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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Afscheidsreceptie
wethouders J.A.J. Verheijen
en M.O. Levenbach
Wethouders Verheijen en Levenbach vertrekken als bestuurder van de
gemeente Uithoorn. De afscheidsreceptie vindt plaats op vrijdag 9 mei
2014 van 17.30-18.30 uur in de Thamerkerk. U bent van harte welkom.
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bij de plaatselijke herdenking
Iets na 19.30 uur start een Stille Tocht
vanaf het Oranjepark naar het StilteMonument tegenover de Thamerkerk. Daar is een kort programma
met de twee minuten stilte, het Wilhelmus, enkele toespraken en bijdragen van leerlingen van de basisschool De Kwikstaart. Iedereen wordt
uitgenodigd een bloem mee te nemen
voor de bloemenhulde. Ook KNA en
de scouting Admiraal de Ruijter verlenen hun medewerking.

CO L O F O N

Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
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Comité 4 meiherdenking
gemeente Uithoorn

Uithoorn laat zien:
“Vrijheid geef je door”
Voor 2014 is gekozen door het nationaal comité om het jaarthema en de
slogan “Vrijheid geef je door” te blijven gebruiken. Het werken met hetzelfde thema versterkt namelijk de
boodschap, zo vinden zij. Het woord
dat dit jaar centraal staat is Wederkerigheid. Wederkerigheid in vrijheid
gaat over elkaar de ruimte geven en
die zelf ook krijgen. Op alle niveaus:
tussen mensen, groepen mensen en
soevereine staten. Vrijheid komt tot

uiting in de verhouding tot de ander.
Zo is vrij zijn niet alleen een wettelijke toestand maar het gaat om hoe
mensen met elkaar omgaan. Daarbij
is de rechtsstaat het kader, de invulling geven wij zelf. Sinds De Tweede
Wereldoorlog is dat de boodschap.
Daarom worden er in heel Nederland
dodenherdenkingen georganiseerd.
Het plaatselijk comité 4 meiherdenking gemeente Uithoorn nodigt iedereen dan ook uit om aanwezig te zijn

Buurtbeheer Centrum krijgt
een inloopspreekuur
Op initiatief van Buurtbeheer Centrum wordt per 7 mei 2014, vooralsnog op proef, een informatiepunt geopend. Het inloopspreekuur is geopend tussen 10:00 en 12:00 uur
op de eerste en derde woensdag-

ochtend van de maand. Het inloopspreekuur bevindt zich in het Informatiecentrum van de gemeente Uithoorn gelegen aan de Dorpsstraat 15
(zelfde locatie als het informatiecentrum dorpscentrum).

Programma:
4 mei herdenking 2014
1 Stille tocht: Vertrek om 19.40 uur
vanaf het Oranjepark naar het
Stilte Monument, begeleid door
slagwerkers van KNA.
2 Last Post
3 Twee minuten stilte om 20.00 uur
4 Het Wilhelmus
5 Voordracht Adriaan Slurink
6 Kranslegging en bloemenhulde
7 Toespraak door burgemeester
mw. D.H. Oudshoorn-Tinga.
8. Bloemenhulde
10 Voordracht door leerlingen
van De Kwikstaart
11 Afsluiting
U kunt hier terecht voor vragen en
eventuele problemen die zich afspelen in het Centrum waar u als bewoner zelf niet uitkomt.
Het inloopspreekuur wordt bemand
door bewoners uit het Centrum zelf.
In overleg kan het punt eventueel geagendeerd worden voor een bewonersoverleg van Buurtbeheer Centrum.
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Afwijkende
openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis en de gemeentewerf en het informatiecentrum Dorpscentrum zijn tijdens de feestdagen gesloten op:
-

Donderdag 29 mei
(Hemelvaartsdag)
Vrijdag 30 mei (Inklemdag)
Maandag 9 juni
(2e Pinksterdag)

De balie voor het aanvragen van
paspoorten, rijbewijzen en andere producten is dan ook gesloten. U kunt wel online uw afspraak plannen. Er is rekening
gehouden met de afwijkende
openingstijden. U kunt dan zelf
bepalen wanneer het u uitkomt
om naar het gemeentehuis te
komen. Kijk hiervoor op www.
uithoorn.nl/afspraak.

Wacht niet langer,
maak een afspraak
Het digitale gemeentehuis
www.uithoorn.nl/afspraak

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het
niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297
513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn
moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan
moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in
Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door
de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de
sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank
in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling
nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken.
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen
nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn
geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Aanpassing afrit ﬁetsbrug Randweg. Beroepsperiode van 28 maart 2014 t/m 8
mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan Deelgebied 2. Beroepsperiode van
28 maart 2014 t/m 8 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, A. Stevens, 0297513111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Park krayenhoff Deelgebied B1 tot en met B4, Inzageperiode 11 april 2014 t/m 22 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.

WWW.UITHOORN.NL

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Groenstrook tussen Meerwijk-Oost en Meerwijk-West, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een picknicktafel. Ontvangen 28 april 2014.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 120, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik
nemen van een integraal kindcentrum. Ontvangen 24 april 2014.
- Zijdelweg 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 17 april 2014.
- Prinses Christinalaan 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren
van een dakkapel aan de voorzijde en het verhogen van de nokhoogte van het
zadeldak. Ontvangen 18 april 2014.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Dorpscentrum
- Prinses Irenebrug. Onthefﬁng voor het geluid aan Aannemingsbedrijf Klein Wieringen bij onderhoudswerkzaamheden van 6 op 7 mei 2014 van 20.00 tot 05.00
uur. Bezwaar t/m 27 mei 2014.
- Oranjepark / Amsteldijk Noord. Verklaring van geen bezwaar aan Comité 4 mei
herdenking voor het organiseren van de herdenking op 4 mei 2014 van 19.30 t/m
21.00 uur.
- Wilhelminakade 23-13. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Mazzel Steakhouse Uithoorn en Mazzel Pizzeria Uithoorn voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 23 juli 2014. Bezwaar t/m 5 juni 2014.

De Kwakel
- Noorddammerweg 2, vergunning kabels en leidingen voor het verwijderen van
een Haskast en het plaatsen van een nieuwe Haskast. Bezwaar t/m 28 mei 2014.
BEKENDMAKING IN WERKING TREDEN WELSTANDSNOTA 2014

De gemeenteraad heeft op 24 april 2014 de welstandsnota 2014 vastgesteld. De
welstandsnota 2014 treedt op 1 mei 2014 in werking. De welstandsnota 2004 komt
op 1 mei 2014 te vervallen.

Veranderingen in de zorg
De rol van de
gemeente verandert
Welke zorgtaken gaan per 1 januari 2015
over naar de gemeente?
De jeugdzorg, dus de opvoed- en opgroeiondersteuning aan ouders en kinderen. Dat
is ook de ondersteuning van kinderen met
een licht verstandelijke beperking of met
psychiatrische of psychosociale klachten.

Samen de mouwen opstropen!

Iedereen krijgt te maken met de veranderingen
in de zorg en ondersteuning
Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente Uithoorn
er -net als alle andere gemeenten in Nederlandeen aantal nieuwe taken bij: de Participatiewet,
de begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ en
de totale Jeugdzorg. Met deze nieuwe taken is de
gemeente straks verantwoordelijk voor bijna de
gehele maatschappelijke ondersteuning van onze
inwoners: kinderen, volwassenen en ouderen.
Dagmar Oudshoorn, burgemeester van Uithoorn en
Maarten Levenbach en Ria Zijlstra, beiden wethouder
in de gemeente Uithoorn, zijn al maanden aan de
slag om de gemeente voor te bereiden op de nieuwe
taken. En om ervoor te zorgen dat straks de inwoners
goed geïnformeerd worden over alle veranderingen.

Helpende hand

“Denk niet te snel dat het u niet aangaat, want dat
is niet zo”, zegt Maarten Levenbach, vertrekkend
wethouder maatschappelijke ondersteuning. “De
veranderingen waar we nu aan werken, hebben
betrekking op mensen die ondersteuning krijgen

bij de opvoeding van hun kinderen, op mensen die
hun ouders of vrienden helpen als mantelzorger of
vrijwilliger, of op mensen die onbetaald of beperkt
betaald werken in een aangepaste omgeving. Dit
zijn maar een paar voorbeelden van ondersteuning
die mensen geven of krijgen. Eén ding is zeker: in
de nieuwe situatie worden inwoners steeds meer
zelf verantwoordelijk voor hun welzijn, inkomen,
gezondheid en oude dag. Wij verwachten van onze
bewoners dat zij bereid zijn zich in te zetten voor
elkaar. Natuurlijk blijft het de taak van de gemeente
om mensen die daar echt hulp bij nodig hebben, een
helpende hand toe te steken”.

Maar er gaan dingen veranderen, dat staat als een
paal boven water. Wij moeten ervoor zorgen dat we
op 1 januari 2015 alles goed hebben georganiseerd
hebben. Het Rijk moet dan wel op korte termijn
aangeven hoeveel geld we voor de nieuwe taken
krijgen en wat we daar precies voor moeten doen. En
het zal vast niet allemaal in één keer goed gaan, maar
we zijn ﬂexibel genoeg om daar op de juiste manier
mee om te gaan. Nog voor de zomer organiseren
we een aantal bijeenkomsten voor onze cliënten,
inwoners en partnerorganisaties om hen te informeren
over wat er straks allemaal gaat veranderen en wat ze
van de gemeente kunnen verwachten”.

Mensen maken zich zorgen

Blijven samenwerken

Dagmar Oudshoorn, burgemeester van Uithoorn en
verantwoordelijk voor de jeugdveiligheid: “Ik begrijp
dat mensen zich zorgen maken of de gemeenten in
Nederland straks op tijd klaar zijn voor al hun nieuwe
taken. Niemand mag er straks last van hebben dat
de organisatie van alle taken naar de gemeente gaat.

“Belangrijk is dat we blijven samenwerken op de
manier zoals het nu gaat”, vult Ria Zijlstra aan,
wethouder Jeugd en Onderwijs aan. “Ik merk tijdens
de diverse bijeenkomsten die we al georganiseerd
hebben dat inwoners, cliënten en partnerorganisaties
bereid zijn om met ons mee te denken over nieuwe
mogelijkheden. We moeten met elkaar de mouwen
blijven opstropen. Als die positieve samenwerking blijft
bestaan, dan gaat het ons zeker lukken. En laten we
vooral niet vergeten dat we in Uithoorn al heel goed
bezig zijn met het inzetten van elkaars kwaliteiten.
Tijdens een bijeenkomst die de gemeente recent
organiseerde, vertelde een autistische jongen dat hij
zich inzet als taalmaatje voor iemand die Nederlands
wil leren. Dat is precies waar het om gaat: we moeten
kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van naar
wat ze niet kunnen. Jongeren van de praktijkschool die
vuil prikken in de buurt van hun school, vrijwilligers die
koken voor mensen die ziek zijn. Uiteindelijk moeten
we leren om elkaar te helpen!”

Uitkomst onderzoek gemeente Uithoorn:

We helpen het liefste onze familie en vrienden.
Maar hoe zit dat met de mensen die geen vrienden
of familie hebben!?
Vroeger was alles anders. Dat geldt zeker voor de
manier waarop wij in Nederland zorg en ondersteuning
hebben geregeld. Vroeger regelde de overheid alles.
Maar dat leverde ons te veel bureaucratie op en het
kostte te veel geld. Bovendien blijft de burger van
tegenwoordig graag zo lang mogelijk zelfstandig en
houdt hij bij voorkeur de regie over zijn leven graag in
eigen hand.

Wensen

Om ons systeem goedkoper en efﬁciënter in te richten
en om aan de veranderende wens van burgers
tegemoet te komen heeft het Rijk besloten om per
1 januari 2015 een aantal taken op het gebied van
(jeugd)zorg, werk en participatie naar de gemeente
over te hevelen. Als gemeente Uithoorn bereiden we
ons op dit moment voor op de nieuwe taken die op ons
afkomen. Daarbij moeten we letten op de kosten én op
de wensen van onze inwoners.

Helpende hand

Een ding is zeker: in de nieuwe situatie worden
inwoners steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun
welzijn, inkomen, gezondheid en oude dag. Er wordt
meer zelfredzaamheid verwacht en inwoners worden
in grotere mate afhankelijk van elkaar. De gemeente
Uithoorn verwacht dat inwoners bereid zijn zich in
te zetten voor elkaar. En natuurlijk blijft het de taak
van de gemeente om mensen die daar echt hulp bij
hebben, ook een helpende hand toe te steken. Maar
zal er altijd eerst samen bekeken worden wat iemand
zelf nog kan doen, of waar hij anderen voor kan
vragen.

Onderzoek

Omdat de gemeente Uithoorn graag wil weten
of inwoners van Uithoorn een sociaal netwerk
hebben waar ze op kunnen terugvallen, heeft zij
een onderzoek laten doen. Hieruit komt onder

andere naar voren dat inwoners het meeste contact
hebben met familie, buren en vrienden. 75% van
de 76 respondenten zet zich wel eens vrijwillig in
voor anderen. Vier van de vijf mensen heeft een
sociaal netwerk als ze ergens hulp bij nodig hebben.
Dat betekent ook dat een op de vijf geen sociaal
netwerk heeft. Ook een op de vijf respondenten heeft
aangegeven geen hulp te vragen aan hun sociaal
netwerk als ze enige vorm van hulp nodig hebben. Het
onderzoek geeft een interessant beeld van de manier
waarop een gedeelte van de inwoners uit Uithoorn
zich in zou zetten voor anderen.
Wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem
dan contact op met Valerie van den Berg, gemeente
Uithoorn, 0297-5131111.

De zorgtaken voor mensen die zelfstandig
wonen en die nu uit de AWBZ betaald worden.
Dat is de Individuele Begeleiding; zoals de
dagopvang van iemand met een verstandelijke
beperking of het helpen van een verslaafde om
meer structuur aan te brengen in de dag. En
dat is het Kortdurend Verblijf van bijvoorbeeld
een ernstig ziek kind om de ouders tijdelijk te
ontlasten.
De ondersteuning van mensen bij het vinden
van (aangepast) werk en het krijgen van een
inkomen, is nu al een taak van de gemeente.
Wat verandert is dat daarvoor een nieuwe
regeling komt: de Participatiewet. Met deze
nieuwe wet vervallen de Wet Werk en Bijstand,
de Wet Sociale Werkvoorziening en (delen van)
de Wajong voor jong gehandicapten. Nieuw is
dat de ondersteuning van jong gehandicapten
die voor een deel nog kunnen werken, naar de
gemeente overgaat.

Wat als u al zorg heeft?

Mensen die professionele zorg en
ondersteuning krijgen hebben een indicatie.
Daarin is de zorgbehoefte vastgesteld. Het
uitgangspunt van de gemeente Uithoorn is dat
we proberen zoveel als mogelijk de bestaande
aanbieders te contracteren, zodat u ook met
ingang van 2015 zo veel als mogelijk de zorg
krijgt die u nu gewend bent.

Sociale werkvoorziening en Wajong

Zit u nu in de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) of de Wet arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong)? Dan blijft dat zo.
Alleen nieuwe aanmelders vanaf 1 januari 2015
vallen straks onder de Participatiewet.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over alle veranderingen waar
u of iemand uit uw omgeving mee te maken
krijgt? Stel uw vraag dan aan de persoon die nu
de begeleiding geeft.
Hebt u algemene vragen die voor meer mensen
gelden? Mail uw vraag naar: gemeente@
uithoorn.nl of schrijf naar de afdeling
communicatie, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
We kunnen dan op deze pagina op uw vraag
ingaan of we plaatsen uw vraag op www.
uithoorn.nl (veranderingen sociaal domein).
Op deze website vindt u meer informatie over
de veranderingen in het sociaal domein.

COLOFON
Elke maand besteden we op deze pagina
aandacht aan de nieuwe ondersteuningstaken
waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid
krijgt. Maar ook aan de hulp, zorg en
ondersteuning die nu al onder de gemeente
vallen. We noemen het geheel aan diensten,
ondersteuning, hulp en zorg: het sociaal
domein.

