de de-
regulering; het zijn nog maar een 
paar voorbeelden. “Ik ben er trots 
op dat bij vrijwel al die projecten 
en besluiten de inwoners hun vi-
sie in een vroegtijdig stadium 
hebben kunnen geven”, zegt wet-
houder participatie Wilma Alink. 

“Niet alleen voor de vorm, maar 
ook om projecten beter en volle-
diger te krijgen.” 
“Er waren ook momenten om lan-
ger bij stil te staan en die diepe 
indruk op ons allemaal heb-ben 
gemaakt”, reflecteert de burge-
meester. “Het jongetje dat ver-
dronken is bij The Beach staat 
voor altijd op ons netvlies. Net als 
het gezin dat aan een ramp ont-
snapte door een brand bij hun 
schutting. En ook de gespannen 
situatie die deze zomer een tijd-
je speelde op het Surfeiland was 
niet fijn om mee te maken.” 
Zo blijven er ook altijd zaken die 
beter kunnen. Ondanks goede 
contacten en gesprekken met de 
minister, Schiphol en omliggen-
de gemeenten vliegt er nog geen 
vliegtuig minder over Aalsmeer. 
Er spelen zaken als PFAS en stik-
stof een rol. 
En er zijn nog altijd te weinig wo-
ningen voor starters en passen-
de woningen voor ouderen. “Za-
ken waar we in meer of mindere 
mate invloed op hebben of willen 
krijgen”, zeggen de drie wethou-
ders met één mond. “In het ko-
mende jaar blijven we ons, ook in 
een nieuwe samenstelling, vól in-
zetten voor een gezond en leef-
baar Aalsmeer waar het fijn wo-
nen, werken en recreëren is.” 

Dichtbij en benaderbaar
Voor 2020 staat zoveel op de 
agenda dat ook daarmee een 
volledig ABC gemaakt zou kun-
nen worden. De samenwerking 
met Amstelveen moet een nieu-
we vorm krijgen, de plannen 
voor een metamorfose van de 
Machineweg van Oosteinder-
weg tot Legmeerdijk zullen con-
creter worden, voor meerdere 
grote projecten gaan de schop-
pen in de grond, meerdere (wo-
ning-bouw)projecten worden af-
gerond en de verschillende ver-
keersstromen in Aalsmeer moe-
ten in goede banen worden ge-
leid. 
“We vragen veel van onze inwo-
ners, want daar waar gewerkt 
wordt ontstaat altijd overlast. Dat 
vraagt geduld en begrip van bei-
de kanten”, zegt Robert van Rijn. 
“Maar ook in 2020 blij-ven we als 
gemeente dichtbij, benaderbaar 
en open. Dus als er zaken zijn die 
inwoners ons willen laten we-
ten kunnen ze ons vinden op het 
Aalsmeerse raadhuis, via de mail 
of onze social-mediakanalen.” 
Er is al met al dus veel gebeurd in 
2019. “Er zijn flinke stappen ge-
zet naar een aantrekkelijk, bereik-
baar en sociaal Aalsmeer”, conclu-
deert de burgemeester. “Een toe-
komstbestendig Aalsmeer met 
oog voor wat de inwoners nodig 
hebben, daar gaan we ons ook in 
2020 vol voor inzetten.” 

Aalsmeer - Donderdag 12 decem-
ber is door de gemeenteraad de 
startnotitie Westeinderhage goed-
gekeurd. Deze startnotitie zorgt 
ervoor dat er woningen gereali-
seerd kunnen worden tussen de 
Herenweg en de Bilderdammer-
weg in Kudelstaart. Een lang tra-
ject is voorafgegaan aan het vast-
stellen van dit plan met diverse 
inspraakavonden voor inwoners. 
Ook de gemeenteraad heeft zich 
meerdere keren over deze ontwik-
keling in Kudelstaart gebogen, wat 
geresulteerd heeft in meer groen 
en meer woningen voor jongeren 
en starters. Het CDA is tevreden 
met het resultaat. Door de drukte 
op de woningmarkt zijn er wonin-
gen nodig voor jongeren en star-
ters en Kudelstaarters willen graag 
in Kudelstaart blijven wonen. De-
ze startnotitie geeft daar de moge-
lijkheid toe. Wel ziet het CDA ook 
een paar ‘beren op de weg’ en wel 
in de vorm van het verkeer. Het 
CDA vindt het belangrijk dat het 
vrij liggend fietspad wordt door-
getrokken van de Bilderdammer-

weg-zuid naar de Bilderdammer-
weg-noord, om zo de veiligheid 
voor fietsers te waarborgen. Fiet-
sers moeten veilig naar de super-
markt of naar school kunnen en 
door het vrij liggend fietspad van 
de Spiegelstraat tot de Dorpskern 
door te trekken, ontstaat er meer 
veiligheid en ruimte. Eppo Bus-
kermolen heeft namens het CDA 
een oproep gedaan over de her-
inrichting van de Bilderdammer-
weg voordat de eerste sleutel 
van de huizen in Westeinderha-
ge wordt omgedraaid. Met name 
het 30 km/u gedeelte is voor het 
CDA een doorn in het oog, nu ook 
uit een verkeersonderzoek is ge-
bleken dat dit stuk te gevaarlijk en 
te druk is. Het CDA vertrouwt er-
op dat het college deze punten zal 
meenemen voordat het bestem-
mingsplan Westeinderhage wordt 
vastgesteld. Het CDA is tevreden 
met de startnotitie die afgelopen 
donderdag is vastgesteld, zodat 
Kudelstaart weer een stapje dich-
terbij woningen in Westeinderha-
ge is. 

Online regelen van overheidszaken
Cursus Digisterker in bieb
Aalsmeer - De belastingaangif-
te komt er weer aan en voor wie 
hier digitaal nog niet helemaal 
uitkomt, organiseert Bibliotheek 
Aalsmeer de 4-delige cursus Di-
gisterker. De cursus Digisterker is 
bedoeld voor mensen die al wel 
enige ervaring met de computer 

hebben, maar die nog wat onze-
ker zijn in het online regelen van 
overheidszaken als belastingaan-
giftes of het aanvragen van ver-
schillende soorten toeslagen. De 
cursus start op woensdag 15 ja-
nuari en vindt tot en met woens-
dag 5 februari op vier woensdag-

middagen plaats van 10.00 tot 
12.00 uur. Met deze cursus op zak 
ga je voortaan zelfstandig aan de 
slag met het regelen van je over-
heidszaken online. Geen onzeker-
heid meer over welke formulieren 
je nodig hebt en waar je die kunt 
vinden en een hoop tijdsbespa-
ring doordat je niet meer heen 
en weer naar het gemeentehuis 
hoeft. 
Meer informatie over de cursus is 
te vinden op de website van de 

Bibliotheek www.debibliothee-
kamstelland.nl. De cursus is gra-
tis, aanmelden kan via e-mail: se-
cretariaat@debibliotheekamstel-
land.nl




