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Ergernis over
hardrijders

Aalsmeer - Gisteren, woensdag
25 november, was het weer tijd
voor de wekelijkse actie Rent-ACop-Verkeer in Aalsmeer. Tussen
twee uur ‘s middags en tien uur in
de avond zijn op verschillende locaties controles gehouden door
het verkeershandhavingsteam
VHT Politie Amsterdam. Bij RentA-Cop kunnen inwoners aangeven waar zij in de gemeente verkeersoverlast ervaren. Vooral blijken inwoners zich te ergeren aan
hardrijders. Met name werd geklaagd over hoge snelheden op
de Zwarteweg (lijkt ‘s avonds wel
een racebaan), Ophelialaan (sinds
de rotonde), Lakenblekerstraat
en Oosteinderweg. Maar ook in
Kudelstaart blijkt flink gas gegeven te worden, onder andere op
de Midvoordreef en de Hoofdweg. Verder werd het VHT team
gevraagd eens te kijken naar
fout-parkeerders in Hornmeer,
het vele vrachtverkeer op de binnenwegen en fietsers die zonder
licht rijden.

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37
info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl

Realisatie Waterfront in
december van start
Aalsmeer - Begin december starten de werkzaamheden aan het
Waterfront in Aalsmeer. In opdracht van Gemeente Aalsmeer
gaat combinatie Martens en Van Oord en G. van der Ven B.V., het
project ‘Waterfront Aalsmeer’ realiseren.

MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041
MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041
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KERSTBOOM
VERKOOP
vanaf aanstaande zaterdag!

De werkzaamheden bestaan uit
het verwijderen van oude steigers en het aanbrengen van nieuwe. Van de waterkering wordt de
levensduur verbeterd, er wordt
een nieuwe oeverconstructie gecreëerd en het strand wordt uitgebreid. Verder wordt de bestaande pier verlengd, komt er
een uitkijkpunt, worden oversteekplaatsen aan de Kudelstaartseweg en de Stommeerweg gerealiseerd en komen er groenvoorzieningen, groenweides, zitplekken aan het water, een openluchtgym, meubilair en openbare
douches. Verder komen er nieuwe fietsenstallingen inclusief oplaadpunten voor elektrische fietsen en oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Planning
Begin december start de uitvoering van de werkzaamheden.
De uitvoering start met het verwijderen van de steenbestor-

vervangen bomen is een solitaire
wilg aan de zuidkant van de watertoren, die qua beeld markant is
maar niet meer in goede gezondheid verkeert. Daarvoor komt een
ting. Gelijktijdig met deze activi- nieuwe markante grote boom teteiten wordt er ophoogmateri- rug, vermoedelijk een treurwilg.
aal via water aangevoerd en verwerkt vanaf het water. Dit is voor Afsluiting
de landuitbreiding en de beno- Om de werkzaamheden uit te
digde voorbelasting. Deze voor- kunnen voeren zijn het surfeiland
belasting is nodig om de onder- en de wandelboulevard tijdelijk
grond te laten zetten (inklinken). afgesloten. Op het strand nabij
De zettingsperiode duurt onge- de parkeerplaats is een gedeelte
veer vier maanden.
van het strand wel toegankelijk
Er worden maatregelen getroffen voor wandelaars en mensen die
om opstuivend zand van de voor- hun hond willen uitlaten.
belasting te voorkomen. Tijdens Restaurant ‘On the Rock’, de parde zettingsperiode worden de keerplaats en de watertoren zijn
oude steigers gesloopt en wordt bereikbaar. De openbare weg is
gestart met de realisatie van de niet afgesloten, behoudens tijnieuwe steigers en andere inrich- dens de aanleg van vier voetgantingselementen. Deze en de an- gersoversteekplaatsen aan de
dere werkzaamheden zijn eind Stommeerweg en Kudelstaartsemei gereed. Dan wordt het pro- weg in het voorjaar.
ject afgerond en opgeleverd.
De tijdelijk afsluiting van de
Stommeerweg en de KudelstaartBomen vervangen
seweg en de verkeersomleiding
Voor de realisatie van het project worden tijdig bekendgemaakt.
is het noodzakelijk om 7 bomen De woningen zijn tijdens de tijdete vervangen voor in totaal 17 lijke afsluiting te voet en met de
nieuwe exemplaren. Onder de te auto bereikbaar.

Finale Junior Eurovisie Songfestival
Zwarteweg 21 Aalsmeer
www.defietsgarage.com

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

Stem op Maud en UNITY
Aalsmeer - In september won
de Aalsmeerse Maud Noordam
met de girlband UNITY de finale van het Nationale Junior Songfestival dat dit jaar in Rotterdam
Ahoy plaatsvond. Vanaf dat moment stond alles in het teken van
de voorbereidingen voor de internationale finale. Aanstaande zondag is het zover en vertegenwoordigen de vier meiden Nederland
tijdens de Internationale finale van het Junior Eurovisie Songfestival 2020, die gepresenteerd

wordt vanuit Polen. Helaas kunnen Maud, Naomi, Jayda en Demi vanwege het coronavirus zelf
niet afreizen naar Polen, maar het
belooft een fantastische show te
worden. De meiden kunnen niet
wachten om hun feelgood nummer ‘Best Friends’ aan heel Europa
te laten horen. Maud, Naomi, Jayda en Demi hebben de afgelopen

maanden veel gerepeteerd, gezongen, interviews gegeven en
zijn het land ingegaan om mensen te vragen op hun band UNITY
te stemmen. Je mag namelijk ook
op je eigen land stemmen!

- Moderne mondhygiënistenpraktijk
- Nieuwe patiënten welkom
- Afspraak op korte termijn mogelijk
- Ook ’s avonds en zaterdag geopend
- Vergoed door tandartsverzekering

Maak een afspraak op
deschonetandenpraktijk.nl
Dorpsstraat 49 1421 AS Uithoorn
info@deschonetandenpraktijk.nl | 06 48 56 84 84

Kerstboom
verkoop actie
op de Aalsmeerderdĳk,
start 28 november
vanaf 12.00, steun het
onderhoud van
de AED’s!

Wĳ hebben een afhaal- en bezorgmenu!
bĳv. saté voor € 10,- of dubbele cheeseburger € 10,-

Dit jaar verzorgen wĳ weer heerlĳke schotels
voor de feestdagen zoals o.a. met huisgerookte
zalm en paling, graag vooraf reserveren.
Ook hebben wĳ leuke én lekkere kerstpakketten.
Geoff’s Bar-Restaurant
Aalsmeerderdĳk 452
Aalsmeerderbrug
0297-743913 / info@geoffs.nl
www.geoffs.nl
volg ons

WEEK
BLACK FRIDisAY
goedkoper!
alleen gratis

Kijk jij ook op zondag 29 november om 17.00 uur naar de internationale finale bij AVRO-TROS op
NPO Zapp? Vanaf vrijdag 27 november kunnen er al stemmen
uitgebracht worden op UNITY via
junioreurovision.tv.
Foto: Chantal Antonides

Geldig van 25 t/m 29
november, zolang de
voorraad strekt.
OP=OP!

KERSTBOOM
Kunstkerstboom
Canmore, groen,
hoogte 120cm.
49.99

NÚ

9.99

INTRATUIN TER AAR | Winkelplaza Ter Aar | Kerkweg 28

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Chocoladeletter voor alle deelnemers

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Zondag 29 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag 16u. Dienst.
Voorganger: Arno Post. Bezoek aanmelden via www.cama-aalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
A. Jansen en 16.30u. met ds. J.
Maliepaard.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. J.A.C.
Weij, 1e advent.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Online-dienst via youtube
(dgaalsmeer.nl). Voorganger
ds. Iris Speckmann, 1e advent
en avondmaal. Collecte: St.
Kinderhulp Afrika.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zondag 10u. Online
dienst via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/. Voorganger ds. M. Eikelenboom
(eerste advent).
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. G.H.
de Ruiter, Aalsmeer. Organist: H. van Noord. Aanmelden via hervormdaalsmeer.nl.
Om 10u. dienst in Zorgcentrum Aelsmeer met dhr. E. Kra-

Sinterklaas ook dit jaar
bij de Zonnebloem

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

mer.
Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag om
10u. Dienst met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Theo Griekspoor. Aanmelden: www.hervormdaalsmeer.nl.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10.30u. Samenkomst en livestream. Spreker:
Wim Hoddenbagh. Info en
aanmelden via www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof Voorganger: B. Dullens.
In Karmelkerk: Zaterdag 19u.
WGV o.l.v. Parochianen m.m.v.
Lous. Zondag 9.30u. Eucharistieviering en om 14u. Poolse
dienst met Andrzej. Maximaal
30 kerkplaatsen. Reserveren
voor vieringen via www.rkkerkaalsmeer.nl. Reserveren Poolse dienst verloopt via de Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. dienst. Voorganger: Martina Liebler. Organist: Toon
Renssen. Lezingen: Maaike
McCurdy en Tim Nibbering.
Roemeens-orthodoxe
Parochie: Zondag 9u. Utrenia en
10.30u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst.
Voorganger: Gert van de Meeberg. Dienst online te volgen
via www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.

Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer

Nieuwe maaltijdboxen
voor Tafeltje Dek Je
Aalsmeer - De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer
is in het leven geroepen om voor
de ouderen van Aalsmeer en Kudelstaart extra voorzieningen te
realiseren, die niet kunnen worden gefinancierd uit de normale
Zorgcentrum- en Thuiszorgbudgetten. Het doel van de stichting
is om ouderen ‘dagen met een
gouden randje’ te bieden.
Op 17 november hebben de
Vrienden nieuwe, lichtgewicht
maaltijdboxen met bijpassend
serviesgoed overhandigd aan
de keukenbrigade van het Zorgcentrum. De nieuwe isolerende kunststof boxen zijn stapelbaar en hebben compartimenten waardoor de warme producten van de koude kunnen worden gescheiden. Bovendien zorgt
een warmtesteen onder het bord

ervoor dat het eten warm blijft.
Deze nieuwe maaltijdboxen vervangen de oude exemplaren die
al sinds 1992 in gebruik waren.
De maaltijdbezorgers van Tafeltje
Dek Je hadden letterlijk hun handen vol aan de zware boxen en
zijn dan ook dolgelukkig met deze lichtgewicht uitvoering. “Echt
een aanwinst voor het Zorgcentrum”, aldus directeur Ellen Meily.
Dagelijks voorziet Tafeltje Dek Je
zo’n 120 ouderen in Aalsmeer en
Kudelstaart van een warme maaltijd.

Aalsmeer - In deze tijd staan
Sinterklaas en de Pieten niet
stil en dit geldt ook de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Aalsmeer en Rijsenhout. Bijna alle deelnemers zijn de afgelopen week bezocht en getrakteerd op een lekkere chocoladeletter waar veegpiet Martin
enorm zijn best op heeft gedaan.
Er zijn weer veel blijde gezichten
gezien en er is gezellig bijgepraat.
Duidelijk kwam naar voren dat iedereen hoopt dat alle activiteiten
weer snel gestart kunnen worden. Vooralsnog zijn alle bijeenkomsten en uitstapjes, zolang de
coronamaatregelen van kracht
blijven, geannuleerd. Aanmelden
bij de Zonnebloem als gast of als

vrijwilliger is natuurlijk wel mogelijk. Bel hiervoor 06-22943184
of stuur een mail naar veronzonnebloem@gmail.com.

Zondag dienst in
Oud Kath. kerk

COLOFON

Aalsmeer - Op zondag 29 november begint om 16.00 uur de
maandelijkse kerkdienst in de
Oud-Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394. Voorganger is
pastoor Martina Liebler, het orgel wordt bespeeld door Toon
Renssen, cantor is Gertjan Arentsen en de lezingen worden verVrijwilligers gezocht
Tafeltje Dek Je is dringend op zorgd door Maaike McCurdy en
zoek naar vrijwilligers om één Tim Nibbering.
keer in de vijf weken mee te draai- Na afloop is er voor de kerkganen! Wie heeft interesse? Inlichtin- gers ontmoeting, informatie en
gen bij Zorgcentrum Aelsmeer een glaasje in de fraaie, grote tent
die naast de begraafplaats achvia 0297-326050.
ter de kerk staat. Tijdens de dienst
is er slechts één collecte voor de
kosten van de viering en het behoud van deze prachtige kerk.
De volgende Aalsmeerse OKdienst is op zondag 27 december
om 16.00 uur (3e kerstdag). Aanmelden is wel een vereiste, omdat
er volgens de huidige regels maar
30 mensen in de kerk mogen!
te van: iedere avond na het eten In deze dienst zal, zoals nu geeven een blokje om en kijken wat pland, bisschop DirkJan Schoon
er is bijgekomen”, aldus Participe voorgaan. Aanmelden via: corin haar oproep. “Dus, haal de ver- bier.louman@hetnet.nl of bel 06lichting tevoorschijn en maak je 23022066.
tuin, balkon of raam nu al mooi.”
Participe vraagt om een foto te
maken van het lichtjesfeest. Deze
kan gestuurd worden naar aanmelden@participe.nu. De foto’s
van ‘Aalsmeer licht op’ worden
geplaatst op de website van ParKudelstaart - Op maandagavond
ticipe Amstelland.
7 december om 20.00 uur is er
een informatieavond over de Eerste Communie in Kudelstaart. Tijdens deze avond zal verteld worden wat de Eerste Communie betekent en wat het Eerste Communie project inhoudt. De Eerste Communie is bedoeld voor
kinderen in groep 4, maar oudere
kinderen kunnen zich ook bij dit
project aansluiten.
Deze informatieavond voor de
ouders zal dit jaar digitaal plaatsvinden. Voor aanmelden of meer
informatie kan een mail gestuurd
worden naar: stjangeboortesecretariaat@live.nl. Na uw aanmelding krijgt u een link toegestuurd
voor de digitale deelname.

Oproep Participe Amstelland:

Nu al aan de slag met
lichtjes buiten
Aalsmeer - In ‘normalere’ tijden
wachten veel mensen vaak tot
na Sinterklaas om echt uit te pakken met mooie buiten-verlichting. Maar, in deze tijden kan menigeen wel wat extra gezelligheid
gebruiken.
Participe Amstelland roept daarom iedereen in Aalsmeer op om
al aan de slag te gaan met lichtjes
buiten. Zo wordt het extra leuk
om een wandeling door de buurt
te maken. “Maak er een gewoonZondag 10u. Dienst via https://sow-kudelstaart.nl. Voorganger: dhr. R.J. van Duijn.
Ook op later tijdstip terug te
kijken.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woord- en communieviering m.m.v. cantorgroep. Maximaal 30 kerkplaatsen. Vooraf reserveren
via sjangeboortesecretariaat@
live.nl of bel 0297-324735.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Irene, Kanaalstraat, Centrum. Op 30 november om 20u. met ds. Henk
Poot over ‘De Toekomst’.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 8
december om 20u. met Hoite
Slagter over ‘Het Bijbelboek
Openbaring’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 20 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
In diverse kerken worden weer
diensten gehouden waarbij publiek aanwezig mag zijn. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en er gelden diverse RIVMregels, onder andere is het dragen van een mondkapje verplicht. Kijk voor meer info op
de websites van de kerken.

Info over Eerste
Communie

Winst Loes en
Trudy op Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag
is er voor 55+ers een gezellige
kaartmiddag in Dorpshuis ’t Podium aan de Kudelstaartseweg.
Van 13.30 tot 16.30 uur zijn liefhebbers van klaverjassen en jokeren welkom. Op donderdag 19
november is het klaverjassen gewonnen door Loes Versteeg met
5665 punten en 1 mars, op twee
met 5271 punten Rita Moeke en
plaats drie voor Regina Geleijn
met 5062 punten. Bij het Jokeren was de hoogste eer voor Trudy Knol met 271 punten, gevolgd
door Jopie de Grauw met 331
punten. Belangstelling voor deze 55+ kaartmiddag? Zowel jokeraars als klaverjassers zijn van harte welkom. Een paar proefmiddagen meekaarten is mogelijk. Voor
meer informatie kan contact opgenomen met penningmeester
Hans van Schuilenburg via 0612699009.

Kerststukjes en
chocolade voor
Urbanuskerk
Bovenkerk - De Vrienden van de
Bovenkerkse Urbanuskerk hebben
een nieuwe actie. Verkoop van
kerststukjes naast de Sint Urbanus
chocolade. De kerststukjes worden
gemaakt door een tiental vrijwilligers en het assortiment is zeer divers. De Vrienden worden ook geholpen door sponsoren die allerlei kerstartikelen schenken voor
het maken van de kerststukjes.
De kerststukjes en de Sint Urbanus chocolade zijn te koop bij Life
& Garden aan de Handweg 121 in
Bovenkerk-Amstelveen. De verkoopopbrengst is voor honderd
procent voor het in ere herstellen
van de Bovenkerkse Urbanuskerk.

Nieuwe Meerbode
Verschijnt donderdag
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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
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
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 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: info-bu@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 0297387584/387660 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.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
- Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
- Leg geen zakken naast een overvolle container;
- Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297)
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de
volgende tijden:
Maan-/dins-/donder-/vrijdag
Woensdag

08.30-12.00 uur
13.00-16.30 uur

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 ingeschreven. 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.

Nowicka

Voorletters
A.

GeboorteDatum
datum beschikking
20-12-1973

19-11-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische 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 kopie van het besluit mee te sturen?

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST

Geslachtsnaam
Blom
Mustafa

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.

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

H.W.
M.

26-05-1927
27-01-1978

17-11-2020
17-11-2020

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.
VERGADERING DONDERDAG 3 DECEMBER
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 3 december 2020, in de burgerzaal van het raadhuis
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor
publiek om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. U
kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van
de gemeente en / of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
Vaststelling van de agenda
Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 29 oktober 2020
en 5 november 2020
Vaststelling van de lijst ingekomen
stukken
Bekrachtigen geheimhouding
Mededelingen van het college
HAMERSTUKKEN

20.05

R-2
R-3

20.50
20.55
21.15

R-3
R-4

Regionale samenwerking
Moties Vreemd aan de orde van de dag
Vragenkwartier
SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

Geslachtsnaam

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

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 “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Vaststellen Belastingverordeningen 2021
2e Bestuursrapportage 2020

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.
- Uiterweg 348, 1431 AX, (Z20-081355), het uitvoeren van
funderingsherstel
- Wissel 7, 1431 LN, (Z20-081085), het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning
- Herenweg 3, 1433 GS, (Z20-080972), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Tartinihof 5, 1431 ZS, (Z20-080971), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
- Aalsmeerderweg 295, 1432 CP, (Z20-080970), het plaatsen
van een tuinhuis
- Legmeerdijk naast 316 traf (kad. perceel C 1204, voorheen
Legmeerdijk 322), 1431 GC, (Z20-080890), het dempen van
water en het plaatsen van een erfafscheiding
- Pontweg sectie G. nrs. 5528 en 5529, (Z20-080833), het
plaatsen van een stalen damwand als oeverbescherming
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z20-080691), het onderhouden van het groen en het kappen en herplanten van
bomen rondom Fort Kudelstaart
- Raadhuisplein, Ophelialaan, Poldermeesterplein in Aalsmeer en Einsteinstraat in Kudelstaart, (Z20-080530), het
plaatsen van kerstwensbomen op diverse locaties bij winkelcentra van 7 tot en met 29 december 2020
- Kudelstaartseweg 148b (kad. perceel D nr. 4176), 1433 GN,
(Z20-080370), het wijzigen van het perceel t.b.v. de bouw
van een woning
- Zijdstraat 82, 1431 EE, (Z20-080359), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het maken van zelfstandige woonruimte
- Fuutlaan 1, 1431 VN, (Z20-080366), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Karperstraat 3, 1432 PB, (Z20-080360), het plaatsen van
een glazen veranda
- Madame Curiestraat 17, 1433 AA, (Z20-080044), het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Pasteurstraat t.h.v. de achterzijde van nr. 14, (Z20-063679),
het kappen van een grote boom op het pad achter de
schuren tussen de woonblokken. Verzonden: 20 november 2020
Vervolg op volgende blz.

BEHANDELSTUKKEN
20.05

R-4

20.55

R-5

21.25

R-6

21.55

R-7

22.25

R-8

22.40

R-9

23.00

R-10

23.30

R-11

Vaststellen bestemmingsplan
Fort Kudelstaart
Vaststellen Structuurvisie
Tussen de Linten
Vaststellen Structuurvisie
Bovenlanden Oosteinderweg
Ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten
de kaders’
Onderzoek Rekenkamer inzake
Sociaal Domein
Beleidsplan schuldhulpverlening
2021-2024 ‘De kracht van balans’
Vaststellen ‘Kaders zonne-energie
Aalsmeer’
Vragenkwartier
SLUITING

VERGADERING DONDERDAG 10 DECEMBER
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 10 december 2020, in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor publiek om de verspreiding van het Coronavirus te
beperken. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de
website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio
Aalsmeer.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
Vaststelling van de agenda
Bekrachtigen geheimhouding
Mededelingen van het college
BEHANDELSTUK

20.05

R-2

Samenwerking met de gemeente
Amstelveen (Centrumregeling AA)

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. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen
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:
- Herenweg 47, 1433 GV, (Z20-053343), het bouwen van een
woning. Verzonden: 20 november 2020
- Vuurdoornstraat 11, 1431 RM, (Z20-065641), het verbreden van de doorgang (corridor). Verzonden: 19 november
2020
- Oosteinderweg 368a, 1432 BG, (Z20-068024), het uitbreiden van de woning aan de zijgevel en het plaatsen van een
brug. Verzonden: 19 november 2020
- Oosteinderweg 391, 1432 AZ, (Z20-066418), het uitbreiden van de bedrijfsruimte door het verhogen van het dak.
Verzonden: 16 november 2020
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:
- Vrouwentroostpad 4, 1433 GW, (Z20-058370), het aanleg-

-

-

gen van een in- en uitrit. Verzonden: 23 november 2020
van Cleeffkade 9, 1431 BA, (Z20-066995), het kappen van
een Wilde Kastanjeboom in de achtertuin. Verzonden: 20
november 2020
Hortensialaan 55, 1431 VA, (Z20-002241), het kappen van 4
platanen op het voorerf. Toelichting: Tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals
eerder gepubliceerd niet juist was. Verzonden: 19 november 2020
Uiterweg 348a, 1431 AX, (Z20-068117), het uitvoeren van
funderingsherstel. Verzonden: 18 november 2020

BESLUITEN VERGUNNINGVRIJ *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat voor
de opgegeven werkzaamheden op grond van artikel 2.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen omgevings-vergunning is vereist. Tegen dit besluit kunt u bezwaar
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Westeinderplassen sectie H nr. 453, (Z20-072689), het vervangen van de beschoeiing van eiland H 453
- Westeinderplassen sectie H nr. 457, (Z20-072687), het vervangen van de beschoeiing van eiland H 457
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-

rant. 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. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Aanwijzing fietsstroken - Lakenblekerstraat

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:
- Ophelialaan 108 (Z20-081134) De Ophelia, ontvangen 18
november 2020
TER INZAGE:

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.

t/m 26-11-20
t/m 10-12-20:

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
(AANVRAGEN)

t/m 10-12-20
t/m 17-12-20

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan 108 (Z20-081135) De Ophelia, ontvangen 18
november 2020

t/m 18-12-20

Het ontwerpbestemmingsplan ‘UiterwegPlasoevers 2021’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
Ontwerpbestemmingsplan “Parkmeer”, concept welstandscriteria en ontwerpbesluit
Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
(Z20-071090 )
Verlening omgevingsvergunning voor
de herinrichting van het Waterfront (Z19059133)
Verlening omgevingsvergunning Stationsweg 17 Aalsmeer inclusief het besluit hogere grenswaarden geluid met de daarbij behorende stukken
Actieplan geluid 2013-2018 met de daarbij
behorende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Aandacht voor geweld tegen vrouwen

LEZERSPOST

Watertoren weer oranje
voor ‘Orange The World’
Aalsmeer - Van 25 november tot
10 december staat de Watertoren, net zoals vorig jaar, weer in
een oranje licht in het kader van
UN Orange The World. Deze actie
vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen. Op 25 november,
de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen, zal de actie
van de Verenigde Naties beginnen. Thirsa van der Meer (CDAraadslid) en Lucie Hofman (Soroptimstenclub Ronde Venen) zijn
de initiatiefnemers van deze actie.
Vorig jaar op 25 november was
er een borrel in de Oude Veiling
waar burgemeester Gido Oude
Kotte een kleine toespraak hield,
maar vanwege de corona-maatregelen is er voor gekozen om
het dit jaar klein te houden. “We
willen nog steeds aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen,
de corona-crisis heeft dit probleem alleen maar nijpender gemaakt, maar we vonden het niet
verstandig om een borrel te organiseren.”, aldus Van der Meer.
Doordat mensen tijdens de lockdown meer op elkaars lip zitten,
is er ook sprake van een schrikbarende toename in huiselijk en
seksueel geweld wereldwijd. Volgens vrouwenrechtenorganisatie
ActionAid is het aantal vrouwen
dat in bijvoorbeeld Italië om hulp
vroeg via de anti-geweld noodhulplijn van de regering met 59%

is toegenomen.
Des te meer reden om aandacht
te vragen voor dit probleem.
“Geweld tegen vrouwen is nog
steeds een ontzettend groot probleem, maar er is licht aan het
einde van de tunnel. Door gebouwen wereldwijd oranje, de kleur
van hoop en van een nieuwe dageraad, op te laten lichten, willen
we vrouwen laten zien dat ze niet
alleen staan.” Ondanks het feit dat
er geen borrel is, kunnen mensen
alsnog hun steentje bijdragen.
Dit kan door bijvoorbeeld oranje kleding te dragen en door foto’s op social media te plaatsen
bij de Watertoren met de hashtag
#orangetheworldaalsmeer.

Aalsmeer - Op 17 november
vond de commissievergadering
plaats waarin het bestemmingplan Fort Kudelstaart werd besproken. Als betrokken inwoner
van Aalsmeer heb ik kort mogen
inspreken. Maar ik was niet uitgesproken, zeker niet na het aanhoren van het debat. Als inwoner van Aalsmeer, laat ik hierbij
mijn kritisch geluid horen. Ik begrijp niet dat de gemeenteraad
van Aalsmeer zo omgaat met
‘ons’ cultureel monument Fort Kudelstaart. Dit monument maakt
onderdeel uit van de ‘Stelling van
Amsterdam’ en is als zodanig een
beschermd monument. De ‘Stelling’ is gebouwd tussen 1880 en
1914 en is een netwerk van sluizen, forten, dijken, munitiedepots
en kazernes. De Stelling van Amsterdam is opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de UNESCO
als een monument van grote cultureel- historische waarde. Door
de combinatie van historisch monument, natuur en rust, is de Stelling van Amsterdam ook bekend
als ‘Nationaal Landschap’. De zogenaamde ‘stille ring’ ligt op zo’n
15 tot 20 kilometer buiten Amsterdam en loopt in een boog van

Volendam naar Beverwijk, Haarlem, Uithoorn en tenslotte naar
Muiden.
Het verdedigingswerk is 135 kilometer lang en is een oase van
rust. De Stelling van Amsterdam
en omringende natuur is voornamelijk het leefgebied van vogels,
vleermuizen en knaagdieren.
Op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO staat dat cultureel en natuur erfgoed dat als onvervangbaar en uniek wordt beschouwd
eigendom van de hele wereld is.
Als erfgoed aan de lijst is toegevoegd, betekent dit dat nationale
overheden zich moeten inspannen voor het behoud van het erfgoed. Het verdrag uit 1972 heeft
als doel een erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de
mensheid beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties.
Oproep: Ik doe een beroep op de
gemeenteraad van Aalsmeer. De
gemeenteraad zou mijns inziens
moeten opkomen voor het behoud van dit belangrijke monument in zijn huidige vorm.
Het is nu nog niet te laat.

vermeld, welke ook dient als
flexibele parkeerplaats voor 25
auto’s. Dit heeft nooit ter inzage gelegen, er is nooit een mogelijkheid geboden om daar
een zienswijze op in te dienen.
* Zeilfort Kudelstaart BV heeft
het
ontwerpbestemmingsde ringdijk volgens het kaartplan vormgegeven. Daarmee
je bij de Nota van Inlichtingen.
is het bestemmingsplan niet
Daarom zijn deze er steeds,
los te zien van de plannen van
conform de tender, weer uit
de ontwikkelaar. De impact
verwijderd. Indien dit toch
op het Unesco werelderfgoed
wordt toegestaan, gaat u temoet nog worden onderzocht
gen de Nota van Inlichtingen
middels een Heritage Impact
en Nota van Beantwoording
Assessment. Door toch door
in, en creëert u een wijziging
te gaan met dit bestemmingsvan de voorwaarden waar alle
plan is dit een direct risico
inschrijvers op de tender aan
voor de uitvoerbaarheid.
moesten voldoen.
* In de Nota op inspraakreacties * Het ontwerpbestemmingsplan
op het voorontwerp bestemheeft, met de huidige invulmingsplan werd bevestigd dat
ling, een veel te grote impact
er niets op het dak van het fort
op het monument en de omgebouwd of aangelegd mag
geving. Alles is een gevolg van
worden. Toch staat er nu, in de
de te grote horeca functie. AlStaat van Wijzigingen, een uitleen al de toekomstige verkijkplatform op het dak. Dit
keerssituatie bij de brug bij de
heeft nooit ter inzage gelegen,
historische sluis is reden om
er is nooit een mogelijkheid
de plannen aan te passen.
geboden om daar een ziens- * Zeilfort Kudelstaart BV heeft
wijze op in te dienen.
de tender niet gewonnen. Dit
* In de Staat van Wijzigingen
was Sebald Invest BV. Brieven
staat een Laad- en Losterrein
van de gemeente Aalsmeer,

de officiële aankondiging op
TenderNed, de officiële gunningsbrief, en navraag bij de
gemeente Amstelveen, geven dit ook aan. De gemeente Aalsmeer heeft niet met Sebald Invest BV maar met Zeilfort Kudelstaart BV overeenkomsten afgesloten. Dit is een
direct juridisch risico. Zeilfort
Kudelstaart BV is nu een wezenlijk andere partij dan tenderwinnaar Sebald Invest BV.
Dit is een direct juridisch en financieel risico.
Wij zijn beschikbaar voor overleg
om tot een passende invulling te
komen voor het bestemmingsplan, zonder grote ingrepen aan
het werelderfgoed, zonder overlast voor de omgeving. Graag helpen wij waar mogelijk met oplossingen, om een watersport icoon
mogelijk te maken dat ondersteund kan worden door alle omwonenden.

Fietsbrug ligt op z’n plaats
Aalsmeer - De aanleg van een
hoogwaardige openbaar vervoer-verbinding en de herinchting van de Burgemeester Kasteleinweg is in volle gang. In totaal
wordt de vrije busbaan tussen de
kruising met de Fokkerweg, door
Aalsmeer tot en met de Poelweg
in Uithoorn 4,6 kilometer lang. De
aanleg van HOVASZ wordt ook
een flinke verbetering voor fietsers. Zo wordt er in Aalsmeer, parallel aan de Burgemeester Kasteleinweg 1,5 kilometer ontbrekend
snelfietspad aangelegd en wordt
het fietspad over een lengte van
ruim 2 kilometer verbreed. Momenteel wordt gewerkt aan een

fietstunnel bij het kruispunt met
de Legmeerdijk en de voltooiing
van de fietsonderdoorgang bij
de Aalsmeerderbrug nadert. Deze ‘klus’ wordt door menig inwoner nauwlettend in de gaten gehouden. Eind oktober arriveerde
het schip met hierop de brug en
begin november is gestart met
het plaatsen van de brug. Deze
ligt nu op z’n plek, nu gaat Dura
Vermeer verder met het realiseren van de aansluitingen op de
dijkwegen. Misschien iets eerder,
maar de planning is dat eind december onder de Aalsmeerderbrug gefietst (en gewandeld) kan
worden. Foto: Jan Ran
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Aantal corona-besmettingen
ook in Aalsmeer dalende
Aalsmeer - Na eerst een toename
van besmettingen met het coronavirus is nu gelukkig de daling
weer ingezet. Ook in Aalsmeer
zijn deze aantallen aan het minderen. In de periode van 11 tot
en met 24 november zijn 131 inwoners positief getest, respectievelijk 72 inwoners in week 46
en ‘slechts’ 59 inwoners afgelopen week. Er zijn 2 inwoners opgenomen in het ziekenhuis en 4
inwoners hebben de infectieziekte helaas niet overleefd. Aalsmeer
loopt nu weer enigszins gelijk in
procenten (411,2 per 100.000)
ten opzichte van omliggende gemeenten Uithoorn (417,3), Amstelveen (286,9) en Haarlemmermeer (375,0). Er zijn nu tot 24 november 988 inwoners besmet of

‘Bezorgd over toekomst van
Fort Kudelstaart’

‘Ontwerp heeft grote impact op
monument en omgeving’

Aalsmeer - Op 17 november
vond de commissievergadering
plaats waarin het bestemmingsplan Fort Kudelstaart werd besproken. Opmerkelijk en zorgebesmet geweest met het corona- lijk is dat veel onderdelen van
virus. In Uithoorn werden van 11 het bestemmingsplan, of daartot en met 24 november 123 in- mee samenhangend, niet inhouwoners positief getest, in Amstel- delijk werden besproken. De veveen 263 inwoners en in Haar- le insprekers in de commissieverlemmermeer 585 inwoners. In gadering ondersteunen de waUithoorn geen ziekenhuis-opna- tersport. Onze Stichting ook: dit
mes en geen overledenen, in Am- is immers de hoofddoelstelling
stelveen 2 opnames en 4 overle- in de ontwikkeling van het fort.
denen en in Haarlemmermeer Voor het voortzetten van de haandersom: 4 opnames en 2 over- ven, zeillessen, zeilwedstrijden,
leden inwoners. En nu is het na- zeilevenementen op de Westeintuurlijk zaak om vol te houden derplassen, is echter geen been dus houden aan de coronare- stemmingsplan wijziging nodig.
gels: Hou 1,5 meter afstand, was Dit is nu al mogelijk.
regelmatig de handen, blijf bij * In het voorontwerp bestemverkoudheidsklachten thuis en
mingsplan, en in het ontwerpdraag in openbare gebouwen
bestemmingsplan dat ter ineen mondkapje (nog niet verzage heeft gelegen, waren er
plicht, maar wordt op prijs geligplaatsen aan de ringdijk insteld). Samen sterk tegen corona!
getekend. Dit mocht niet aan

Gerard Zelen
info@gerardzelen.nl

Stichting Werkgroep
Fort Kudelstaart,
Emile Abbing (voorzitter)
Kudelstaartseweg 97
Kudelstaart
info@fortkudelstaart.com

08

26 november 2020

Rondje Kunstkasten Aalsmeer Kudelstaart

Steven Partiman: “Moderne kunst
is supercool en tijdloos”
derd heeft. Een prachtige kleurrijke kast die geheel past bij het
spontane en uitbundige karakter
van een alleraardigste kunstenaar
voor wie het schilderen zijn professie is.

is gekomen.” Tot nu heeft Steven
alleen contact gehad met initiatiefnemer Lex Berghuis en ook
kunstkast-schilder Giovanni Margaroli. Andere schilders heeft hij
tot nu toe nog niet gesproken.
“Maar dat komt vast nog wel”, alCatwomen
dus Partiman. In ieder geval was
“In eerste instantie dacht ik aan er wel volop belangstelling van
een tulp. Maar kwam vervolgens omwonenden en gezien hun enop het idee om Tulip - een karak- thousiaste reacties heeft Steven
ter uit de serie Peacher - te schil- de juiste snaar weten te raken.
deren, vandaar uit kon ik de link
leggen naar de tulp. Op de voor- Sociaal bewogen
kant heb ik Catwoman geschil- Als een klein jochie met niets
derd samen met de tekst: Kudel. meer dan een schetsboek en wat
Het is mooi dat ik de buurt ver- wilde dromen begon Steven bijrijk met mijn kunst en tevens een na 45 jaar geleden aan zijn carstatement maak dat moderne rière als kunstenaar. Inmiddels is
Aalsmeer - Wanneer Steven kunst supercool kan zijn en tijd- Steven een internationaal artiest
Partiman uit het raam van zijn loos. Dat doe ik met een combi- en bekend om zijn werk waarbij
huis in Kudelstaart - waar hij sa- natie van mijn mural-stijl en graf- hij de kunst gebruikt als de mooimen zijn vrouw en drie kinderen fiti. Ik ben blij dat er een goede ste en meest toegankelijke vorm
woont - kijkt, ziet hij de Kunstkast samenwerking tussen de kunst- van vrijheid en de vrijheid van
staan die hij heeft zelf beschil- kast-organisatie en mij tot stand meningsuiting.

WAT is er
Donderdag 26 november:
* Exposities in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. ‘Zeg
het met bloemen’ en ‘De aarde
lacht in bloemen’. Open: donderdag tot en met zondag van
13 tot 17u. Reserveren verplicht via www.flowerartmuseum.nl
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot
16.30u.
* Instuif voor kinderen in Proosdijhal Kudelstaart van 16 tot
16.45u. Iedere donderdag.
Tot en met 29 november:
Recent kreeg hij de hoofdprijs * Contradictions, expositie drie
van het Nationale Museum weekkunstenaars in Oude Raadend, waar hij een eerbetoon
huis, Dorpsstraat. Donderdag
bracht aan 75 jaar Culturele Vrijt/m zondag 14 tot 17u. Voorheid.
af melden via heleen@kunstencultuuraalsmeer.nl of bel
Ook op het sociale vlak laat hij
0297-344318.
zich niet onbetuigd: Hij is ambas- Zaterdag 28 november:
sadeur emancipator en voorzitter * Crash Museum in fort bij
van de vakgroep Beeldend bij de
Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk
Kunstenbond. Daarnaast kunst460 open van 11 tot 16u.
vertegenwoordiger in de klank- * Presentatie over Csizik colbordgroep Uithoorn.
lectie door echtpaar de Graaf
Janna van Zon
in Flower Art Museum vanaf
13.30u. Aanmelden via info@
flowerartmuseum.nl.
* Online Sinterklaas-bingo café
Op de Hoek, Kudelstaart. Live
vanaf 20u. Start 20.30u.
28 en 29 november:
* Kinderboerderij
Boerenvreugd, Hornmeer (beperkt)
taart, bloemen, speldje en ooropen. Zaterdag en zondag van
konde overhandigd gekregen. Ui10 tot 16.30u. Ook open dinsteraard zijn de acht ook van hardag t/m vrijdag van 9.30 tot
te gefeliciteerd! Door alle coro16.30u.
namaatregelen een andere jubi- Zondag 29 november:
leumviering dan normaal, maar * Extra bezoekdag Grote Huis
de felicitatie is er niet minder om.
Het bestuur dankt deze trouwe
leden voor de jarenlange inzet en
hopen snel het feestje met de hele vereniging te kunnen vieren.
Gert Eigenhuis, 70 jaar lid van
Aalsmeers Harmonie, wordt binnenkort nog een keer extra in het
zonnetje gezet! Hou de website van Aalsmeers Harmonie in de
gaten hiervoor.

Acht jubilarissen bij
Aalsmeers Harmonie

Jazz: Ben van den Dungen
Quartet in ‘groot’ Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 12 december komt het Ben van den
Dungen Quartet alsnog optreden in cultureel café Bacchus. Het
jazzconcert dat op 16 mei van dit
jaar moest worden uitgesteld,
kan deze keer doorgaan!
Een van de meest succesvolle jazzinitiatieven van de laatste tijd is
het ‘Tribute to John Coltrane’ project van saxofonist Ben van den
Dungen. Zijn kwartet brengt een
hommage aan een van de meest
invloedrijke saxofonisten aller tijden, die bekendheid verwierf tijdens zijn periode bij Miles Davis
en van wie de soloprojecten insloegen als een bom. De LP’s ‘Blue
Trane’ en ‘Giant Steps’ verwonderden vriend en vijand en waren
van meet af aan klassiekers! In de
jaren zestig formeerde ‘Trane’ een
nieuw kwartet en sloeg daarmee
een nieuwe weg in. Een onmiddellijke verandering van de jazzmuziek van de jaren zestig was
het gevolg. De modale jazz was
geboren met beroemde albums
als ‘Impressions’ en ‘A Love Supreme’. Het Ben van den Dungen
Quartet, met Ben van den Dungen op saxen, Miguel Rodriguez
op piano, Marius Beets op bas en
Gijs Dijkhuizen op drums, brengt
in deze wervelende ode een hedendaagse interpretatie van een
met recht als ‘classics’ bestempeld repertoire. De liefde en bewondering voor Coltrane druipt
er bij Ben van den Dungen vanaf. De krant Trouw schreef: ‘Zijn
spel heeft een bezieling die je in
de hedendaagse jazz helaas te
weinig tegenkomt.’ Het belooft
een fantastisch concert te worden. En hier kunnen in de ‘grote

zaal’ van Bacchus dertig jazzliefhebbers getuige van zijn. Entree
is 10 euro, leden van de KCA Jazzclub Bacchus betalen 5 euro toegang. Reserveren:Ttickets zijn nu
te koop in de KCA Ticketshop. Het
jazzconcert begint op zaterdagavond om 21.00 uur, zaal open
20.30 uur, in cultureel café Bacchus XL in de Gerberastraat. Inlichtingen: Pierre Tuning (ptl@euronet.nl) telefoon 06-14461305
en Reinoud Staps (bobentom@
outlook.com) telefoon 0297325304.
Coronaregels
KCA doet er alles aan wat in haar
macht ligt om het concert voor
iedereen zo prettig en veilig mogelijk te maken. Dit kan niet zonder de medewerking van de bezoekers. Daarom wordt extra aandacht gevraagd voor de coronaregels van KCA in Bacchus:
Blijf thuis als jij of een huisgenoot klachten heeft. Het dragen van een mondkapje binnen is verplicht. Kom dus al binnen mét een mondkapje op. Als
je aan tafel zit mag het mondkapje af. Houd 1,5 meter afstand tot
anderen en volg de standaard hygiënemaatregelen van het RIVM.
Maximaal 4 personen mogen bij
elkaar zitten mits ze tot één huishouden behoren. De vrijwilligers van KCA wijzen jou een tafel aan. Het zelf aan elkaar zetten
van tafels of aanschuiven van extra stoelen is niet toegestaan. De
bar is gesloten, er kunnen helaas
geen drankjes worden gekocht.
Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers op. Het concertbezoek is
op eigen risico.

Thema is ‘Samen’

Poëzie in de etalages
Aalsmeer - In de etalages van
Aalsmeer Centrum zullen van 28
januari tot en met Valentijnsdag
14 februari 2021 gedichten te lezen zijn. Dichters worden uitgenodigd om op het thema ‘Samen’
een gedicht te maken. Het mag
maximaal 14 regels zijn exclusief titel en ondertekening. Uiterste inleverdatum is 7 januari 2021

aan: Hareakerjcp@hetnet.nl. De
Gedichtendag vindt normaal gesproken plaats in Cultureel Café
Bacchus, maar op corona maatregelen en de toekomst is vooralsnog geen grip. Op deze manier
kan samen met dichters, winkeliers en publiek kennis gemaakt
worden met poëzie op een heel
toegankelijke manier.

Aalsmeer - In het weekend van
21 en 22 november zijn acht jubilarissen thuis bezocht door een
bestuurslid van Aalsmeers Harmonie. Gert Eigenhuis is liefst 70
jaar lid van de muziekvereniging,
Paula van Beek-van Leeuwen
laat al 40 jaar van zich horen bij
Aalsmeers Harmonie en Martine
Baarse verschijnt al 25 jaar trouw
bij repetities en concerten. Marianne van Voorthuizen, Martijn
van Dam, Helen Prochàzka-van
Dam, Else Wildeman en Mart Gozeling maken alle vijf al 12,5 jaar
deel uit van Aalsmeers Harmonie. Alle jubilarissen hebben een

TE DOEN
van Sinterklaas van 10 tot 16u.
Vol!
* Zeilfort Kudelstaart open voor
bezoekers van 14 tot 17u.
Maandag 30 november:
* Straatje Sportief in Kudelstaart. Bewegen voor eigen
deur/op balkon. Vanaf 10u. in
Spilstraat. Op 7 december in
Edisonstraat.
Dinsdag 1 december:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Digitale chatsessie fracties
met inwoners over dienstverlening gemeente van 19 tot
20u.
* Aalsmeerse verhalen van
toen in De Oude Veiling,
Marktstraat. Tot en met 31 januari.
Woensdag 2 december:
* Klaverjassen met De Geluksvogels in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 19u.
Zaterdag 5 december:
* Lezingen over spookverschijningen rond vliegvelden in
Engeland in Crash Museum in
fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Om 11u en om 13u.
Tot en met 5 december:
* Raadhuis verlicht voor Sinterklaas. Dagelijks van 18 tot
21.30u.
Donderdag 10 december:
* Concert harpiste Anneleen
Schuitemaker en trombonist
Jeffrey Kant in Flower Art Museum.
Zaterdag 12 december:
* KCA jazzconcert door Ben van
Dungen Quartet in groot Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.

STAGE
MUSIC SHOP

Bovenste rij van links naar rechts: Gert Eigenhuis, Paula van Beek-van
Leeuwen en Martine Baarse. Onderste rij: Marianne van Voorthuizen,
Martijn van Dam en Helen Prochàzka-van Dam, Else Wildeman en Mart
Gozeling.

Dé vioolspecialist

SINTCADEAU’S!
- Ukelele
- Lessenaar
- Snaren
- Gitaar
- Stemapparaat
- Muziekboeken
(Sint/kerstliedjes)

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Lezing op 5 december in Crash Museum

Spookverschijnselen op
en rond vliegvelden
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 5 december worden in het
Crash Museum om 11.00 en om
13.00 uur lezingen gegeven over
Spookverschijnselen op en rond
vliegvelden in Engeland. Zowel
tijdens als na de Tweede Wereldoorlog deden en doen veel verhalen de ronde over bijzondere en
spookachtige verschijningen en
gebeurtenissen op en rond oude vliegvelden in Engeland. Het
gaat om geestverschijningen of
bijvoorbeeld geluiden van mensen in een Control Tower terwijl
halen, films en tentoongestel- die helemaal leeg is. Ook hoorde objecten zijn bijeengebracht de men op gezette tijden muen ingesproken in samenwer- ziek van Glenn Miller uit een ouking met Pieter Groenveld, het ar- de radio terwijl die helemaal niet
chief van Stichting Oud Aalsmeer, is aangesloten. Het zijn ongelofeStichting Oud Aalsmeer in Beeld, lijke, maar waar gebeurde, verhaStichting Kudelstaart in Oorlogs- len gebaseerd op getuigenissen
tijd, Muziekvereniging Flora, de van mensen. Deze lezing, die verBibliotheek Amstelland en Hanoff zorgd wordt door Peter de Raaf,
Video. De verhalen zijn ook via geeft een aantal zeer markande websites van de Bibliotheek te voorbeelden. Laat u verrassen
(www.debibliotheekamstelland. en geloof een beetje in het onnl) en De Oude Veiling (www.de- gelofelijke. Als gevolg van de beoudeveiling.nl) te beluisteren en
te bekijken.
Vanaf 1 december kunnen inwoners hun verhalen over de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart insturen naar a.furnee@
debibliotheekamstelland.nl. Deze verhalen krijgen een plaats op
de websites en in de tentoonstellingen die de partners regelmatig in De Oude Veiling gaan organiseren.

Tentoonstelling foto’s en voorwerpen

Aalsmeerse verhalen van
toen in De Oude Veiling
Aalsmeer - Van 1 december tot
en met 31 januari is in De Oude
Veiling de tentoonstelling te zien
met verhalen over de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart.
In de Bibliotheek kunnen bezoekers luisteren en kijken naar verhalen uit het verleden met bijbehorende foto’s, documenten
en voorwerpen. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van De Oude Veiling,
vanaf de bouw tot aan de huidige Huiskamer van Aalsmeer, met
aandacht voor het veilingwezen
en het verenigingsleven in het
dorp. De verhalen uit Kudelstaart
vertellen over het leven van de
bewoners van Kudelstaart in de
Tweede Wereldoorlog.
De tentoonstelling wordt georganiseerd door de partners in De
Oude Veiling: de Bibliotheek Amstelland, ESA, Ons Tweede Thuis
en Cultuurpunt Aalsmeer. De ver-

perkingen ingevolge de corona
richtlijnen worden bezoekers verzocht 1,5 meter afstand te houden en moeten bezoekers een
mondkapje dragen. Bezoekers
van het museum, en/of de lezing
moeten zich opgeven via de website: www.crash40-45.nl/kaartenreserveren/. Per lezing kunnen
slecht 16 toehoorders worden
toegelaten, dus snel opgeven is
een aanrader. De lezing is uitstekend te combineren met een bezoek aan het museum. Toegang
tot de lezing is gratis voor bezoekers aan het museum. Het Crash
museum is op zaterdag en iedere tweede zondag van de maand
geopend van 11.00 tot 16.00 uur
en is gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum en het
werk van het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40- ‘45 op
www.crash40-45.nl of raadpleeg
instagram of facebook.
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Bezoekers weer welkom
in de bibliotheek!

Budget van ruim 11 miljoen

Steun culturele instellingen
van provincie en gemeenten
Amstelland - De provincie
Noord-Holland en de gemeenten steunen de culturele instellingen in Noord-Holland met ruim
11 miljoen euro. De namen van
de instellingen en de bedragen
die zij ontvangen zijn bekend.
Het geld wordt verdeeld onder
35 musea, 17 (pop) podia, 7 bibliotheken, 6 festivals en 35 andere culturele instellingen. Een restantbedrag van 3,5 miljoen blijft
beschikbaar voor 2021.
Voor de zomer heeft de provincie
een bedrag van 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De provincie heeft met
de gemeenten besproken welke
instellingen ondersteuning kunnen gebruiken. Gemeenten hebben samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds. Door de bundeling van krachten kunnen gemeenten en provincie 100 instellingen steunen om de Covid-19
crisis door te komen. De instellingen zijn verspreid over de hele provincie: van Texel tot Haarlemmermeer en van Hoorn tot
Hilversum. Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: “Noord-Holland heeft
heel veel te bieden op het gebied

van cultuur. Dit aanbod is heel
waardevol en inwoners én bezoekers genieten ervan. Daarnaast is
de cultuursector een belangrijke werkgever. De sector doet er
alles aan om binnen de huidige
mogelijkheden publiek te blijven
ontvangen. Ik bewonder het geduld, de creativiteit en vooral het
doorzettingsvermogen. Duidelijk
is dat de nood zich uitstrekt over
de volle breedte van de culturele
sector en dat die nood in 2021 er
nog steeds zal zijn, en misschien
nog wel hoger is. De gemeenten en provincie zetten het resterende budget in om de vervolgschade bij culturele instellingen
in de eerste helft van 2021 te beperken. De focus zal liggen op de
middelgrote podia en musea.”
Aalsmeer en regio
In Aalsmeer krijgt Stichting De
Historische Tuin extra financiele steun, in Amstelveen worden subsidies gegeven aan onder andere het Bostheater en de
Schouwburg, in gemeente Haarlemmermeer krijgt het Crash Museum in Aalsmeerderbrug een financieel steuntje in de rug en
voor Cultuurgebouw Hoofddorp
wordt een budget beschikbaar
gesteld.

Aanbod voor volwassenen en kinderen

Film ‘Police’ in première
in Cinema Amstelveen
Amstelland - Het filmaanbod
voor filmtheaters is nog steeds
heel goed. In de week van donderdag 26 november gaat ‘Police’
in première en ‘Le Meilleur reste à
venir’ in voorpremière.
De Franse film ‘Police’ gaat over
drie Parijse agenten die in gewetensnood komen wanneer zij
een illegale immigrant op het
vliegtuig naar huis moeten zetten. Zonder dat er ook maar één
schot wordt gelost, vertelt filmmaker Anne Fontaine dit verhaal
met haar scherpe gevoel voor essentie en psychologisch inzicht.
Het resultaat is een aangrijpende,
sociaal-realistische film die in wereldpremière ging tijdens het International Film Festival 2020 in
Berlijn.
‘Le Meilleur reste à venir’
Dinsdag 1 december gaat een andere Franse film ‘Le Meilleur reste
à venir’ (Het beste moet nog komen) in voorpremière (landelijke
te zien vanaf 24 december). Arthur en César zijn al hun hele le-

ven beste vrienden, maar totaal
verschillend. Arthur is een neurotische scheikundeleraar en César een vrijgevochten womanizer
die altijd in de problemen raakt.
Na een misverstand in het ziekenhuis zijn ze er beiden van overtuigd dat de ander nog maar een
paar maanden te leven heeft. Ze
laten alles achter om de verloren
tijd in te halen en zoveel mogelijk uit hun leven te halen nu het
nog kan.
Filmagenda
Verder staan op de filmagenda de
volgende filmtitels voor volwassenen: ‘The Singing Club’, ‘De Vogelwachter’ (Freek de Jonge), ‘Kajilionaire’ (laatste week) en ‘Corpus Chirsti’ (Poolse inzending
voor de Oscars). De jeugd kan
op woensdag, zaterdag of zondag naar ‘Bigfoot Family’, ‘Jackie
en Oopjen’ en ‘The Secret Garden’.
Bekijk het complete filmaanbod
inclusief aanvangstijden en reserveer tickets (noodzakelijk) op
www.cinemaamstelveen.nl

Bij rockgoden thuis op de bank

Voorstelling ‘De duivel
ligt altijd op de loer’

Hoofddorp - Op zondag 29 november om 15.00 uur staat de
voorstelling ‘De duivel ligt altijd
op de loer’ op het programma in
poppodium Duycker in Hoofddorp. Deze voorstelling trakteert
het publiek op 45 jaar rock ‘n roll
geschiedenis door de ogen van
muziekjournalist en schrijver Harry de Jong. De Jong had vele bijzondere ontmoetingen met de
grootste rockgoden der aarde.
Mick Jagger gaf tijdens deze ontmoeting aan hem toe dat hij zijn

gewone leven na een tour nauwelijks weer kon oppakken. Timothy B. Schmidt van de Eagles
vertelde hem dat hij eigenlijk een
gewone huisvader is die wakker
ligt van zorgen om zijn kinderen en Johnny Cash zei vlak voor
zijn dood tegen hem: “ik wil graag
nog een tijd blijven leven, want er
is zoveel dat ik nog moet doen.”
Ontmoetingen werden openhartige gesprekken die Harry de
Jong had met ongeveer 2000 artiesten. Overal kwam hij backstage, in hotelkamers of gewoon
thuis op de bank.
De voorstelling is opgezet in een
panelgesprek. Willem de Vries
verschijnt naast Harry de Jong als
gedreven moderator op het podium om zoveel mogelijk over
de ontmoetingen te weten te komen en de verhalen worden aangevuld door songs van singersongwriter Ivo Poelsma. Kijk voor
meer informatie over de voorstelling en het reserveren van tickets
op www.duycker.nl

Thuis creatief aan de slag

Vouwt Aalsmeer samen
1.000 kraanvogels?
Aalsmeer - In het verre oosten is
de kraanvogel het symbool voor
geluk, trouw, gezondheid en onsterfelijkheid. De Japanse traditie
om 1.000 origami kraanvogels te
vouwen is eeuwenoud. Wanneer
deze taak is volbrengt, worden
(gezondheids)-wensen vervuld.
De symbolische gedachte achter
het vouwen is een extraatje, want
hoe leuk is het om thuis creatief
aan de slag te gaan!
Met je kinderen, een vriendin of
gewoon alleen. Vouw ook mee
met Participe Amstelland. Versier
je eigen huis ermee, hang hem
aan de spiegel in je auto, in de
kerstboom, doe hem bij een kaart
en vergeet ook niet dat het een

leuk cadeautje is voor de buren.
Voor het vouwen van een kraanvogel heb je alleen maar een vierkant papiertje nodig. En het vouwen is ook niet zo moeilijk. Een
vouwinstructie is te downloaden
via YouTube en op internet is ook
veel hulp te vinden.
Lukt het Aalsmeer om samen
1.000 kraanvogels te vouwen?
Stuur een foto met jouw kraanvogels naar a.bugala@participe.nu.
Alle kraanvogels worden verzameld op de website. Samen moet
dat lukken!
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met activiteitencoach Ania Bugala via 0630043559.

Issaka, winkelier in Burkina Faso.

Portretten in heel Nederland, ook in Aalsmeer?

Grootste tentoonstelling
over microkrediet
Aalsmeer - Op 30 november start
de grootste fototentoonstelling
over microkrediet. In heel Nederland zijn portretten van microkrediet-ondernemers te zien tijdens
de ‘Week van het Microkrediet’,
ook op verschillende locaties in
de gemeente Aalsmeer. De ‘Week
van het Microkrediet’ is een initiatief van Oikocredit Nederland.
Oikocredit investeert al 45 jaar in
microkrediet. Kleine leningen aan
mensen in meer dan zestig landen in Latijns-Amerika, Afrika en
Azië. Daarmee kunnen zij zélf aan
hun toekomst bouwen, hun gezin onderhouden en hun kinderen naar school sturen. Particulieren en organisaties in Nederland kunnen beleggen in microkrediet-ondernemers via het Oikocredit Nederland Fonds. Ook
Ontwikkellings-Samenwerking
Aalsmeer (OSA) heeft kredieten
aangekocht en investeert zo in
deze mensen in ontwikkelingslanden.

Eric Holterhues, directeur van initiatiefnemer Oikocredit Nederland, toe. “De posters van microkrediet-ondernemers in heel Nederland laten zien wat de kracht
is van microkrediet en de impact
op de levens van miljoenen mensen wereldwijd.”De ‘Week van het
Microkrediet’ duurt tot en met
zondag 6 december.

Iedereen kan meedoen
Kijk voor het programma en waar
de tentoonstelling in Aalsmeer en
Kudelstaart en de rest van Nederland te zien is op www.weekvanhetmicrokrediet.nl. In deze week
is er verder een speciaal webinar
van Oikocredit Nederland en verschijnt een nieuwe podcast over
microkrediet. Iedereen kan meedoen door de gratis poster met
portretten van microkrediet-ondernemers voor het raam te hangen en zo de kracht van microkrediet ten toon te stellen.
Op bijna 1500 locaties in heel Nederland zijn de portretten te beSolidair
wonderen tijdens de ‘Week van
De tentoonstelling is de start van het Microkrediet’. Doet Aalsmeer
de jaarlijkse ‘Week van het Micro- ook massaal mee? Posters kunkrediet’. “Door juist nu solidair te nen besteld worden via www.oizijn met kleine ondernemers in kocredit.nl. Kijk voor meer inforAfrika, Azië en Latijns-Amerika matie op www.osa-aalsmeer.nl of
dragen we samen bij aan een be- stuur een e-mail naar: info@osatere wereld voor iedereen”, licht aalsmeer.nl
Sutini en haar man Agus, eigenaar van een naaiatelier in Indonesië.
Foto’s: Opmeer Reports voor Oikocredit

Aalsmeer - Sinds donderdag 19
november is de bibliotheek in
Aalsmeer in de Marktstraat weer
geopend. Bezoekers kunnen lenen, activiteiten bezoeken en vanaf 26 november is het ook weer
mogelijk om te gebruik te maken
van de werkplekken. Op 5 november werden de bibliotheken in Nederland voor twee weken gesloten, als extra maatregel tegen corona. Alleen gereserveerde boeken afhalen was op bepaalde momenten nog mogelijk. Deze maatregel is teruggedraaid en nu zijn
alle vestigingen weer geopend.

leestheater ‘De Leftenant van
Inishmore’ van het podium en
staan er een poëziecafé en een
Poetry Night in de planning. Ook
online is er van alles te doen, zoals een digitaal schrijversbezoek
van Susan Smit en een meet-up
voor werkzoekenden. Het complete aanbod is te vinden amstelland.op-shop.nl

Werken en studeren
De bibliotheek is een populaire
werk- en studieplek. Sinds 30 september zijn de studieplekken gesloten, vanwege het beperken
van het aantal toegestane bezoeActiviteiten tot 30 personen
kers. Vanaf vandaag, donderdag
Nu de bibliotheek weer open is, 26 november, begint de bibliowordt er volop geprogrammeerd theek weer met het aanbieden
voor jeugd en volwassenen. Zo van werkplekken. Om hier gebruik
treedt Ton Meijer op met een spe- van te maken, is van te voren reciale Sint-voorstelling en zijn er serveren verplicht. Kijk op www.
Maakplaats-workshops. Op 3 de- debibliotheekamstelland.nl/werkcember knalt het hilarische voor- plek voor meer informatie.

Gevarieerde programma’s Radio Aalsmeer

Saïda Fakher te gast bij
‘Echt Esther’
Aalsmeer - Op donderdagavond
26 november een bijzondere gast
bij ‘Echt Esther’. Saïda Fakher is
een Nederlandse van Marokkaanse afkomst. Zij werd uit 100.000
applicants geselecteerd om bij
een elite organisatie in Hollywood
te komen studeren: ‘The American Academy of Dramatic Arts’ in
Los Angeles. Dit is een particulier
conservatorium voor uitvoerende kunsten. Saïda zet zich in voor
mensen met dromen, in alles wat
zij doet. Niet alleen in haar dagelijks leven, maar ook in haar kunst
en op social media. Zoals Albert
Einstein zei: “Imagination kan je
overal brengen.” Daar is Saïda van
overtuigd. Esther Sparnaaij gaat
om 19.00 uur met haar in gesprek.
Heb jij een vraag voor haar? Mail
deze voor de uitzending naar esther@radioaalsmeer.nl.
Een lichtpuntje bij ‘Sem’
Sem van Hest, de Limburgse
Aalsmeerder, trakteert iedere zaterdag de luisteraars op soms onnavolgbare wijze op heerlijke muziek en bijzondere gasten. Zijn
keuzes zijn wat betreft inhoud,
artiest of titel vaak gerelateerd
aan de actualiteit en worden relaxed en informatief toegelicht.
Alle genres en dus muziek van alle continenten komen gevarieerd
aan bod met een accent op ‘licht
verteerbaar’. Aan de vooravond
van de normaal gesproken feestmaand december gaat Sem er
zaterdag 28 november tóch een
feestelijke uitzending van maken.
Er moeten tenslotte lichtpuntjes
zijn. Wellicht kan Santa Sem daar
in zijn radioprogramma een beetje voor zorgen tussen 10.00 en
12.00 uur.

schoppen. Maar hopelijk is drie
keer ook echt scheepsrecht. Tijdens de uitzending van maandag
30 november zal bloemiste Fleur
Looy-Diets opnieuw proberen
plaats te nemen naast presentator Elbert Huijts als 305e gast. Zij
is bloemiste en staat op verschillende plekken in de regio met een
bloemenkar. Thomas Visser vroeg
zich op 2 november af hoe zij de
drukte van haar werk kan combineren met het moederschap. Een
vraag voor Fleur? Mail deze dan
naar studio@radioaalsmeer.nl of
bel 0297-325858.
RAP duikt in begroting
Op 2 december is er weer een Radio Aalsmeer Politiek van 19.00
tot 20.00 uur. Erik en Sem hebben
de fractievoorzitters van Groen
Links en PvdA uitgenodigd. Of
ze komen is nog niet bevestigd,
het kunnen dus ook zomaar andere raadsleden worden. Als onderwerpen komen de actuele zaken van de Aalsmeerse politiek
en programmabegroting 2021
op tafel. Luisteraarsvragen kunnen gemaild worden naar sem@
radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer
is te beluisteren via 105.9 FM in
de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway)
en via de website www.radioaalsmeer.nl. En te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389
van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv. Volg de lokale omroep ook op facebook en twitter.

Is drie keer scheepsrecht?
Voor de tweede keer kon de uitzending van ‘Door de Mangel’ op
het laatste moment niet doorgaan. Alle maatregelen rondom
corona blijven de planning van
de Aalsmeerse talkshow in de war

Binding zoek secretaris
en penningmeester
Aalsmeer - De Binding is een
stichting in Aalsmeer die zich bezig houdt met activiteiten voor
jeugd en jongeren. De Binding
is vooral bekend van de kampen,
die al meer dan 75 jaar georganiseerd worden en de Kindervakantieweek, beter bekend als de
Huttenbouw! De Binding heeft
een periode van hervorming achter de rug waarin terug gegaan is
naar de basis: het kampwerk en
de activiteiten daaromheen. Om
deze activiteiten verder vorm te
blijven geven, is De Binding met

spoed op zoek naar een penningmeester en secretaris voor het
bestuur. Het bestuur vergadert
elke maand op de eerste woensdag om 20.00 uur. Geïnteresseerd
of eerst meer informatie? Stuur
dan een mail naar info@debinding.nl of bel met voorzitter Jos
Buskermolen via 06-55307145.
De totale tijdsinzet van zowel de
penningmeester als de secretaris
is ongeveer 4 uur per maand. Kijk
voor een uitgebreide omschrijving van de functies op de website: www.debinding.nl
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Geen geld?
Ik werd gebeld door een
kennis, Ben. Zijn moeder
(89) was overleden aan de
gevolgen van Corona. Ze
mochten de laatste weken
alleen nog maar contact
hebben via de telefoon en
beeldbellen met de verpleging. Wat verdrietig als
je moeder zo ziek is en je
fysiek niet bij haar mag zijn.

Wethouder Robert van Rijn opent Pop-up Store:

“Wat een schitterend uit de
hand gelopen initiatief”
Aalsmeer - De dag van de ondernemer dit jaar vanwege alle corona eisen zomaar voorbij laten
gaan? Dat nooit, vond Jeroen Mäkel (Aan Marketing) en samen met
Kirsten Verhoef (Sylt Support) Rutger Brussen en Tim de Kler (IVC) en
Jan de Boer (Barendsen Bloemen)
werd er in no-time een alternatief
bedacht. En zo werd er vrijdag 20
november alsnog door wethouder Robert van Rijn via een filmpje het startsein gegeven van een
maand waar alle ondernemers in
Aalsmeer en Kudelstaart profijt
van kunnen hebben. Onder het
motto: ‘Kom tevoorschijn en laat
zien wat je te bieden hebt.’
Sfeervolle ruimte
Nu kan men de wethouder Robert van Rijn nauwelijks betichten van chagrijn, voor hem is
het glas toch wel meestal half
vol, maar wat hem vrijdag buitengewoon verraste was de realisatie van de pop-up-store. “Wat
een schitterend uit de hand gelopen initiatief”, was zijn eerste reactie bij het binnenkomen van de
sfeervolle ruimte. De voormalige kledingzaak Broeckmans is nu
omgetoverd tot een ludieke Pop-

up store. Deze metamorfose is te
danken aan het bovengenoemde team dat met heel veel fantasie en nog meer werklust een
klus heeft geklaard Want om het
pand deze uitstraling te geven
moesten wel de nodige uren de
handen uit de mouwen gestoken
worden. De imposante houten
elanden, de stijlvolle decoratieve
deuren, het robuuste meubilair uitgeleend door Jan de Boer - zorgen voor een aankleding die past
bij het leegstaande pand. Vanwege de strenge corona-regels
was slechts een handjevol mensen getuige van het gesproken
woord van de wethouder, maar
het bekijks buiten maakte weer
wat goed. “Ha, er gebeurt iets
leuks in Aalsmeer!”
Seringen
Wethouder van Rijn prees de
twee jonge seringenkwekers Erik
Kramer (22 jaar en wonend op
de Uiterweg) en Frank Weening
(39 jaar en wonend op de Oosteinderweg) “Van de ooit 150
Aalsmeerse seringenkwekers is er
nog geen tien procent overgebleven en ik vind dat jullie wel eens
wat meer aandacht mogen krij-

gen. Want het is geweldig dat je
het vak in ere houdt. Als het allemaal weer een beetje normaal
wordt, dan kom ik zeker jullie bedrijven bekijken.” De aangeboden
bos seringen mocht met de wethouder mee naar huis. Als dank
voor hun aanwezigheid kregen
de kwekers een mooi aanbod. Zij
mogen in de komende weken een
pitch houden over hun bedrijf
waarvan een filmopname wordt
gemaakt dat dan een mooie promotie is voor hun werkzaamheden en hun naam. Nu blijken Seringenkwekers wel heel hard te
kunnen werken, maar praten in
het openbaar is niet hun sterkste
kant. “Ik ben geen prater. Tegen
die tijd, stuur ik mijn broer wel”,
lacht Erik. “Ik was nu bij opening,
laat hij de Pitch maar doen.”
Mooi promotie materiaal
Al heel wat ondernemers staan
te popelen om ook via een gefilmde pitch tegen een zeer gereduceerde prijs iets te komen vertellen over hun bedrijf. “Dit is een
hele mooie promotie die ik op social media kan plaatsen”, aldus
een reactie. Ook zijn er al aanmeldingen voor het interview. En ook

Ondernemen in coronatijd

room is wisselend. Als ondernemer hebben we er dus niet zo’n
last van.” Er zijn wat ontwikkelinAalsmeer - Er is toch min of meer Hoe vergaat het ondernemers ei- gen gaande in Garage Du Pau.
een andere vorm van onderne- genlijk in coronatijd? De horeca Piet gaat een stapje terug doen.
men en werken ontstaan door de is vooralsnog dicht, maar heeft Maar dat is een verhaal voor lacorona-pandemie. Mensen die- in Aalsmeer goed ingehaakt op ter. Terug naar corona. Hoe zie je
nen zoveel mogelijk thuis te wer- de mogelijkheid om afhaalmaal- de toekomst zakelijk gezien Piet?
ken en gevraagd wordt niet met tijden en -lekkernijen aan te bie- “Die zie ik met vertrouwen teheel veel personen tegelijk win- den.
gemoet. Er is wel meer overleg
kels te betreden. Maximaal vier Maar, hoe is het voor de bakker, met het team, hoe we het allepersonen staat op vele deuren de slager, de kleding- of cadeau- maal moeten doen. We hebben
van winkels en bedrijven en aan verkoper om zo goed mogelijk in
spatschermen voor de balies is beeld te blijven. Zij mogen open
menigeen al ‘gewoon’ gewend. blijven, maar hebben wel te kamHet leven is duidelijk even anders pen met een moeilijker of moeien dus ook voor ondernemers. zamer ondernemersklimaat:

We zouden de volgende dag de
uitvaart bespreken en ik wees
Ben op de informatie op onze
website. Daar is veel digitaal
beschikbaar gemaakt, zodat nabestaanden bijvoorbeeld alvast heeft zij een bedrag gestort in
onze rouwkaarten- en kisten- het depositofonds. Het saldo is
ruimschoots toereikend, omdat
collectie kunnen bekijken.
het deposito rentedragend is.
En zo zat ik een dag later om
tafel met Ben en zijn zus San- Een zucht van verlichting ging
dy. Tijdens het gesprek voelde door de kamer. “Zie je wel,” zei
ik dat er iets in de lucht hing Ben, “dát is nou mama. Alles
en ik stelde dan ook de vraag: netjes geregeld!”
“Ik heb het gevoel dat er wat
aan de hand is. Kan ik daar De woorden ‘netjes geregeld’
stonden ook in het gedicht op
iets in betekenen?”

voor de gefilmde kerstwens bestaat belangstelling. Om op deze
wijze klanten te kunnen bedanken, vindt menigeen een schitterend idee. Met op de achtergrond
de watertoren en dwarrelende
sneeuwvlokjes maken het sfeerplaatje compleet.
Rijdende showroom
Dan is er nog de rijdende showroom van Max van der Heijden
die gedurende de hele maand
december in Aalsmeer en Kudelstaart te zien is. Achter de vakjes van de meer dan levensgrote
adventskalender zitten prachtige
prijzen verstopt. De lokale winkeliers weten daar alles over te vertellen. De wethouder sloot de bijeenkomst af met een vlot uitgesproken pitch waarin hij de harde
werkers, die in zo een korte tijd
zo een goed plan wisten realiseren, complimenteerde en alle ondernemers veel succes toewenste. ‘Kom tevoorschijn en laat zien
wat je te bieden hebt.’ Kijk voor
meer informatie op de website
popupaalsmeer.nl
Janna van Zon
bijvoorbeeld een balie gemaakt.
Ook al heeft niet iedereen in de
gaten hoe we dat bedoelen. Klanten komen er gewoon omheen.”
Lacht hij.
“De mondkapjesplicht is wel een
dingetje, maar ook dat zien we
wel. Het komt goed. We bestaan
tenslotte al meer dan tweeënnegentig jaar. Dit overwinnen we
ook!” Kijk voor meer informatie
op www.pietdupau.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Items verzamelen voor eigen kerststuk

Kwekers pakken samen
uit voor de kerstdagen
Regio - Op zaterdag 19 december gaan tussen 11.00 en 14.00
uur zeven kwekers uit deze regio uitpakken voor de kerstdagen en natuurlijk gebeurt dit geheel coronaproof. Er wordt een
veilige autoroute uitgezet langs
de zeven deelnemende kwekers
in de regio waarbij dan items verzameld kunnen worden voor het

zelf creëren van een exclusief
kerststuk. Tevens is er een puzzeltocht voor de kinderen. Natuurlijk
krijgen de makers tips bij het vervaardigen van hun kerstcreatie.
De kosten per deelname zijn 10
euro per auto/kerststuk. Meer informatie over de route en de aanmeldprocedure is volgende week
in deze krant te lezen.

Aalsmeer massaal aan het puzzelen

Veel animo voor goodiebox
van Van der Zwaard

Van der Schilden Lingerie: “Mooi om te zien
dat dorpsgenoten lokaal blijven kopen”

Aalsmeer - Het is wel duidelijk
dat inwoners van puzzelen houden en zeker als er ook nog iets
mee te winnen valt. Bijna 200 inzendingen mocht de redactie afgelopen week per mail ontvangen. Op donderdag, eind van de
middag, kwamen de eerste oplossingen binnen en al snel liepen de aantallen in de mailbox
vol. ‘Bij DA Van der Zwaard Rituals altijd mooi verpakt’ was te lezen als de letters in de groene
vakjes achter elkaar waren gezet.
Het merendeel van de puzzelaars
had het antwoord goed, maar
een enkele keer was, misschien
gegokt, de zin niet helemaal juist.
In plaats van ‘verpakt’ was ‘verrast’ en ‘ingepakt’ ingevuld. Leuk
was ook om te horen dat de puzzel op prijs gesteld werd. Menigeen gaf aan blij te zijn met de-

ze hersenkraker en enkelen gaven aan de te winnen goodiebox,
aangeboden door drogisterij Van
der Zwaard in de Zijdstraat 16-18,
te willen geven aan een dierbare. Een cadeau voor in de zak van
Sinterklaas of als verrassing onder de kerstboom. Uiteraard kan
er maar één winnen en dit is: Roy
Huiskens. Hij mag op weg, met
een geldig identiteitsbewijs, naar
de Mooi parfumerie winkel van
Van der Zwaard in het Centrum.
Gefeliciteerd en veel plezier met
de goodiebox voor jezelf of voor
iemand die wel een ‘opkikker’ kan
gebruiken. Volgende week opnieuw een kruiswoordpuzzel en
ook hier is een prijs mee te winnen, beschikbaar gesteld door
een lokale ondernemer. Wie weet
is het puzzelcadeau dan wel voor
u/jou!

Nelleke van Driel, eigenaresse
van Van der Schilden Lingerie op
het Raadhuisplein, is behoorlijk
positief: “Natuurlijk stond de wereld even stil in maart, want wat
een onzekere tijd. Hoe nu verder?
Maar we hebben met het team alles zo open mogelijk besproken.
En iedereen heeft zijn steentje bij-

overheid, het vertrouwen en begrip van onze klanten en de flexibiliteit van ons team komen we
er doorheen. We doen het met elkaar. Ik voel dus vooral dankbaarheid en heb alle vertrouwen in de
toekomst. Uiteraard met een reële blik. Mooi om te zien hoe on-

ze dorpsgenoten lokaal blijven
kopen. Dat helpt ons als ondernemers enorm. Er ligt een mooie
collectie in de winkel en de feestverpakking ligt ook al klaar. Graag
tot ziens!” Kijk voor meer informatie op: www.schilden-lingerie.nl
Door Miranda Breur

Garage Du Pau: “We bestaan al meer
dan 22 jaar, dit overwinnen we ook!”
Piet du Pau van de gelijknamige
garage in Kudelstaart moet daar
even over nadenken. “Tja, je hebt
natuurlijk met regeltjes te ma-

“Nou Alexander,” zei Ben met de kaart. Alleen Ben, Sandy en
het schaamrood op de kaken, ik kenden de diepere betekenis
“eigenlijk heeft mama niet ge- ervan.
noeg geld voor een begrafenis…” “Wat niets is voor mama,”
voegde Sandy daar nog aan
Inloopspreekuur
toe, “want die heeft altijd alles
Elke eerste woensdag van
goed geregeld, zodat wij ons
de maand heeft Dunweg Uitgeen zorgen hoeven te maken.”
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur
inloopspreekuur. Loop gerust
Ik pakte de documentatie van
binnen voor informatie over
hun moeder. “Ben en Sandy,
wat er komt kijken bij het
ruim zes jaar geleden is julregelen van een uitvaart.
lie moeder bij ons geweest
De koffie staat klaar!
en heeft zij haar uitvaart al
•
023 - 563 35 44
besproken. Dit zijn haar per•
Dunweg.nl
soonlijke wensen en daarnaast

ken, waar we ons overigens zoveel mogelijk netjes aan houden,
maar in de werkplaats is het zelfs
wat drukker geworden. De show-

gedragen. We plannen sindsdien
niet van maand tot maand, maar
eerder van week, of zelfs van dag
tot dag. Ook het begrip van onze fijne klantenkring draagt ertoe bij dat we gewoon door kunnen gaan. We zijn ook niet dicht
geweest. Er was flink wat minder
omzet, maar met steun van de
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De Schijnwerper op...

Wendy van der Laarse: ‘Voor elk
probleem is een oplossing’
dersteuning voor alle medewerkers deed.”

Aalsmeer - Deze week de schijnwerper op Wendy van der LaarseKaapaan. Een sprankelende persoonlijkheid, een sterke meid die
weet wat ze wil. Ze is moeder van
drie kinderen en heeft een groot
talent om problemen op te lossen. Een typische troubleshooter.
Oorspronkelijk komt ze uit Nieuwegein.
Wat bracht haar in Aalsmeer?
“Mijn broer runde samen met
mijn vader het Holland Huys in de
Zijdstraat Toen ik vijftien was ben
ik er ook gaan werken en kwam
ik regelmatig vanuit Nieuwegein
met de bus naar Aalsmeer. Ik heb
hier mijn ex-vriend ontmoet en
daarom ben ik in Aalsmeer gebleven. Inmiddels ben ik al dertien
jaar getrouwd, mijn man heeft
een aannemersbedrijf en samen
hebben we drie kinderen.”
Wat deed jij voor werk?
“Ik werkte bij Cocu maar toen de

Maar dat doe je niet meer?
“Nee, we hebben in 2017 een
dochter gekregen en die heeft
toen ze vijf maanden oud was
heel zwaar kinkhoest gehad, dat
heeft lang geduurd en ze heeft
daardoor een achterstand opgelopen in de ontwikkeling van
haar afweer- en immuunsysteem.
Omdat ik werkte was ze drie dagen per week op het kinderdagverblijf, maar dat ging niet goed.
Elke virus en ieder kwaaltje pakte
zij op en had effect op haar luchtwegen. Ze heeft vaak in het ziekenhuis gelegen met een longrecessie kwam raakte ik die baan ontsteking en dat was een hefkwijt en ben ik bij The Beach gaan tige periode. De kinderarts adviwerken en ook in de Oude Vei- seerde ons om haar van het kinling. Dat Holland Huys was van derdagverblijf af te halen. Mijn
mijn broer en dat ben ik er altijd man was in de tijd net een eigen
bedrijf gestart en dan is de keubij blijven doen.”
ze eenvoudig. In de functie die ik
Wat voor opleiding heb je
had word je dag en nacht wakker
gevolgd?
gebeld. Als er echt een groot pro“Ik ben in het bezit van mijn ho- bleem is, dan moet je erheen. Dat
reca papieren, maar heb ook de is met drie kinderen en een man
opleiding SPW gevolgd en ik die eigenlijk alleen op zondag
ben in de kinderopvang gaan thuis is heel lastig. Ik realiseerde
werken. In eerste instantie op me dat ik nog heel lang van alles
de groep, maar na een paar jaar kan ondernemen. Dus ik heb mijn
wilde ik meer. Ik vond het teveel baan opgezegd.”
van hetzelfde. Niet wat betreft
de kinderen, die zijn allemaal an- Dat is wel heftig.
ders, maar de begeleiding en on- “Ja, dat was het zeker. Ik ben een
dersteuning die je biedt, blijven heel leuke moeder en ik vind kinwel hetzelfde. Ik merkte aan mij- deren fantastisch, maar je moet
zelf dat ik een stapje verder wil- mij geen zeven dagen per week
de. Ik ben met mijn manager thuis zetten.
gaan praten en ik ben uiteinde- Het was voor mij wel een moeilijk senior pedagogisch mede- lijke periode, maar het heeft mij
werker geworden. Dat beteken- ook inzichten gebracht en ik heb
de dat ik de pedagogische on- natuurlijk heel erg kunnen ge-

Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Wethouders: “Elk geval van (kinder)mishandeling is er één teveel”
Aalsmeer - Op de laatste dag van
de Week tegen kindermishandeling, die maandag van start is gegaan, brengen wethouders Bart
Kabout en Wilma Alink de vernieuwde ‘Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Veilig voor Elkaar 2020-2024’
onder de aandacht. Elke inwoner
van Aalsmeer zou zich ervan bewust moeten worden dat huiselijk geweld bespreekbaar moet
zijn. “Elk geval van (kinder)mishandeling is er één teveel”, stellen de wethouders. In de vernieuwde regioaanpak voor de regio Amsterdam-Amstelland zijn
drie speerpunten opgenomen.
De eerste gaat ervan uit dat inwoners in de toekomst eerder geweld herkennen, signaleren en
melden. “Als inwoners eerder durven handelen kunnen we het risico op geweld in een eerder stadium herkennen“, zegt wethouder
Jeugd Bart Kabout. “We doorbreken het taboe door erover te praten op scholen, bij sportverenigingen en in de buurt. Er wordt
een onderzoek gestart naar de
meldingsbereidheid onder inwoners en mede op basis daarvan wordt een campagne ontwikkeld.”

Verantwoord ouderschap
Kwetsbaarheid van ouders, kinderen en ouderen vergroot het risico op huiselijk geweld, blijkt uit
onderzoek. Uit onderzoek van
het Verwey-Jonker Instituut blijkt
ook de noodzaak van een integrale aanpak. Werkloosheid, armoede of psychische problemen
vergroten de kwetsbaarheid. Het
tweede speerpunt richt zich hierop. “We vragen professionals, zoals huisartsen, docenten, verloskundigen, kinderopvang en wijkteams, om de veiligheid ter sprake te brengen als een gezin worstelt met werkloosheid, verslaving of spanningen”, zegt wethouder Zorg Wilma Alink. “Nu komt
het merendeel van de meldingen
van geweld nog bij de politie vandaan. Dat is wat ons betreft te laat
omdat het geweld dan al is geëscaleerd.“ Professionals worden getraind in het herkennen van signalen en bespreekbaar maken
van geweld, waardoor meer gevallen van geweld kunnen worden voorkomen.

nieten. Toen ik zag dat mijn kleine meisje stapje voor stapje sterker werd, dacht ik: hier doe ik het
voor.”
Cindy vertelde dat het jouw
missie is om andere mensen te
helpen. Hoe ga je daar vorm
aan geven?
“Ik besloot mee te gaan doen aan
het zaaiproject. Ik had van verschillende kanten gehoord dat
ook al weet je niet precies wat
je wilt gaan doen, ze je daar heel
goed kunnen begeleiden. Ik weet
van mijzelf dat ik geen mens ben
om de hele dag achter de computer te zitten. Ik ben een mensenmens, ik wil lekker sparren met
anderen. En het is inderdaad mijn
passie om anderen te helpen. Dat
is een tweede natuur van me. Van
alle kernwaarden die mij passen
is ‘ontzorgen’ de hoofdmoot. Als
iemand een probleem aan mij
voorlegt gaan mijn hersenen automatisch draaien. Ik vind het
heerlijk om verbindingen te maken. Voor elk probleem is een oplossing en dat zit hem vaak niet
in grootse dingen, maar mensen
weten dat meestal niet te vinden.
Van ingewikkelde plannen wordt
niemand blij, wel van resultaten.
Ik ben van plan teams te gaan ondersteunen, ik wil bij bedrijven
binnen stappen om te onderzoeken waarom een team niet lekker
functioneert. Vaak komt dat omdat ze een bestaand patroon niet
los durven laten. Ik kan een praktisch plan van aanpak schrijven
en er voor zorgen dat mensen
weer plezier krijgen in hun werk.
Een van mijn kwaliteiten is dat
mensen graag naar mij luisteren.
Ik ben er van overtuigd dat Zaai
mij een stuk ontwikkeling kan
bieden die ik nodig heb.”

Complex probleem
De vernieuwde aanpak wordt regiobreed uitgevoerd in de regio Amsterdam-Amstelland. Het
gaat hierbij om een complex probleem. Het geweld speelt zich
af in de privésfeer waardoor het
moeilijk te bereiken is. Plegers en
slachtoffers zijn bovendien meestal afhankelijk van elkaar. Niet zelden is ook het onderscheid tussen pleger en slachtoffer onduidelijk, omdat de pleger vaak zo-

Eline Elbersen uit Kudelstaart
houdt zich al langere tijd bezig
met het thema duurzaamheid.
Ondanks dat ze zelf probeert te
letten op haar ecologische voetafdruk, om zo min mogelijk voedsel te verspillen, korter te douAalsmeer - Het Duurzame Kerst- van producten waarvan je mis- chen of vaker voor tweedehands
pakket is een initiatief van Eline schien nog niet wist dat ze écht kleding te gaan, voelde ze dat ze
Elbersen om mensen een hart een stukje groener konden. Wat in haar eentje niet genoeg kan bijonder de riem te steken in de- je kunt doen om Het Duurza- dragen aan het oplossen van het
ze bijzondere tijd. Tegelijkertijd me Kerstpakket aan iemand ca- klimaatprobleem. Met dat gevoel
helpt het ons een stapje te ver- deau te doen? Niet veel, vertellen wilde ze iets doen. “Veel mensen
duurzamen. Dit unieke kerstpak- waarom iemand dit kerstpakket weten nog niet dat er duurzameket zit vol groene alternatieven verdient is al genoeg!
re opties zijn voor alledaagse pro-

ducten, of zijn financieel niet in
staat dit aan te schaffen.” In een
periode die daarbovenop voor
veel mensen erg moeilijk en vereenzamend is, zag Eline een kans
beide problemen aan te pakken.
Zo ontstond het idee voor Het
Duurzame Kerstpakket. Je geeft
iemand op waarvan jij denkt dat
hij of zij dit kerstpakket verdient
en je hoort 16 december of diegene één van de vijftig duurzame
kerstpakketten gewonnen heeft.
“Het gaat om het gunnen en denken aan een ander en tegelijker-

Geweld stoppen
Op dit moment wordt nog onvoldoende het geweld binnen een
gezin blijvend opgelost. Het ge-

“Stapje verduurzamen en denken aan anderen”

Lokale ondernemer deelt
gratis kerstpakketten uit

Verkoop kerstbomen voor
AED’s langs Aalsmeerderdijk
Aalsmeerderbrug - Buurtvereniging Het Dijkhuis en twee lokale
ondernemers hebben de handen
ineen geslagen om gezamenlijk
op twee locaties premium kwaliteit Nordmann kerstbomen te
gaan verkopen om hier tevens
een goed doel mee te steunen.
De verkoop start vanaf zaterdag
28 november 12.00 uur. Bij ieder
verkochte boom gaat een deel
van de opbrengst naar Buurtvereniging het Dijkhuis die met deze opbrengst onderhoud gaat
plegen aan de langs de dijk opgehangen AED’s. Een Automatische Externe Defibrillator (AED)
is een draagbaar apparaat dat het
hartritme weer kan herstellen bij

een eventuele hartstilstand. Dit
gebeurt door het geven van een
elektrische schok. Buurtvereniging Het Dijkhuis heeft op vier
locaties langs de dijk AED’s geplaatst, die door een AED team
gebruikt kunnen worden bij een
oproep van een eventuele hartstilstand. De AED’s hebben periodiek onderhoud nodig om te
zorgen dat ze bruikbaar blijven
om levens te kunnen redden! De
kerstbomen worden verkocht bij
Houtstook enzo aan de Aalsmeerderdijk 207a en bij restaurant Geoffs aan de Aalsmeerderdijk 452.
Koop een Premium Nordmann
kerstboom en steun het onderhoud van de AED’s op de dijk!

Totaal 275.000 euro gewonnen!

Inwoners Rijsenhout door
Postcode Loterij verrast

Rijsenhout - Zes deelnemers van graag een huisje voor mijn oude Postcode Loterij die meespe- ders in de achtertuin bouwen.”
len met postcode 1435 GV (straat: Bert heeft 25.000 euro gewonnen
Verlaatsweg) zijn dinsdag mid- en weet wel raad met zijn prijs:
dels een videogesprek verrast “Als het weer kan, willen we graag
door Postcode Loterij-ambassa- een reis naar Japan maken.”
deur Gaston Starreveld. Op hun
postcode is de PostcodeStraat- PostcodeStraatprijs
prijs gevallen.
Wekelijks verrast de Postcode
In totaal is een bedrag van Loterij winnaars met de Postco275.000 euro gewonnen: Eén deStraatprijs. De meeste winwinnaar van 75.000 euro, drie naars ontvangen 25.000 euro per
winnaars van 50.000 euro en lot, omdat zij met de Straatprijstwee winnaars van 25.000 eu- Verdubbelaar meespelen. Anders
ro. Onder de winnaars van deze is het winnende bedrag 12.500
Wie nodig jij uit om in de
Straatprijs is tevens een vakantie- euro per lot.
schijnwerper te staan?
“Mijn vader Rob Kaapaan. Hij en huis verloot.
ik zijn twee handen op een buik Nicole heeft 75.000 euro én een Uitreiking te zien op tv
en hij heeft mij altijd dubbel en vakantiehuis gewonnen. Zij is De uitzending van de uitreiking
compleet overdonderd: “Ik geloof aan de winnaars uit Rijsenhout is
dwars gesteund.”
dit niet! Als het weer kan, wil ik op zaterdag 5 december te zien
graag een verre reis maken.” Anita in ‘Postcode Loterij Eén tegen 50’
Door Truus Oudendijk
wint 50.000 euro en reageert en- bij RTL 4. Het televisieprogramma
thousiast: “Geweldig! Ik wil heel start om 20.00 uur.
wel slachtoffer is als pleger, en andersom. Bovendien is voor kinde- Gaston Starreveld feliciteert de winnaars tijdens een videogesprek.
ren het getuige zijn van huiselijk
geweld ook een vorm van kindermishandeling, wat weer geweld
in deze nieuwe generatie kan veroorzaken.
Veilig thuis
De meest risicovolle plek voor het
ontstaan van geweld tegen kinderen, partners en ouderen is thuis.
In 2019 zijn er bij Veilig Thuis bijvoorbeeld 11.256 meldingen voor
de hele regio Amsterdam-Amstelland binnengekomen waarvan het overgrote deel ernstig
bleek te zijn. De meeste meldingen kwamen uit Amsterdam. “Onze gemeente doet het in de cijfers
ten opzichte van de omliggende
gemeenten niet slecht. Maar het
streven moet steeds zijn dat deze vormen van geweld volledig
worden uitgebannen en iedereen
thuis een veilig gevoel kan hebben”, stelt Alink. Tot slot wethouder Jeugd Bart Kabout: “Is jouw
thuissituatie niet fijn of maak je je
zorgen om iemand in jouw omgeving? Blijf er dan niet mee rondlopen. Je kunt iets doen door erover
te praten of door advies te vragen.
Bijvoorbeeld aan de wijkagent,
een leerkracht of bij Veilig Thuis.
Zij adviseren je wat je kunt doen.
Want huiselijk geweld en kindermishandeling zijn onacceptabel.”
De gemeenten Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen en Uithoorn onderschrijven dit Regioakkoord.

weld binnen gezinnen is in 55%
van de gevallen niet gestopt na
twee jaar. Het derde speerpunt
richt zich daar op. “Die cijfers moeten omlaag”, vindt Kabout. “We
gaan zorgen voor een adequate
zorgstructuur dichtbij de gezinnen. Professionals krijgen handvatten om geweld te stoppen en
structureel op te lossen.“ Het aanbod in de buurt wordt laagdrempelig en kan indien nodig direct
worden geïntensiveerd met aanvullende zorg. Die ondersteuning is langdurig en vasthoudend
en stopt pas als er sprake is van
structurele veiligheid. “Zo kunnen
we cirkels van geweld binnen en
tussen generaties doorbreken”, aldus Kabout.

Vanaf zaterdag 28 november

helminastraat. Aanvang is 20.00
uur en iedere dartliefhebber vanaf 16 jaar is welkom. De eerstvolgende dartavond is dinsdag 1 december. Deelname kost 2,50 euro
Aalsmeer - Sinds afgelopen dins- per persoon per avond. Uiteraard
dag 24 november kan er op de worden tijdens het darten de nog
dinsdagavond weer gedart wor- geldende corona-maatregelen in
den in ’t Middelpunt in de Wil- acht genomen.

Weer darten in
‘t Middelpunt

tijd een stapje verduurzamen.
Daar wordt uiteindelijk iedereen
gelukkiger van”, aldus Eline Elbersen. Opgeven kan tot en met 15
december via www.duurzamekerstpakket.nl. De vijftig liefste
berichtjes ontvangen Het Duurzame Kerstpakket.

AALSMEER
Aalsmeer is een fijne gemeente om te wonen. Veel inwoners willen hier dan ook graag blijven
wonen. Daarvoor is een goede doorstroming van de woningmarkt van groot belang. We willen
als college daarom zorgen voor goede en betaalbare woonruimte voor iedereen. Helaas is het
in heel Nederland steeds moeilijker geworden om aan (betaalbare) woonruimte te komen, met
name voor jongeren en starters. De gemeenteraad heeft aangegeven woningbouwprojecten zoveel
mogelijk te willen versnellen. Daaraan geven we graag gehoor. Er staan veel projecten op stapel
en als college willen we ook graag volle kracht vooruit. We hebben echter ook te maken met regels
vanuit het Rijk rond stikstof en Schiphol. Dat brengt vragen met zich mee waarop we nu nog niet
alle antwoorden hebben. Op dit moment werken we aan meer dan twintig woningbouwprojecten in alle delen van Aalsmeer. We hebben plannen gemaakt tot 2040 en verder, om tegemoet te
komen aan de grote vraag naar woningen in Aalsmeer. Sommige projecten hebben wat vertraging
opgelopen, maar van uitstel komt wat ons betreft zeker geen afstel. Aalsmeer bouwt door!
Het college van Aalsmeer, v.l.n.r. Robert van Rĳn, Bart Kabout, Gido Oude Kotte en Wilma Alink.

1. Meervalstraat
 Op de locaties van de voormalige basisscholen
komen maximaal 80 grondgebonden woningen
(goedkope koop) en appartementen.
 Ontwikkelaar/bouwer en stedenbouwkundige invulling
midden 2021 bekend.
 Start bouw medio 2022.
2. Roerdomplaan
 Bouwplan voor 61 (woonzorg-)appartementen.
Heemraad realiseert hier in opdracht van Eigen
Haard 30 sociale huurwoningen, de andere zĳn
vrĳesectorhuurwoningen.
 Er komt tevens een ‘zorgplint’ voor huisvesting van
huisartsen, fysiotherapeuten e.d.
 Planning start bouw medio 2021.
3. VVA-terrein (hoek Dreef/Zwarteweg)
 Max. 56 appartementen voor eenpersoonshuishoudens/
jongeren.
 Eigen Haard ontwikkelt hier woningen in de sociale
huursector.
 Planning start bouw september 2021.
4. VVA-terrein, hoek Burgemeester Kasteleinweg/
Zwarteweg
 24 grondgebonden starterswoningen (goedkope koop).
 Planning start bouw mei 2021.
5. Zwarteweg
 In het ’oude plan’ staat dat er op het terrein van de
gemeentewerf ongeveer 72 grondgebonden rĳwoningen
en twee-onder-een-kappers komen. Naar aanleiding van
de raadsmotie ‘Tuinieren Buiten de Kaders’
wordt momenteel gestudeerd op een aangepast
woningprogramma.
 Deze koopwoningen worden gerealiseerd door Bohemen
en Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars.

 Raadsbesluit over het woningprogramma naar
verwachting eind 2020.
 Start bouw 2022.
6. Ophelialaan (De Hoeksteen)
 Op de locatie van en in het oude schoolgebouw de
Hoeksteen komen in totaal maximaal 25 woningen.
 Ecologisch onderzoek is in afronding. Er is een
variantenstudie gemaakt. De startnotitie en communicatie met belanghebbenden is in voorbereiding.
 Vaststelling van de Startnotitie door de gemeenteraad
wordt verwacht in het 2e kwartaal 2021, daarna start de
bestemmingsplanprocedure.
 Start bouw wordt verwacht vanaf 2023.
7. Polderzoom (1e fase/ noordwest)
 Ongeveer 12 – 16 appartementen. Uitgangspunt is koop,
maar daarover zĳn nog geen definitieve afspraken
gemaakt met de ontwikkelaar.
 In voorbereiding met Bohemen.
 Start bouw 2022.
8. Polderzoom (2e fase)
 Ongeveer 131 grondgebonden woningen en 20 appartementen. 24 appartementen, 29 beneden- en bovenwoningen (bebo’s) en 99 grondgebonden woningen.
 Totaal 152 woningen. Het uitgangspunt is koop, in ieder
geval voor de woningen, die door Meer Vastgoed en
Kennemerland Beheer worden ontwikkeld. Over de overige woningen is nog geen definitieve beslissing genomen,
maar op dit moment is het uitgangspunt koop.
 Fase 1 wordt gerealiseerd door Meer Vastgoed en
bestaat uit ongeveer 48 dure en middeldure koopwoningen. In fase 2 worden 31 koopwoningen
ontwikkeld door Kennemerland Beheer.
 Start bouw medio 2021.

9. Parkmeer
 Vrĳe kavels voor 10 grondgebonden woningen langs de
Stommeerkade.
 Meer Vastgoed maakt de kavels bouwrĳp. Kopers kunnen
hun eigen woning realiseren aan de hand van een
‘kavelpaspoort’, waarin de kaders voor de bouw staan.
 Ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage tot en met
10 december. Daarna kan de omgevingsvergunning
worden aangevraagd.
 Start verkoop 4e kwartaal 2021.
10. Zuiderkerk
 De kerk wordt door ontwikkelaar Tupla opgeknapt
en verbouwd tot 55 senioren-/zorgappartementen.
 Sociale en vrĳesectorhuurwoningen.
 Verwachting start bouw eerste helft 2021.
11. Nieuw-Calslagen
 Van Berkel Aannemers realiseert 15 koopwoningen
rondom het historische kerkhofje van Calslagen aan
de Herenweg.
 11 woningen zĳn inmiddels gerealiseerd.

Meer informatie www.aalsmeer.nl/bouwprojecten of via de ontwikkelende partĳen.

BOUWT DOOR!

14. Hoofdweg Zuid
 Circa 280 woningen in alle categorieën waaronder
sociale huur, middeldure en vrĳe sector huur, koop in
het basissegment, middeldure koop en vrĳesector koop.
Een groot deel van de woningen is grondgebonden en
een deel in de vorm van appartementen. Er komt veel
aandacht voor groen en duurzaamheid.
 Onderzoek naar de mogelĳkheden en opzet van het
plan in een afrondend stadium.
 Vaststelling door gemeenteraad naar verwachting
eind 2021.

20. Van Cleeffkade 5 (herontwikkeling
Studio’s Aalsmeer)
 De Raad Bouw ontwikkelt op de locatie van de Studio’s
ongeveer 600 woningen, met name appartementen.
 Ontwerp startnotitie ter inzage in 2021, vaststelling
gemeenteraad 2021/2022.
 Realisatie voorzien tussen 2024 en 2030.

15. Kudelstaartseweg 67-73
 Hier worden 4 vrĳesectorwoningen gebouwd.
 Start bouw 2020.
12. Westeinderhage
 Op deze voormalige glastuinbouwlocatie komen circa
267 woningen, waarvan 180 grondgebonden woningen
en 87 appartementen (waarvan 25% sociale huur, 30%
middelduur (koop en huur) en 45% dure koopwoningen).
 Bestemmingsplan gaat eerste kwartaal 2021 in
procedure, vaststelling bestemmingsplan door
gemeenteraad is voorzien tweede kwartaal 2021.
 Start bouw vanaf 2022.

16. Vrouwentroost-Zuid (Kudelstaartseweg 92)
 Vink Bouw bouwt hier 7 woningen in de vrĳe sector.
 Bouw is gestart.
17. Graaf Willemlaan 1 -3
 Medisch Centrum Kudelstaart, jongerenwerk,
gecombineerd met senioren-/jongerenappartementen
 Circa 20 appartementen in een nader te bepalen
categorie.
 Start planvorming eind 2020, vaststelling door de raad
eind 2021.
18. Machineweg (’t Rooie Dorp)
 63 woningen, waarvan 61 sociale huurwoningen en
2 vrĳesectorhuurwoningen.
 Bouw is gestart in 2020.
 Oplevering door aannemer aan Eigen Haard
waarschĳnlĳk begin 2021.
 Geïnteresseerden voor een sociale huurwoning kunnen
zich in het eerste kwartaal van 2021 inschrĳven.

13. Vrouwentroost
 De Nĳs Bouw realiseert op het perceel aan de
Kudelstaartseweg 60 het project Women’s Eye.
Women’s Eye bestaat uit twee geschakelde woningen,
één vrĳstaande woning, drie watervilla’s en één vrĳe
kavel aan de Westeinderplas.
 Vergunningen zĳn verleend.
 Bouw is gestart.

21. Stationsweg 17
 De eigenaar van het voormalige postkantoor ontwikkelt
hier 29 middeldure appartementen onder de naam
‘De Posterĳen’.
 De omgevingsvergunning in afwĳking van het bestemmingsplan is in procedure en eind 2020 onherroepelĳk.
 Start bouw eerste kwartaal 2021. Alle woningen zĳn
inmiddels verkocht.
22. Spoorlaan (Laurierhof)
 Bohemen realiseert hier samen met bouwer
Trebbe 44 (zorg-)appartementen in de sociale huur.
Eigen Haard wordt verhuurder van de woningen.
 Voorbereiding bouwrĳp maken is gestart.
 Planning start bouwwerkzaamheden eind 2020,
begin 2021.

19. Oosteindedriehoek
 Ongeveer 2300 woningen, divers woonprogramma.
 1e fase Oosteindedriehoek bestaat uit ca. 1100 woningen.
 Ontwerpstartnotitie ter inzage eerste kwartaal 2021, vaststelling gemeenteraad voorzien tweede kwartaal 2021.
 Realisatie 1e fase voorzien tussen 2023 en 2030.

U kunt geen rechten verlenen aan de inhoud van deze pagina.
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...van Truus

Nieuwe locatie, bekende gezichten

Aviflora opent pick up
point aan Zwarteweg
Aalsmeer - Aviflora heeft al
meer dan 68 jaar haar roots in
Aalsmeer liggen. Vanuit Aalsmeer
waren het eerst alleen nog bloemen en bollen die hun weg vonden naar luchthaven Schiphol,
maar inmiddels worden jaarlijks
duizenden reizigers blij van het
gehele assortiment dat Aviflora
op de luchthaven verkoopt. Aviflora is met diverse shops na 68
jaar met recht hofleverancier geworden op Schiphol. Onder leiding van Pamela en Dirk de Vos
is het dynamische team altijd op
zoek naar nieuwe uitdagingen,
dat is de kern van het ondernemerschap van Aviflora. Maar er
is een nieuwtje. De oplettende
Aalsmeerder heeft kunnen zien
dat Aviflora inmiddels ook letterlijk geland is in Aalsmeer. In het
pand aan de Zwarteweg is een
pick up point geopend en deze wordt gerund door Monique
Bonhof, het goedlachse gezicht
van het voormalige Monfleurique
op het Raadhuisplein, en Chantal
de Vos, vierde generatie in het be-

Publieke tribune

drijf Aviflora. Monique heeft onlangs de overstap gemaakt van
haar eigen winkel naar Aviflora: een uitdaging omdat ze creatief mee mag denken voor het
gehele bloemen assortiment op
Schiphol. Toch is de huidige tijd
niet ideaal vanwege het wereldwijde virus, en dat geldt natuurlijk ook voor de ondernemers op
Schiphol. Dus vond Chantal het Van links naar rechts: Bob, Liesbeth en Ron Steen.
tijd voor een nieuwe uitdaging
en dat werd het sfeervolle pick
up point in het pand van Aviflora aan de Zwarteweg. Tijdens de
gezellige dagen voor kerst is het
pick up point op vrijdag (9.00
tot 15.00) en zaterdagochtend
(9.00 tot 13.00 uur) open voor inloop en van maandag tot en met
donderdag (9.00 tot 15.00 uur) Aalsmeer - Al bijna 30 jaar is anderd, de kwaliteit blijft hetzelfopen om bestellingen op te ha- de slagerij van Liesbeth en Ron de. Wel wordt het assortiment
len. Bovendien kunnen bestellin- Steen in de Zijdstraat een be- maaltijden, snacks en soepen, algen ook worden geleverd. Moni- grip in Aalsmeer. Nu zoon Bob lemaal uit eigen keuken, steeds
que is blij dat zij haar energie ook het team heeft versterkt is het verder uitgebreid. Vanwege de
weer in de bloemen kwijt kan en tijd voor een nieuwe naam, een toenemende vraag naar vegevormt samen met Chantal de Vos nieuw logo, nieuwe bedrijfskle- tarische producten zijn er inmideen perfect duo voor deze mooie ding, een nieuwe website én dels ook verschillende vega soeeen nieuw spaarsysteem. Slage- pen en panklaar producten vernieuwe aanwinst in Aalsmeer.
rij Steen heeft zich onlangs aan- krijgbaar. De slagerij krijgt degesloten bij de vereniging van ze week een nieuwe uitstraling
Aalsmeerse Bloemenzegelwin- en voor de komende feestdagen
keliers, dus vanaf vrijdag 26 no- wordt de winkel nog meer ‘corovember krijgen klanten bij al hun na-proof’, zodat iedereen goed
aankopen gratis Bloemenzegels én veilig geholpen kan worden.
waarmee gespaard wordt voor Slagerij Steen is te vinden in de
korting én kans gemaakt wordt Zijdstraat 11 in het Centrum. Voor
op mooie prijzen.
meer informatie of bestellingen
Slagerij Steen staat sinds 1991 ga- kan gebeld worden naar 0297rant voor kwalitatief hoogwaar- 325847. Meer weten over het spadig (scharrel)vlees. Daar wordt ren van Bloemenzegels? Kijk dan
natuurlijk helemaal niets aan ver- op www.bloemenzegels.nl

Nieuwe uitstraling, dezelfde kwaliteit

Nu ook bloemenzegels
sparen bij Ron Steen

Gijsbert Jan ten Noort:

“Zaai is aardige eye-opener”
Nieuwe prijs voor jonge bedrijven

Is jouw onderneming de
beste van Noord-Holland?
Regio - De veertiende editie van
dé Ondernemingsverkiezing van
Noord-Holland is gestart. NoordHollandse bedrijven kunnen zich
tot en met 10 januari in één van
de vier categorieën aanmelden
voor deze Ondernemingsverkiezing. De OVNH heeft er bovendien een nieuwe prijs bij: De Belofte. Jonge, Noord-Hollandse bedrijven, maken kans op deze prijs die de provincie NoordHolland in het leven heeft geroepen. De organisatie van de OVNH
is blij dat de komende editie door
kan gaan, nadat de verkiezing
van 2020 door Covid-19 werd afgeblazen. De afgelopen periode
heeft de organisatie benut om
een nieuwe trofee te laten ontwerpen.
Bekroning op het werk
Noord-Hollandse bedrijven zien
de OVNH als hoogst haalbare onderscheiding in hun provincie. De
winnaar wordt op 21 mei 2021
bekend gemaakt. Gedeputeerde Ilse Zaal is juryvoorzitter. Ilse
Zaal: “Het voorzitten van de jury
vind ik een heel eervolle taak. De
OVNH is een mooie kans om te laten zien wat de Noord-Hollandse ondernemers betekenen voor
de economie, innovatie en werkgelegenheid. Het winnen van die
prijs is echt een bekroning op
hun werk. Het is ook best een lastige taak, want ik ben trots op alle

Gaslekkage in
de Zijdstraat
Aalsmeer - Op zaterdag 21 november om kwart over één in de
middag werd de brandweer gealarmeerd voor een gaslekkage
in de Zijdstraat. Bij werkzaamhe-

ondernemers in Noord-Holland,
we hebben heel veel mooie bedrijven om uit te kiezen.”
Nieuwe prijs De Belofte
De OVNH heeft er een nieuwe
prijs bij: De Belofte. De prijs kan
worden gewonnen door jonge,
Noord-Hollandse bedrijven, die
zich positief onderscheiden op
het gebied van groei, medewerkerstevredenheid, regionale betrokkenheid, innovatie, duurzaamheid en/of strategie. Bijzondere bedrijven die zich aanmelden voor de reguliere OVNHprijzen (MKB-Klein, MKB-Midden, Grootbedrijf ) vallen vaak
af omdat ze te kort bestaan of
nog geen zwarte cijfers schrijven. De Belofte is een initiatief
van OVNH hoofdsponsor de provincie Noord-Holland en zal voor
het eerst worden uitgereikt op 20
mei 2021.
Aanmelden
Wie worden ditmaal de opvolgers
van Van der Laan (Grootbedrijf ),
Microtechniek (MKB Midden),
Ventis (MKB klein) en Karsten Tenten (Publieksprijs)? Noord-Hollandse bedrijven kunnen zich tot
en met 10 januari in één van de
vier categorieën aanmelden voor
de OVNH. Dat kan via het aanmeldformulier op www.ovnh.nl.
Op de site staan ook de overige
deelnamecriteria.
den in een pand was een gasleiding geraakt. De werklui hadden direct zelf maatregelen genomen. De leiding was dichtgeknepen om erger te voorkomen. De brandweer heeft metingen verricht. Hieruit bleek dat er
geen gevaar meer was. Stedin is
langs gekomen om het lek te repareren.

Aalsmeer - Gijsbert Jan ten Noort
noemt zichzelf een verbouw specialist. “Ik help mensen van A tot
Z bij de herinrichting, verbouwing, renovatie van huis of bedrijf. Mensen hebben geen idee
maar bij verbouwen komt zoveel
kijken, denk bijvoorbeeld alleen
al aan regelgeving, materiaalkeuze en aan reële en irreële wensen.
Ik kan hen daarbij ondersteunen.”
Keten-regisseur
Met een vader als project ontwikkelaar keek de jonge Gijsbert Jan
altijd al vanaf de zijlijn mee. Was
geïnteresseerd in alles wat met
de bouwmarkt te maken had. Hij
ging als puber werken bij toeleveranciers voor bouwmarktenen groothandels. De ervaring die
hij in de loop der jaren heeft opgedaan zorgt voor een enorme
materiaal kennis, maar dat is het
niet het enige. Gezegend met
twee rechterhanden en in de privé sfeer ook met veel plezier grote ingrijpende verbouwingen
te hebben gerealiseerd, “Mijn
vrouw is daaraan inmiddels wel
gewend”, is er ook een gedegen
kennis wat betreft de vervaardiging. Zien wanneer iets niet goed
gaat of beter kan. “Wanneer mensen mij vragen om hen te adviseren en te ondersteunen begint
het altijd met een idee. Wat ik dan
vervolgens ga doen is eerst kijken
of het een goed idee is of het redelijk synchroon loopt met de geraamde kosten. Voor mij telt een
geslaagd project pas als ook het
eindresultaat klopt met de verwachtingen. Ik ben ook altijd op
zoek naar de beste partij voor
de totale klus. Iedere opdracht
vraagt een andere benadering,
het is goed luisteren en zoeken
naar de juiste mensen die de opdracht kunnen vervullen. Welke
architect en welke uitvoerder? Ik
verbind de partijen aan elkaar,
maak een schakeling waardoor
veel kosten bespaard worden in
de vorm van tijdwinst en faalkosten. Je kunt mij zien als een keten-regisseur. Ik zorg ervoor dat
het budget niet wordt overschreden en zorg er tevens voor dat
onvoorziene bouwproblemen op
tijd worden opgelost door greep
te houden op het gehele bouw-

proces. Het is ook leuk om te werken met interieur architecten. Hij/
zij maakt het voorstel en ik denk
mee. Ik neem beslissingen waarvan de opdrachtgever te weinig
van weet of gewoon niet in is geinteresseerd. Je kunt het zien als
een totale ontzorging tijdens het
gehele bouwproces. Ik sta altijd
aan de kant van de klant. Ik begin ook niet bij het begin, maar
het eind en kijk wat er allemaal
mogelijk is voor de geuite wensen. Zo komt de opdrachtgever
niet voor onaangename verrassingen te staan. Ja, natuurlijk kost
ik geld, maar ik lever ook heel veel
geld op”, is een gemeende en ernstige bewering.

Aalsmeer - Vorige week sinds
maanden weer eens in de raadszaal gezeten. Dat voelde bijna als gezellig. Ik was er zo’n tijd
niet geweest. Bij binnenkomst
in het ‘Huis der Gemeente’ was
er wel even dat mondkapjes gedoe. Ik worstel daar nog steeds
mee, het kost me bepaald moeite dat attribuut goed op mijn gezicht te zetten. Vaak zijn niet alleen mijn neus en mond bedekt,
maar schuift dat ding ook over
mijn ogen, wat weer de nodige
beperkingen oplevert. “Je oren
zitten gewoon te hoog”, zegt mijn
echtgenoot. Complimenteus zijn
is niet zijn sterkste kant. Maar
goed, met smoeltje in de juiste
positie ging ik op zoek naar een
plekje op de publieke tribune. Op
elke bank lag om de 50 centimeter een blaadje met de tekst: hier
niet zitten. Waar dan wel?, vroeg
ik me af. Wat heeft een publieke
tribune voor nut als je nergens
zitten mag? In deze gekke coronatijd misschien wel een begrijpelijk maatregel, maar waarom neem je dan de moeite om
op elke zitplek een briefje te leggen? Een bord verboden toegang
was ook afdoende geweest. Maar
dat is waarschijnlijk mijn simpele
huisvrouwenverstand.
Het leuke was dat de maatregel
deze middag niet gold. “Je mag
zitten waar je wil”, zei mevrouw
de persvoorlichter. “En dat mondkapje mag hierbinnen ook af.” Wat
een opluchting; ik zat net met het
dilemma welke keuze ik zou maken van dat heerlijke bordje dat
op de balie stond. Nam ik een
brownie? Of een stukje worteltjestaart? En hoe ging ik dat naar
binnen krijgen? Er was zonder
meer chique uitgepakt vanwege het bezoek van de commissaris van de Koning. In no time wist
ik een chaos te creëren op de tribunebank. Ik schoof ieder keer
een stukje verder, op zoek naar
een juiste positie, met achterlating van mijn tas, mijn sjaal, een

pen. Op de eerste plek zat ik tegen de rugleuning van de hoge
raadszetels te kijken, op de plek
ernaast kreeg ik het schrijftafeltje
niet omhoog en op de volgende
plek veerde dat ding iedere keer
omlaag.
De renovatie van de raadszaal
heeft het er voor ons als vertegenwoordigers van de pers niet
makkelijker op gemaakt Met weemoed dacht ik terug aan vroeger.
Aan mijn veel te jong overleden
collega Han Carpay, die simpelweg met de griffier in conclaaf
ging en zei: “Als pers hebben we
een goede plek nodig.” En dat gebeurde ook. Een extra tafel, pal
achter de raadsleden, met daarop een frisdrankje, water en kannen koffie en thee. Dat waren nog
eens tijden. Met de verbouwing
van de raadzaal is dat allemaal
van tafel geveegd. Letterlijk. Ter
bescherming van de chique bekleding zijn consumpties verboden op de publieke tribune. Koffie en thee buiten de zaal, dat wel,
maar verder is het de hele avond
op een houtje bijten.
Terwijl ik dit allemaal zat te overpeinzen, kwam de bode mij een
groot glas thee brengen. Persoonlijk. In een glas! En niet in dat
afschuwelijke hotelporselein. Dat
is leuk voor koffie, maar thee kun
je er niet uit drinken. Ik was zeer
aangenaam verrast en heb hem
uitvoerig bedankt. Er is nog hoop.
Truus Oudendijk
Reageren? Truus@bente.net

In samenwerking met Amsterdam UMC

Ziekenhuis Amstelland
over op nieuw EPD

Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland is een samenwerking aangegaan met Amsterdam UMC voor
het gebruik van hun elektronisch
patiëntendossier (EPD) van Epic.
Al langer had Ziekenhuis AmFocus leggen op 1 doel
Door de oud-Zaailing Marcel Pan- stelland de wens om het EPD en
nekoek - eigenaar van een steeds daarmee hun ICT toekomstbegroter groeiend faciliterend be- stendig in te richten. Door deze
drijf - werd Gijsbert Jan aange- samenwerking is dit nu versneld
spoord om mee te doen aan het mogelijk. Er wordt een speciaal
Zaai coach-traject. “Het is jam- projectteam ingericht om dit momer dat corona ons een beetje gelijk te maken.
dwars zit. Het bij elkaar komen Beide ziekenhuizen werken straks
is pas één keer gelukt en ik merk met hetzelfde patiëntendossiertoch dat wanneer je echt met el- systeem, waardoor de uitwissekaar wil praten, je bij het on-line ling van dossiers eenvoudiger is.
contact het wezenlijke contact De dossiers van gezamenlijke pamist. Het is ook geen gemakkelij- tiënten blijven strikt gescheiden.
ke tijd voor starters. Mijn wens en Nog steeds zal een patiënt, net
streven is meer naambekendheid zoals voorheen, voor een behante krijgen in de regio. Daarvoor deling of onderzoek in Amsterben ik naar Zaai gegaan. Tijdens dam UMC, of andersom, toestemde eerste plenaire coach-sessie ming moeten geven dat artsen
werd mij wel duidelijk dat ik meer inzage hebben in hun dossier.
mijn focus moet gaan leggen op Esther Agterdenbos, voorzitéén doel. Dat was toch een aardi- ter Raad van Bestuur Ziekenhuis
ge eye-opener.” Neem voor meer Amstelland: “De onderlinge sainformatie contact op met Kirsten menwerking die er al is met AmVerhoef (project organisator), te- sterdam UMC op het gebied van
lefonisch via 0297-366182 of mail zorgherschikking kan nu in de
overdracht van patiënteninfornaar: kirsten@syltsupport.nl
matie beter ondersteund worJanna van Zon
den. En doordat Amsterdam UMC
ook een innovatieve werkplekstructuur gaat leveren zetten we,
als kleinschaliger regioziekenhuis, op ICT gebied flinke stappen vooruit. Daar ben ik zeer enthousiast over. In de zorg worden
ICT uitdagingen groter en steeds
meer investeringen zullen nodig
zijn. Denk onder andere aan ICTondersteuning bij zorg thuis, gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en artificial
intelligence.”

“Dit initiatief is precies in lijn met
de gewenste rol van de umc’s
in de regio”, zegt Frida van den
Maagdenberg van de Raad van
Bestuur van Amsterdam UMC.
“De minister van VWS en de umc’s
hebben vorig jaar afgesproken
dat wij de verantwoordelijkheid
nemen voor samenwerking in
de regio én dat we bijdragen aan
goede gegevensuitwisseling met
andere zorginstellingen. Het is
bovendien het zoveelste mooie
gezamenlijke project met Ziekenhuis Amstelland.”
Voor de medewerkers in Ziekenhuis Amstelland gaat deze overstap veel betekenen in hun dagelijks werk. Een ander systeem
betekent een nieuwe manier van
werken. De medisch specialisten
zijn dan ook nauw betrokken geweest bij het aangaan van deze
samenwerking.
Wik Ten Holt, cardioloog en één
van de betrokken medisch specialisten: “Het grote voordeel dat
beide ziekenhuizen gebruik maken van Epic is dat informatie altijd op het juiste moment beschikbaar is, zodat artsen een
compleet beeld hebben van de
patiënten die zij gezamenlijk behandelen. Bovendien zullen het
onderhoud van- en vernieuwingen in het EPD-systeem door Amsterdam UMC worden gedaan.
Wij liften dus mee op innovaties
die daar al voor alle specialismen
worden geïmplementeerd. We
hebben natuurlijk ook een stem
in de inzet van toekomstige wijzigingen, zodat voor Ziekenhuis
Amstelland specifieke applicaties
ook doorgang kunnen vinden.”
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kinder- en jeugd

krant

Iedere donderdag gratis instuif!

Geslaagde Pietengym in
de Proosdijhal
Kudelstaart - Afgelopen maandag 23 november waren er wel
meer dan 25 enthousiaste kinderen die mee hebben gedaan aan
de Pietengym. In de Proosdijhal
hebben ze allemaal een echt Pietenparcours afgelegd. Er moest
worden geklommen om op het
dak te komen en met touwen
worden gesprongen.
Aan het eind van het parcours
ging dan het Sinterklaascadeautje door de schoorsteen. Alle kinderen hebben dit hartstikke goed
gedaan en kregen dan ook na af-

loop een echt Pietendiploma. En
daarnaast als extraatje een tasje met allemaal leuke cadeautjes!
Tenslotte kregen de kinderen
nog de tip om elke donderdagmiddag naar de Proosdijhal in de
Edisonstraat te komen, want daar
organiseert Team Sportservice
Aalsmeer van 16.00 tot 16.45 uur
een sportinstuif met elke week
leuke spelletjes.
En omdat het bijna december cadeaumaand is, kunnen de kinderen tot en met de kerstvakantie
gratis deelnemen aan de instuif!

Officiële opening van het Grote Sinterklaashuis door burgemeester Gido Oude Kotte (met dochter) en kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Postbus van Sint in het Raadhuis

Grote Sinterklaashuis officieel
geopend door burgemeesters
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagmorgen 21 november hebben burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh het
grote Sinterklaashuis voor het
publiek geopend. Als officiële
handeling werd het rode toegangslint door geknipt in bijzijn
van Sinterklaas en de Hoofdpiet. Vervolgens bezocht Julius
de logeerkamer van de Sint en
begeleidde hij de Goedheiligman naar zijn troon. Daarna waren de kinderen van Aalsmeer
coronaproof welkom om Sinterklaas en alle Pieten een bezoek te brengen. Met danspieten, fotopieten, een bezoek aan
de Pietengym en nog veel meer,

is de Sinttocht van Sinterklaas in
Aalsmeer een mooi lichtpunt in
deze bijzondere tijd. Sinterklaas
en de Pieten zijn na deze lange
bezoekdag vroeg gaan slapen,
want de volgende dag mochten zij opnieuw heel kinderen
begroeten. De derde en laatste
ontmoetingsdag is op zondag
29 november. Deze dag is, net
als de eerste twee in korte tijd, al
volledig uitverkocht.

ren vonden het fantastisch en
wij hebben er ook van genoten.”

Brief voor Sinterklaas
Geen kaartje weten te bemachtigen voor een bezoek aan het Sinterklaashuis? Een brief of een tekening maken en sturen naar Sinterklaas is nog steeds mogelijk en
zo konden we het feest toch nog wordt op prijs gesteld door de
in levende lijven vieren.” En: “Het Goedheiligman. In het Raadhuis
was onwijs leuk om een kijkje bij staat de speciale postbus van de
jullie te komen nemen. Top ge- Sint. En deze wordt dagelijks gedaan.” Jong én oud heeft plezier leegd door de Postpiet. Verder
gehad, zo blijkt uit een der re- staat tot en met 5 december het
acties: “Complimenten voor de grote Sinterklaashuis in de spotorganisatie en alle vrolijke, en- lights. Leuk om een kijkje te gaan
thousiaste Pieten. Onze kinde- nemen!

Sint & Piet Nieuws op Radio Aalsmeer

Bobbie ‘van Ernst’ over
Sinteractie Livestream
Aalsmeer - Zaterdag 21 november was er weer een gezellig Sint
& Piet Nieuwsuitzending op Radio Aalsmeer. Kim kreeg dit keer
geen hulp van Dennis, maar van
MuziekPiet! MuziekPiet kwam uit
het Praatjeshuis, waar hij de hele dag kinderen mocht verwelkomen in het Grote Huis van Sinterklaas. Samen met Kim belde
hij met Dans-, Post- en Hoofdpiet
over het Sinterklaasfeest in Kudelstaart. Wist je dat je daar nog
mee kan doen aan een kleurwedstrijd, met mooie prijzen? Ook
was er contact met de Echte Pieten, zij vertelden alles over digitale huisbezoeken en natuurlijk
over hun nieuwe clip ‘Alle schoe-

Complimenten
De rondleiding door het tijdelijke grote Sinterklaashuis is in
de smaak gevallen bij de bezoekende kinderen en hun ouders.
“Geweldig georganiseerd”, aldus een ouder. “Enorm bedankt,

nen moeten vol’. Komende zaterdag is er natuurlijk ook weer Sint
& Piet-Nieuws, dit keer (hopelijk)
wel met Dennis en Kim. Zij gaan
bellen met niemand minder dan
Bobbie (van Ernst en Bobbie) en
hem alles vragen over het ‘Sinteractieve Livestream’ op 5 december. Wat is dat eigenlijk een
Sinteractieve livestream en doet
Ernst ook mee? Je hoort het allemaal zaterdag. En natuurlijk is er
ook volop Sinterklaasmuziek om
in de Sinterklaas-stemming te komen. Dus zorg dat je pepernoten klaar hebt staan, zaterdag 28
november tussen 17.00 en 18.00
en kijk en/of luister naar Radio
Aalsmeer.

Nieuwe ervaring voor leerkracht en leerlingen

Online schaken bij AAS

Simon verslaat weer een
Luuk in jeugdcompetitie
Aalsmeer - In de elfde ronde van
de AAS online schaakcompetitie voor de jeugd stond het topduel Simon tegen Luuk V. op het
programma. Simon opende met
e4 en Luuk antwoordde met d6,
de Pirc verdediging. Wit kende
de theorie kennelijk niet zo goed
en behaalde geen voordeel uit de

opening.
In het middenspel miste Luuk
een simpele stukwinst, al was de
zet van wit erg verrassend. Zeker bij online schaak valt het niet
mee om te anticiperen op zulke
onverwachte zetten. In het complexe middenspel speelde Simon
te agressief en had Luuk groot

Lilianne in quarantaine,
maar geeft toch les geven
voordeel kunnen verkrijgen, jammergenoeg miste hij zijn kans en
werd daarna genadeloos over
de klink gejaagd door zijn kleine tegenstander. Konrad tegen
Merlijn was een miniatuur, of eigenlijk een bloedbad. Wit opende met d4 en zwart met een Tarrasch, maar alleen niet zo’n goede Tarrasch. Er gingen een paar
stukken in de tas en zwart kon
opgeven. Robert tegen Christiaan duurde ook niet lang, na
een rustige opening offerde wit
een stuk tegen een kleine kwaliteit, maar dit hielp alleen zijn tegenstander die als snel mat wist

te zetten. Daria tegen Pieter was
helemaal een korte partij. Na een
rustige Italiaanse opening werd
wit erg gewelddadig en wist al op
zet 13 mat te geven. Zes jaar en
al zo goed, de broertjes Rudolph
moeten gas geven om Daria voor
te blijven! Ook Luuk B. tegen David duurde niet lang, wederom 13
zetten. Luuk was kort voor de partij nog geïnstrueerd door trainer
Ben en speelde het twee paardenspel, zwart kende de theorie
kennelijk niet en ging ten onder.
Kijk voor alle uitslagen en details
op: www.aas.leisb.info.
Door Ben de Leur

Aalsmeer - Lilianne de Graaff,
leerkracht van groep 5 van KC De
Ruimte, moest vorige week helaas
thuis blijven. Ze moest in quarantaine. Dat was jammer voor de
klas. Gelukkig kon Lilianne toch
blijven werken door vanuit thuis
les te geven aan haar groep. Zij
deed dat samen met haar onderwijsassistent Sytske, die in het lokaal toezicht hield. Een heel nieuwe ervaring voor leerkracht en de
leerlingen van groep 5. Het ging
goed. Via het bord was er contact
met de klas. Op vrijdag mochten
de kinderen zelf thuis werken.
Toen was er werk voor hen klaar-

gezet in de classroom, de digitale klas van de kinderen. Gelukkig
mocht Lilianne dinsdag weer zelf
aan de slag in school.
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Herfst op de Westeinder
Aalsmeer - In de zomermaanden
is het heerlijk verkoelend en gezellig om te varen op de Westeinderplassen. Op de eilandjes worden picknickmanden geopend,
barbecues aangestoken en genoten van drankjes in het zonnetje.
Vanwege corona was het afgelopen zomer op warme dagen echt
superdruk op de Poel. Voor de rust
moest uitgeweken worden naar
elders. Dit is nu wel even anders.
Het is vooralsnog een heerlijke,
zachte herfst en wie wil genieten
van rust en de natuur kan gaan varen op de Westeinderplassen. Het
is zelfs een aanrader. De bomen
hebben hun ‘herfstkleed’ aange-

trokken en trakteren samen met
rietpluimen voor prachtige herfsttinten. Wie door het eilandengebied vaart, zal zijn/haar ogen uitkijken. Wat is de natuur en de Poel
toch mooi! Overigens is de Westeinder jaarrond het domein voor
watersporters. Surfers trotseren
regelmatig de ‘woeste’ wind, een
rondje zeilen of suppen is heerlijk onder een herfstzonnetje en er
schijnen inwoners te zijn die hun
ochtend beginnen met een duik
in de Poel... Fotograaf Kick Spaargaren stapte in zijn bootje en
maakte prachtige plaatjes van de
Westeinder in herfstsfeer.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Ontdek het Hornmeerpark
Aalsmeer - Bewegen is goed
voor de mens, een half uurtje per
dag wandelen, fietsen of hardlopen doet ieder goed. Het was
zelfs een tip van minister Hugo
de Jonge tijdens de persconferentie over de corona-maatregelen. In Aalsmeer wordt best heel
veel gewandeld. Een ruim rondje wordt gelopen bij het uitlaten van de hond in de middag
of avond, maar ook wordt door
menigeen de dag besloten met
het halen van een frisse neus. In
het weekend zijn de wandelingen veelal iets langer en wordt
bewust gekozen voor een mooi
natuurgebied. Het nabije Amsterdamse Bos is bij veel inwoners favoriet, maar dichtbij huis
valt ook mooie natuur te ontdekken. Ga eens wandelen in het
(vernieuwde) Hornmeerpark en
maak kennis met de gevarieerde

natuur met veel groen en water.
Het Hornmeerpark is voor menig
hondenbezitter de place to be
om de hond uit te laten. Het kan
en mag (wel de poep opruimen)
en er is zelfs een mogelijkheid om
de hond een duik te laten nemen.
Maar ook zonder hond is een bezoek een aanrader. Er staan her
en der bankjes om even uit te
rusten en rond te kijken. Maak
de wandeling compleet met een
rondje langs kinderboerderij Boerenvreugd. Dieren kijken en bewonderen is voor elke leeftijd.
De gemeente heeft zoals wellicht
bekend plannen om het Hornmeerpark te vergroten richting
de voormalige voetbalvelden. De
plannen hiervoor zijn in de maak.
Het zal alleen maar leuker worden om in dit park op ontdekking
te gaan.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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open mag, maar in Aalsmeer wel,
hebben jullie ook een probleem”,
was zijn nuchtere reactie.

Arthur van Dijk op bezoek bij college en gemeenteraad

Commissaris van Koning: “Ik
mis handen geven het meest”
Aalsmeer - Woensdag 18 november bracht commissaris van
de Koning Arthur van Dijk een
ambtsbezoek aan Aalsmeer. Doel
van zo’n bezoek is allereerst een
vertrouwelijk gesprek aan te gaan
met het college van B&W en vervolgens ook met de gemeenteraad om een beeld te krijgen hoe
de raadsleden hun lidmaatschap
van de Raad ervaren. Hoe kijken
zij tegen een aantal zaken aan? De
digitalisering van de maatschappij bijvoorbeeld en de invloed van
sociale media. Die invloed maakt
het lastig, maar kent ook voordelen. Hoe ga je daar op de juiste
manier mee om?
Respect voor hoogste orgaan
Arthur van Dijk bekleedt sinds zes
jaar het ambt van commissaris
van de Koning en heeft in NoordHolland 47 zelfstandige gemeenten onder zijn hoede. Van alle werkbezoeken brengt hij door
middel van een ambtsbericht verslag uit naar de minister en hij zal
na dit bezoek zeker iets zeggen
over de participatie die hier wordt
toegepast en hoe Aalsmeer omgaat met de knelpunten die zij
tegenkomt. Een bezoek brengen

aan een maatschappelijk project
in Aalsmeer zat er gezien de beperkende coronamaatregelen deze middag niet in. “In de regel begin ik met handjes geven”, zei Arthur van Dijk. “Dat dit in de gegeven omstandigheden niet kan,
mis ik het meest, want het is dé
manier om mijn respect te tonen
aan het hoogste orgaan, wat de
gemeenteraad uiteindelijk is.”
Project Waterfront
Er is die woensdag uitgebreid gesproken over het project Waterfront en in het overleg in de raadszaal kreeg Willem Kikkert, fractievoorzitter van D66, als eerste de
gelegenheid dat project verder
toe te lichten. Hij schetste de uitgebreide procedure die er aan is
vooraf gegaan, inclusief de grote mate van burgerparticipatie.
“Ondanks dat was er toch de nodige ongerustheid en leverde het
plan ruim tweehonderd zienswijzen op”, vertelde Kikkert. “Je moet
van te voren goed afspreken, hoe
je het doet”, reageerde van Dijk.
“Maar dan nog is participatie
geen garantie voor succes. Het is
cruciaal om het project achteraf
goed te evalueren.”

“De dood in de pot”
De fracties van Absoluut
Aalsmeer, PvdA en CDA brachten
de coronamaatregelen ter sprake
waardoor ze gedwongen zijn online te vergaderen. “De dood in de
pot”, volgens Dick Kuin, die het eigenlijk niet te doen vindt om drie
uur lang naar een scherm te moeten turen. Jelle Buisma benadrukte dat je als raad veel contact nodig hebt en dat nu het gevoel ontbreekt dat je elkaar aan kunt kijken. Lichaamstaal is ook heel belangrijk tijdens een vergadering.
Ook Dirk van Willegen mist de dynamiek van vergaderen. “Politiek
is een uit de hand gelopen hobby, we doen dit als vrijwilliger en
dan moet het ook plezier opleveren. Dat ben ik een beetje kwijtgeraakt door de coronacrisis.” René Martijn vraagt zich af of maatwerk mogelijk de oplossing is
voor de strenge maatregelen. Regels worden vanuit de overheid
opgesteld, maar Aalsmeer is een
dorp en niet te vergelijken met
Amsterdam. Waarom zou het hier
niet wat soepeler kunnen? Volgens van Dijk zit er weinig rek
in de maatregelen. “Bovendien,
als in Amsterdam de horeca niet

Vergadering commissie Ruimte en Economie

Veel insprekers voor plan
fort Kudelstaart
Aalsmeer - Op dinsdag 17 november heeft de vergadering
van de commissie Ruimte en
Economie vanwege corona digitaal plaats gevonden. Als eerste kwam het bestemmingsplan
Fort Kudelstaart aan de orde. In
2014 is Fort Kudelstaart aangekocht door de gemeente met als
doel het forteiland open te stellen voor publiek. Om de exploitatie niet met gemeentegeld te
financieren, is een ondernemer
gezocht. Na een openbare aanbesteding is de huidige beheerder van fort Kudelstaart met
een plan gekomen om een zeilfort te realiseren. Hiertoe dient

het bestemmingsplan te worden aangepast. Voor dit agendapunt was veel belangstelling gezien de 10 insprekers
die hun reactie op het plan gaven. De meeste fracties gaven
aan zich op hoofdlijnen te kunnen vinden in de plan voor het
fort en daarmee ook in de aanpassing van het bestemmingsplan. Een aantal vragen wordt
nog door de portefeuillehouder
beantwoord. Het advies van de
commissie is om het aan de raad
voor te leggen voor besluitvorming in de vergadering van de
gemeenteraad op 3 december
aanstaande.

Tussen de Linten
Met het opstellen van een structuurvisie Tussen de Linten beoogt de gemeente duidelijkheid
te geven over wat er in de toekomst met het gebied tussen
de Aalsmeerderweg, Hogedijk,
burgemeester Brouwerweg en
Schinkeldijkje mag gebeuren. De
commissieleden gaven aan blij te
zijn dat de structuurvisie nu voorligt. Evenwel hadden ze een aantal vragen over de invulling en de
uitwerking van de visie. Ondanks
deze vragen gaf de commissie
het advies om de visie in de raad
van 3 december voor besluitvorming voor te leggen.

Stemmen over inrichting van
rotonde Zwarteweg kan nog!
Aalsmeer - Voor de inrichting
van de rotonde aan de Zwarteweg zijn op de participatiewebsite participatie.aalsmeer.nl al ruim
280 stemmen uitgebracht. Een
mooi resultaat. Deze zomer kon
iedereen ideeën aandragen voor
het middenstuk van de nieuwe
rotonde bij de Zwarteweg en de
Burgemeester Kasteleinweg. In
totaal hebben bijna vijftig mensen een idee achter gelaten op
deze website.
Vijf ideeën
Uit deze vijftig ideeën zijn er vijf
geselecteerd. Hierbij is vooral gekeken of er veilig onderhoud gepleegd kan worden aan de ro-

tonde, of het bij de Aalsmeerse uitstraling past en of het binnen het budget te realiseren is.
De vijf geselecteerde ideeën zijn:
Aalsmeers bloemendorp ingediend door Thijs van Leeuwen,
Rotunda Flora van Joop Kok,
Stoer groen van Elize Eveleens,
Golven van groen van Joost de
Vries en Aalsmeer in grote letters van Susan Verheul. Dit laatste
idee was ook ingediend door Wilco Hoogeveen (Aalsmeer Bloemendorp) en had ook raakvlakken met het idee van Monic Persoon (Verdwenen straatbeeld).
Op dit moment gaat het idee van
Elize Eveleens: ‘Stoer groen’ aan
kop.

Ook nog stemmen? Het kan tot
en met 30 november aanstaande op de website https://partici-

Participatie
In het aansluitende persgesprek
die middag legde van Dijk uit dat
veel gemeenten momenteel worstelen met participatie en dat
het niet makkelijk is om er voor
te zorgen dat iedereen gehoord
wordt en hoe je als raad tot een
besluit komt in de wetenschap
dat er altijd mensen tegen zullen
zijn. Digitalisering speelt hierbij
een belangrijke rol, maar de overheid moet nog wel stappen zetten om die digitalisering op een
slimme manier te gebruiken.
Organisatie feesten
De Haarlemmermeer en omgeving is een gebied dat economisch zwaar getroffen is door de
coronacrisis. In Aalsmeer is nog
geld beschikbaar in het steunfonds, maar bedrijven hebben
zelf de nodige maatregelen genomen en komen volgens burgemeester Oude Kotte pas in laatste instantie met een verzoek bij
de gemeente voor financiële ondersteuning om te kunnen overleven. Hij brak een lans voor de
organisatoren van de Feestweek
Aalsmeer: “Er is haast geen euro
heengegaan, superknap hoe zij
zelf maatregelen hebben genomen om de crisis het hoofd te bieden en alternatieven te vinden.”
Van Dijk: “Je mist een feest, maar
belangrijk is de organisatie erachter, die moet blijven bestaan.
In een goed draaiende economie
geven de drie C’S kleur aan het leven: Cultuur, Creatief, Culinair en
Sport. Dat is ook de smaak waar
Aalsmeer voor kiest. Maar daar
heb je wel mensen voor nodig.”
Schiphol
Schiphol is tijdens het bezoek
van commissaris van Dijk niet
ter sprake gekomen, omdat het
geen onderdeel uitmaakt van zijn
ambt om politiek bestuurlijke onderwerpen te bespreken. Maar de
overlast is niet te negeren. Ook
hierbij speelt participatie een belangrijke rol in de diverse overlegorganen. Door Truus Oudendijk
Bovenlanden
Oosteinderweg
Vervolgens werd een structuurvisie besproken over een aanpalend gebied, de Bovenlanden Oosteinderweg. De bespreking van deze visie had hetzelfde doel als de structuurvisie van
het vorige agendapunt, namelijk
een richting geven voor de toekomst om het gebied te transformeren. Ook over deze structuurvisie waren de nodige opmerkingen en vragen. Duidelijk
werd dat een aantal commissieleden dit onderwerp nog nader
in hun fracties wilden bespreken. De commissie gaf een positief advies om de structuurvisie
voor besluitvorming voor te leggen in de raadsvergadering van
3 december.

Brand in woning door
pannetje op het vuur
Aalsmeer - Vrijdag 20 november
rond half zes in de middag werd
de brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een woningbrand op de Uiterweg. De brandweer van Aalsmeer is samen met
de collega’s uit Rijsenhout ter
plaatse gegaan. Er bleek brand
gewoed te hebben in de keuken.
Een pannetje op het vuur was de
oorzaak.
De brandweer hoefde niet in ac-

Eén week van kunnen genieten...

Verlichte boom gesloopt in
winkelcentrum Kudelstaart
Kudelstaart - “Dit jaar geen echte dennenboom, maar wel een
prachtig verlichte boom in het
nieuwe perkje op het plein”, deelden de ondernemers van Winkelcentrum Kudelstaart op 13 november trots mede. Maar helaas,
vernield deze sfeermaker. “We
hebben toch wel één hele week
van de kerstverlichting mogen
genieten. Jammer dat het direct
is gesloopt”, aldus de ondernemers op zondag 22 november. Ze
doen een oproep aan de ouders
van de slopers om zich te melden in de winkel van Gall & Gall.
“Anders volgen er stappen”, luidt
de oproep. “Wij als winkeliersvereniging geven veel geld uit om
het centrum er gezellig uit te laten zien. Zo triest dat dit door een
paar koters verziekt wordt!”
De vernieling heeft overigens
na kwart over elf zaterdagavond
plaatsgevonden. Volgens een bewoner waren de lichtjes voor deze tijd nog aan.
Er zijn (korte) camerabeelden van
de vernieling van de kerstverlichting gemaakt. Hierop is een jongere te zien met blauw/groe-

ne jas, capuchon op en donkere
schoenen. De ‘sloper’ reed weg
op een oranje/rode scooter, model Vespa met windscherm. Op
de scooter zaten drie personen.
Het filmpje is te zien op de facebook-pagina van Winkelcentrum
Kudelstaart. Er is aangifte gedaan bij de politie. Inwoners die
meer informatie hebben kunnen
dit melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Gemeente opent Steunpunt
Kinderopvangtoeslagaffaire

Aalsmeer - De afgelopen jaren
zijn er ouders in de problemen
gekomen, omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde. Daarom heeft de gemeente Aalsmeer nu een Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire opgericht. Het steunpunt biedt
een helpende hand aan gedupeerde ouders om zo de gevolgen van de affaire te beperken.
Het is mogelijk dat gedupeerde
ouders recht hebben op een regeling die valt binnen de zogenoemde hersteloperatie kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Voor wie in de problemen
is geraakt, is de regeling van de
Belastingdienst wellicht niet altijd voldoende en is het lastig om
de regeling aan te vragen. Daarnaast kunnen er ook problemen
ontstaan zijn rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg
en de opvoeding van kinderen.
Om deze mogelijke problemen
voor te zijn is de gemeente gestart met een Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire (Steunpunt
patie.aalsmeer.nl. Het idee met KOT). Een team van gespecialide meeste stemmen wordt uitge- seerde mensen staat klaar om devoerd door de gemeente.
ze inwoners te helpen. Omdat de-

Meer weten over wat de fracties over de onderwerpen gezegd hebben? Kijk dan op de
website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl en klik op de link
commissie Ruimte en Economie.

tie te komen wat blussen betreft.
De bewoners hadden namelijk
zelf de brand met een blusdeken
gedoofd. Toch is de keuken zwaar
beschadigd geraakt.
De brand was gepaard gegaan
met veel rookontwikkeling. Met
een ventilator heeft de brandweer het huis schoon geblazen.
Er is gelukkig niemand gewond
geraakt.
Foto: Marco Carels

ze mensen niet bekend zijn bij de
gemeente start de gemeente binnenkort met een campagne gericht aan ouders, kinderopvangcentra, scholen en gastouderbemiddelingsbureaus en organisaties die hulp verlenen bij een laag
inkomen om zo gedupeerden te
bereiken.
Aanmelden
Het meldpunt is opgericht voor
de duur van 1 jaar. Na dit jaar
wordt gekeken of er een noodzaak is het meldpunt voort te zetten. Gedupeerden kunnen zich
melden bij het Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire via 0297387575 of per mail via: info@
aalsmeer.nl/kinderopvangtoeslagaffaire
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De lange adem van voorzitter Jan Boomhouwer

Nieuwjaarscadeau van
RBV voor de minister

Wat is er anders aan de procedure
die de stichting gaat voeren?
“We kunnen niet voor alles wat
de overheid ons ‘aandoet’ naar
de bestuursrechter. In die gevallen biedt de civiele rechter uitkomst. In een civiele procedure
komen alle aspecten van de zaak
– diepgaand - aan de orde, en
niet alleen maar de ‘bestuurlijke’.
Een civiele procedure kan echter
alleen met een advocaat worden
gevoerd. Gevolg daarvan is wel
dat een civiele procedure (veel)
kostbaar(der) is.”

Aalsmeer - Interview met de ini- huisgedachten steeds vaker tetiatiefnemer en voorzitter van de rug.”
stichting Recht op Bescherming
tegen Vliegtuighinder (RBV):
U bent jurist; is dat een voordeel
om thuis te raken in de ingewikkelWie is Jan Boomhouwer?
de schipholdossiers?
“Ik ben getrouwd en woon met “Juristen moeten het hebben
mijn vrouw Adrie sinds 1983 in van de feiten, dus dat speelt zeAalsmeer. We hebben een doch- ker mee. Ik vermoed dat het meer
ter en een zoon. Ik ben opgeleid mijn analytisch wiskundige kant
als actuaris/jurist, maar direct de is, waardoor ik die warboel van
ICT ingerold en er nooit meer uit- modellen en methoden heb kungerold.”
nen doorgronden.”
We kennen u van de bewonersvereniging BWA (Behoud Woongenot
Aalsmeerbaan). Hoe lang houdt
het ‘Schipholdossier’ u al bezig?
“In 1983 werd de Aalsmeerbaan
zelden gebruikt, maar dat veranderde in 1990. Toen hebben we
de vereniging Geen Uitbreiding
vliegveld Schiphol (GEUS) opgericht. Schiphol had grootse uitbreidingsplannen en voor het
eerst viel het woord Mainport.”

U voerde namens de leden van
BWA al diverse processen tegen
het ministerie en tegen de inspectie
Schiphol; hoe verliepen die?
“In twee woorden: uitermate teleurstellend. We hebben in de
loop der jaren tal van handhavingsverzoeken ingediend, met
vrijwel nul als resultaat. Rechters hebben niet genoeg tijd om
de modellen en methoden van
de sector te doorgronden. En áls
een rechter het begint te begrijEn nooit gedacht aan verhuizen?
pen wordt hij/zij op de zitting als“Er heeft in de jaren negentig een nog het bos ingestuurd met nieubord in de tuin gestaan, maar na we rookgordijnen en nieuwe hede eerste bezichtiging hebben le- en halve onwaarheden. Niet
we het bord weggehaald. We wil- zo verwonderlijk dat de overheid
den eigenlijk helemaal niet weg. dan al gauw het voordeel van de
Helaas komen vanaf 2013 de ver- twijfel krijgt.”

We lezen dat RBV is opgericht om
de civiele procedure te voeren namens alle bewoners die last hebben van vliegtuighinder?
“Talloze bewonersverenigingen
zijn ontstaan door last van ‘hun
baan’. Zij willen juist ‘die last’ oplossen. De overheid gaat daar
handig mee om, door simpel
weg de hinder te verplaatsen.
RBV gaat uit van gezondheid en
woongenot voor alle bewoners
die last hebben van vliegtuighinder.”
En hoe bereikt u die mensen?
“Via een tweetrapsraket: De eerste trap doet RBV: we benaderen
de bewonersverenigingen om uit
te leggen waar we mee bezig zijn.
De tweede trap doen de bewonersverenigingen zelf: ervoor zorgen dat hun leden hiervan weten
en ze verzoeken donateur te worden.”
In een open brief vorige week
noemde het gemeentebestuur van
Aalsmeer verdere groei van Schiphol ‘onfatsoenlijk. Er is al veel teveel
hinder’. RBV gaat die hinder nu juridisch aanpakken. Wat vindt het gemeentebestuur van uw plannen?
“Uit de contacten die wij hebben
met raadsleden maak ik op dat ze
het een prima initiatief vinden.
En ze zullen ons ook zeker steunen. De vraag is hoe die steun eruit gaat zien: met mooie woorden
van het gemeentebestuur kun je
geen procedure bekostigen, met
mooie bedragen wel. Als inwoners met gulle donaties het goede voorbeeld geven, kan de gemeenteraad niet achterblijven.
Op 3 december horen we of en

Gemeenteraad in gesprek met inwoners op 1 december

Toekomst gemeente Aalsmeer:
Zelfstandig, zichtbaar en dichtbij
Aalsmeer - Voor het Aalsmeerse
gemeentebestuur staat goede en
nabije dienstverlening aan haar
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voorop. Dat betekent dat u voor documenten als een rijbewijs of paspoort terecht kan in het raadhuis
van Aalsmeer. Maar bijvoorbeeld
ook voor ondersteuning vanuit
het sociaal loket of het aanvragen van vergunningen. In de afgelopen jaren zijn er in Aalsmeer
zorgen ontstaan over bestuurlijk
zelfstandig blijven en de nabij-

heid en zichtbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening. Ook
de kosten van de door Amstelveen geleverde dienstverlening
liepen steeds verder op.
Daarom heeft de gemeenteraad
eind 2019 een motie aangenomen en het college opdracht gegeven om te zoeken naar andere samenwerkingsvormen voor
uitvoering van de gemeentelijke
dienstverlening. De samenwerking met de gemeente Amstelveen in de huidige vorm zal daarmee eindigen. Het college is aan

Commissie Maatschappij & Bestuur:

de slag gegaan met de uitvoering
van de motie. Daarbij is intensief en goed samengewerkt met
een speciaal daarvoor ingerichte
commissie in de gemeenteraad.
Enquête
Ook zijn via een enquête inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties geraadpleegd
over hoe zij de huidige dienstverlening ervaren en wat zij belangrijk vinden. Op basis van deze inbreng heeft het college een
voorstel geformuleerd dat in de-

hoofdlijnen te kunnen vinden in
het beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024. De commissieleden hadden wel de nodige vragen met name op het vlak van de
uitvoering. Ook gaven de fracties
een aantal aandachtspunten mee.
Het beleidsplan kreeg een positief
Aalsmeer - In de digitale verga- uit de commissie aan het colle- advies, zodat besluitvorming hierdering van de commissie Maat- ge was dan ook om met een con- over zal plaatsvinden in de raadsschappij & Bestuur is onder ande- creet tijdspad te komen zodat vergadering van 3 december.
re gesproken over het uitgevoer- duidelijk wordt wanneer de raad
de onderzoek door de Rekenka- meer sturing kan krijgen. Besluit- Tweede Bestuursrapportage
mer naar de sturing in het Sociaal vorming hierover zal plaatsvinden De commissie gaf een positief adDomein. De commissie kon zich in de raadsvergadering van 3 de- vies over de tweede Bestuursrapvinden in de conclusies van de re- cember.
portage 2020. Er werden wel een
kenkamer. Tevens gaf de commisaantal vragen gesteld, met name
sie aan zich te kunnen vinden in Schuldhulpverlening
over het Noodfonds dat beschikde aanbevelingen. De vraag van- De fracties gaven aan zich op baar is gesteld in het kader van

‘Concreet tijdspad voor
sturing Sociaal Domein’

hoe de gemeenteraad ons initiatief wil steunen.”
RBV werft niet alleen donateurs,
maar ook vrienden. Wat bedoelt u
met vrienden en wat betekenen zij
voor RBV?
“De inwoners uit Aalsmeer en Kudelstaart kennen RBV wel, maar
die uit Castricum wellicht niet. En
onbekend maakt onbemind. Met
‘Vrienden’ van RBV lossen we dat
op. ‘Vrienden’ van RBV zijn organisaties, (bewoners)verenigingen,
stichtingen, politieke partijen,
etc. die onze doelstellingen van
harte steunen Als blijk van die ondersteuning komen hun logo’s
op onze website. Voorbeelden
zijn Greenpeace, een bewonersvereniging uit Amsterdam. Potentiële donateurs die de namen
van deze organisaties zien, hebben dat steuntje in de rug nodig
om donateur te worden van RBV.
Vrienden zijn dus heel belangrijk.” Aalsmeer - Het bestuur van het
Wijkoverleg Hornmeer acht het
RBV stelt dat woongenot en ge- onnodig om uit te leggen wat de
zondheid op het spel staan en reden is om het geplande Wijkheeft als een van de belangrijk- overleg Hornmeer op maandag
ste eis: Krimp, met positief effect 30 november niet door te laten
op lawaai, vervuiling, veiligheid en gaan. De ontwikkelingen rondom het coronavirus doorkruisen
stank. Is deze eis realistisch?
“Wij vragen niet meer dan waar het plan om in het buurthuis aan
wij volgens het Europese Verdrag de Dreef de vragen uit het vorivan de Rechten van de Mens aan- ge overleg te beantwoorden en
spraak op kunnen maken. Veel re- weer nieuwe onderwerpen onder
de aandacht te brengen. De realistischer kan het niet.
Maar ja, dat zal ook banen kos- sultaten van de navraag bij de geten. Dat er dan banen op het spel meente in het kort samengevat:
komen te staan snappen wij ook;
en dat is voor de mensen die het Lachgas bij jeu de boulesbaan
betreft uitermate zuur. De schuld De Jeu de Boules vereniging sigvoor dat eventuele banenverlies naleerde dat in de weekends
ligt echter niet bij RBV. Daarvoor overduidelijk bij de Jeu de boumoet men toch echt bij het mi- les baan gebruik gemaakt wordt
nisterie zijn dat willens en wetens van lachgas en dat gebruik en de
een luchthaven heeft laten ont- achterblijvende patronen zorgen
staan die qua hinder niet (meer) voor overlast. Het grote aantal
patronen dat in het vorige Wijkpast in de omgeving.”
Wanneer verwacht u dat RBV de overleg werden aangeboden, c.q.
dagvaarding naar de Nederlandse getoond zijn gemeld bij de poliStaat gaat sturen? En kunnen wij tie. De terugmelding was dat zij
dit wel degelijk in het vizier hebhet nieuws erover volgen?
“De eerste stap is om de Staat te ben en er aandacht aan schenken
sommeren om serieus werk te door extra surveillance. Ook werd
maken van de bescherming van nog weer eens de aanbeveling
onze gezondheid en ons woon- gedaan om overlast te melden op
genot tegen de negatieve ef- het bekende nummer: 0900 8844.
fecten van het vliegverkeer. Die Op gemeentelijk niveau zijn er
sommatie wordt ons Nieuwjaars- plannen om, in verband met decadeau voor de minister van In- ze overlast, de APV aan te passen.
frastructuur en Waterstaat. Als ze Er is serieuze aandacht voor het
die sommatie negeert, volgt een probleem.
dagvaarding.”
Op welke termijn? “Daar kan ik nu Onderhoud bruggen
nog niks zinnigs over zeggen. Het Wijkbestuur kreeg van een
Ik zou zeggen: volg het Nieuws oplettende wandelaar de inforop onze website (www.bescher- matie dat het riet in de vijvers
mingtegenvliegtuighinder.nl) en netjes is ‘bijgewerkt’ en het water
weer goed zichtbaar is. Ook blijkt
op onze Facebookpagina.”
dat de diverse bruggen in de wijk,
die gebouwd zijn in 1966, op de
Sietske Bon-van den Broek
planning staan voor onderhoud.
In totaal wordt bij vijf bruggen
cember aan de gemeenteraad zal gekeken naar de betonschade
worden voorgelegd.
(betonrot) en is de reparatie gepland. De slijtlaag, de leuningen
Chatsessie
en de voegovergangen zullen
Voordat de gemeenteraad in vernieuwd worden. Voor de verdecember een definitief besluit neemt over de toekomstige dienstverlening in Aalsmeer
willen de leden van de tijdelijke raadscommissie toekomstige dienstverlening via een digitale chatsessie op dinsdag 1 december tussen 19.00 en 20.00 uur
met inwoners in gesprek over de Aalsmeer - Tijdens een ‘druk bezochte’ digitale ALV op 21 noplannen.
Via het e-mailadres chatsessie@ vemberheeft Gido Oude Kotte afaalsmeer.nl kunt u zich aanmel- scheid als bestuursvoorzitter van
den voor deelname. Meld u snel het CDA Noord-Holland. Oude
aan, want er is plaats voor een be- Kotte heeft de Noord-Hollandse
perkt aantal deelnemers. Laat van afdeling van de christendemocrau horen! De tijdelijke raadscom- ten vier jaar lang geleid en in die
missie hoopt u digitaal te ont- tijd veel successen voor zijn provincie behaald.
moeten.
Onder zijn leiding zag vooral Den
Haag de vertegenwoordiging van
de Corona-crisis. De tweede Be- CDA-ers uit Noord-Holland groeistuursrapportage 2020 kan als ha- en. Zo traden Wopke Hoekstra en
merstuk worden geagendeerd in- Mona Keijzer toe tot het kabinet
dien de portefeuillehouder de ge- en werden Pieter Heerma en Ben
stelde vragen schriftelijk naar te- Knapen voorzitters van de CDA
vredenheid beantwoord. Besluit- Eerste en Tweede Kamerfractie.
vorming hierover zal plaatsvin- Ook met de nieuwe kandidatenden in de raadsvergadering van 3 lijst voor de Tweede Kamer mag
Oude Kotte tevreden zijn. Naast
december.
bekenden als Keijzer en HeerKaders zonne-energie
Om de gemeente Aalsmeer in
2040 onafhankelijk te laten zijn reactie op de door het college gevan fossiele brandstoffen wordt stelde kaders. Ook waren er een
gekeken naar duurzame energie- aantal vragen. Aangezien niet alle
bronnen, zoals zonne-energie. vragen beantwoord konden worDe overstap naar zonne-energie den door de portefeuillehouder,
heeft invloed op de fysieke leef- wordt het onderwerp verder beomgeving. De fracties gaven hun sproken in de raadsvergadering

Smiley’s om hoge snelheden tegen te gaan

Wijkoverleg in Hornmeer
gaat niet door!

keersbruggen staan het vernieuwen van de asfaltconstructie en
het aanbrengen van een membraan op de rijvloeren gepland,
echter pas in 2023.
Trottoirs en groen
De stand van zaken betreffende
de hobbelige trottoirs zullen ook
aandacht krijgen. De gemeente
stelt het op prijs als gevaarlijke situaties gemeld wordt via de website www.aalsmeer.nl. Het onderhoud en snoeien van het teveel
aan groen op particulier terrein,
waardoor doorgang gehinderd
wordt, blijft een zaak van de eigenaar/beheerder. Dit kan in bepaalde gevallen ook de verhuurder zijn. Als de bewoner niet zelf
meer in staat is dit te onderhoud
te verrichten blijft het toch de
verantwoordelijkheid van de bewoner (eigenaar). Alleen openbaar gebied wordt door de gemeente bijgehouden.
Snelheidscontroles
En tot slot de hoge snelheden
op de Bachlaan en de Dreef. Bewoners van de Hornmeer ergeren zich aan de te hoge snelheden op de Bachlaan, Lunalaan en
de Dreef. Er worden incidenteel
door de politie snelheidscontroles gehouden, maar dat neemt de
irritatie bij de bewoners niet weg.
Er bestaat de mogelijkheid om
zogenaamde ‘smileys’ te plaatsen waarbij groen oké is en rood
te snel is. Deze worden dan voor
een paar maanden op een locatie aangebracht. Het Wijkbestuur
gaat dit opnemen met de gemeente en stimuleren dat deze
signalering geplaatst wordt.
Voor de volgende bijeenkomst
in februari 2021 hoopt het Wijkbestuur op betere omstandigheden, zodat het Wijkoverleg weer
in het buurthuis aan de Dreef gehouden kan worden. De datum
daarvoor is nog niet vastgesteld.
Foto: H.J. van der Neut
Kolfschoten

Zilveren CDA-speld voor
Aalsmeerse burgervader
ma, kwam tv-persoonlijkheid Lucille Werner in de top tien binnen. Jonge talenten als Harmen
Krul (Den Helder), Jelle Beemsterboer (Schagen) en Eveline Tijmstra (Purmerend) staan eveneens
hoog op de CDA-lijst. Tijdens de
ledenvergadering werd Oude
Kotte persoonlijk bedankt door
verschillende CDA prominenten,
zoals minister Wopke Hoekstra,
staatssecretaris Mona Keijzer en
Tweede Kamer fractievoorzitter
Pieter Heerma.
Als klap op de vuurpijl ontving
de Aalsmeerse burgervader van
de landelijke CDA-voorzitter Rutger Ploum de zilveren CDA-speld
voor leden van verdienste. Oude
Kotte wordt als voorzitter opgevolgd door de 41-jarige Daan Versteeg uit Naarden.
van 3 december. Weten wat de
fracties over de onderwerpen gezegd hebben? Bekijk dan de commissievergadering via de website van de gemeente, link: terugkijken commissie Maatschappij &
Bestuur 19 november 2020.

