




2010 – 2014

Tijd voor échte veranderingen

• Fusie van de voetbalverenigingen;
• Ruimte voor nieuwe sporthal en fusieschool;
• Kwaliteit van het bijzonder vervoer sterk verbeterd;
• Aalsmeer presenteert zich nu serieus als watersportgemeente;
• samenwerking met ondernemers is enorm verbeterd;
• cultuureducatie komt terug op basisscholen;
• geld  voor nieuwe culturele activiteiten;
• beschermde dorpsgezichten en nieuwe monumenten;
• ‘de Knip’ van tafel;
• bestemmingsplannen zijn geactualiseerd;
• samenwerking voor een nieuw toekomstperspectief Uiterweggebied;
• serieus en planmatig handhaven;
• samenwerking met wijkoverleggen sterk verbeterd.



2014 – 2018 

Autonoom & Betrokken

Autonoom
onafhankelijk landelijke politiek, eigen positie ten opzicht 
college, eigen identiteit, Aalsmeer moet bestuurlijk autonoom 
blijven, erkenning autonomie van inwoners en bedrijfsleven

Betrokken
alleen voor Aalsmeer, duidelijke expertise, vertegenwoordigd alle 
facetten en lagen van de samenleving, constructief



Programma 2014 – 2018 

zorgelijke bewegingen

onze visie op seniorenbeleid, armoedebeleid, en beleid voor 
mensen met een beperking in deze tijd van grote 

rijksbezuinigingen



Autonoom & Betrokken 
zorgelijke bewegingen

• Continuïteit van zorg waarbij de inwoner centraal staat.
• De meest kwetsbaren worden beschermd.
• Sociale teams vormen de spil in het organiseren van zorg.
• Mantelzorgers en vrijwilligers worden intensief begeleid.
• Mensen met een beperking hebben een volwaardige plek 

in onze samenleving.
• Voldoende sociale werkplaatsen.
• De samenwerking met de Voedselbank wordt voortgezet.



Programma 2014 – 2018 

geef jeugd bewegingsruimte

jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang en onderwijs en sport



• Talentontwikkeling wordt gefaciliteerd.
• Cultuureducatie binnen en buiten school.
• Toegankelijkheid van middelbare scholen is 

gegarandeerd.
• Elke kern heeft een beheerd jeugdhonk.
• Hulp wordt goed, snel en efficiënt verleend: één 

contactpersoon, geen formulierenterreur.
• Hangjeugd als die overlast veroorzaakt wordt consequent 

aangepakt.
• Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds voldoen.
• Sportvoorzieningen zijn goed en modern.

Autonoom & Betrokken 
geef jeugd bewegingsruimte



Programma 2014 – 2018 

ruimte voor economische dynamiek

onze visie op bedrijvigheid en de toekomst van recreatie en 
toerisme in ons dorp



• Braakliggende gronden van Greenpark worden 
alternatief gebruikt. 

• Aalsmeer staat bekend als watersportdorp.
• Fort Kudelstaart is watersportdorp icoon.
• OLV is fatsoenlijk ingericht.
• Horecabeleid is actueel.
• Draagvlak voor volledige zondagopenstelling van 

winkels is bekend.
• Op bedrijventerreinen zijn bedrijfswoningen 

toegestaan.

Autonoom & Betrokken 
ruimte voor economische dynamiek



Programma 2014 – 2018 

cultuur beweegt Aalsmeer

onze inzet voor het cultuurbeleid in de komende jaren en de wijze 
waarop AB het cultureel erfgoed van Aalsmeer veilig wil stellen



• Voor nieuwe culturele initiatieven en projecten die 
ontstaan door nieuwe samenwerkingsverbanden is 
extra geld.

• Op Aalsmeerse basisscholen is structurele 
cultuureducatie.

• Voldoende buitenschools aanbod.
• Voldoende ruimte beschikbaar voor deelname aan 

culturele activiteiten en educatie.
• Culturele erfgoed en karakteristieke plekken worden 

behouden.

Autonoom & Betrokken
cultuur beweegt Aalsmeer



Programma 2014 – 2018 

verkeer in beweging

onze visie op mobiliteit in en rond Aalsmeer



• De Hornweg is ter hoogte van het viaduct verlaagd.
• Burgemeester Kasteleinweg wordt ingericht volgens 

het nieuw vastgestelde ‘Wensbeeld’.
• Het viaduct bij Baanvak over de Burgemeester 

Kasteleinweg is behouden.
• Er is geen sluipverkeer door woonwijken als gevolg 

van project &2=1.
• Het Aalsmeerse Verkeers- en Vervoer Plan (AVVP) is 

herijkt .
• Het aantal parkeerplaatsen in het Dorp is verruimd.

Autonoom & Betrokken
verkeer in beweging



Programma 2014 – 2018 

Aalsmeer wordt duurzaam en schoon

verduurzaming van Aalsmeer, natuur en natuurontwikkeling en 
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in Aalsmeer.



• De gemeente geeft het goede voorbeeld op basis van een 
integraal en ambitieus duurzaamheidsbeleid.

• Aalsmeer ‘wordt gehoord’ over Schiphol
• Het natuurbeleid/beheer is georganiseerd.
• Aalsmeer heeft ‘een boswachter op het water’.
• Het oude VVA-complex is ingevuld met recreatieve 

functies zoals park, grasvelden en openbare 
sportvoorzieningen.

• De openbare ruimten zijn op orde en worden goed 
onderhouden.

• Het straatbeeld is uniform en rustig.

Autonoom & Betrokken 
Aalsmeer wordt duurzaam en schoon



Programma 2014 – 2018 

ruimtelijke ordening in Aalsmeer: een 
aardverschuiving

de AB-visie op wonen, ruimtelijke ordening en handhaving in 
Aalsmeer



• Bestemmingsplannen zijn op orde.
• Uiterweg, Oosteinderweg en Landelijke Gebied Oost 

hebben een nieuw perspectief.
• Vergunningverlening is op orde.
• Handhavingsbeleid is effectief.
• Voldoende betaalbare woningen: sociale huur, goedkope 

koop-, jongeren- en starterswoningen, zorgwoningen.
• In Greenpark staat een grootschalig onderkomen voor 

arbeidsmigranten.
• Raadhuisplein is groen.
• Langs Burgemeester Kasteleinweg en andere &2=1 

locaties staan voldoende goedkope eengezinswoningen 
en grondgebonden sociale (huur)woningen.

Autonoom & Betrokken
ruimtelijke ordening: een aardverschuiving



Programma 2014 – 2018 

Aalsmeer in beweging: de burger staat 
centraal

onze plannen voor het verbeteren van het wijkgericht werken, 
kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en onze voorstellen 

om het bestuur dichter bij alle Aalsmeerders te brengen



• De wijkoverleggen zijn effectief.
• Indieners van burgerinitiatieven worden goed 

begeleid.
• Samenwerking met Amstelveen heeft geleid tot een 

betere dienstverlening naar de inwoners.
• Het vergaderstelsel kent commissievergaderingen 

met meer tijd voor inhoudelijke verdieping, 
uitwisseling van standpunten en zijn transparant 
voor de inwoners.

Autonoom & Betrokken 
de burger staat centraal



Programma 2014 – 2018 

Aalsmeer heeft de financiën op orde

de visie van AB op solide financieel beleid en beperking van de 
financiële risico’s voor de gemeente Aalsmeer



• De gemeente richt zich op haar publieke kerntaken.
• Het strenge financieel-beleid kent geen ruimte voor 

cadeautjes en symboolpolitiek.
• De basisvoorzieningen voor een sociaal Aalsmeer zijn 

op niveau.
• Minima en sociaal zwakkeren worden ontzien.

Programma 2014 – 2018 
Aalsmeer heeft de financiën op orde



Programma 2014 – 2018 

Autonoom en Betrokken

De kandidatenlijst



Autonoom & Betrokken

1. Gertjan van der Hoeven
2. Helma Persoon
3. Dick Kuin
4. Rene Martijn
5. Dirk Stoker
6. Jop Kluis
7. Danny Tol
8. Frits Nisters
9. Rob Simoons
10. Luc de Horde
11. Christa Vogelaar

11. Theo van der Hoek
12. Sietske Bon van den Broek
13. Leo van Erp
14. Elbert Huijts
15. Ria Bouwman
16. Henk Kooij
17. Arnold Moes
18. Rob de Ruijter
19. Marcel Jongkind
20. Michelle Swinkels
21. Ingrid Bakker-Kuin


