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Kernkwaliteiten versterken
Als wij kijken naar het Aalsmeer van morgen, dan willen wij die kernkwaliteiten waarmee Aalsmeer zich  
onderscheidt binnen de metropoolregio versterken. Wij willen die gemeente blijven waar inwoners met zoveel 
plezier wonen. En wij zetten in op die florerende economie. Dat betekent nogal wat. Het betekent blijven 
investeren in onze leefomgeving, in zaken zoals veiligheid, goed onderwijs, voldoende woningen en het op peil 
houden van onze (zorg) voorzieningen. Tegelijkertijd willen wij onze economische positie in de metropoolregio 
versterken, werkgelegenheid bevorderen en bereikbaar blijven in de regio. Alleen, hoe zorgen we ervoor dat 
kwaliteit van leven en onze economische ambities met elkaar in balans blijven, elkaar versterken en niet  
andersom. Wij willen inwoners en ondernemers actief bij deze discussie betrekken en hen niet alleen  
uitnodigen om mee te denken, maar ook ruimte bieden om mee te doen en zelf initiatieven te ontwikkelen. 

Aalsmeer is door haar unieke ligging aan onze prachtige Westeinderplassen een gemeente waar mensen graag 
wonen, werken en recreëren. Kinderen kunnen hier veilig opgroeien. Er zijn goede scholen, vele sportfacilitei-
ten en de Poel om in te zwemmen en op te varen. Ouderen willen hier graag blijven wonen. Aalsmeer-Centrum, 
Kudelstaart en Aalsmeer Oost zijn kernen waar mensen elkaar nog kennen en naar elkaar omkijken. Het is hier 
kleinschalig en overzichtelijk. Economisch gezien is Aalsmeer het tegenovergestelde van kleinschalig. Groot 
geworden door de sierteelt is Aalsmeer een economische factor van formaat in de Amsterdamse metropoolregio. 
Ondernemen zit Aalsmeerders in het bloed, het zijn doeners, aanpakkers. Dat ondernemende is ook terug te zien 
in het grote aantal enthousiaste vrijwilligers, het bruisende verenigingsleven en de vele lokale evenementen. 
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 ■ Iedereen doet mee in Aalsmeer: Inwoners 
helpen elkaar hierbij zoveel mogelijk en waar 
nodig biedt de gemeente ondersteuning, want 
we vinden met elkaar dat niemand in Aalsmeer 
buiten de boot mag vallen. Om de zorg nu en 
in de toekomst betaalbaar te houden, staan we 
open voor een andere benadering en aanpak. 
Wij zetten vooral in op preventie, omdat dat op 
termijn leidt tot een daling van het aantal men-
sen dat zwaardere zorg nodig heeft. 

 ■ Betaalbaar wonen: Door de enorme behoefte 
aan woningen in de regio staat de woningmarkt 
onder druk, ook in Aalsmeer. Wij willen dat  
wonen betaalbaar blijft voor mensen met lagere 
en middeninkomens, dat er voor starters en 
jonge gezinnen plek blijft in Aalsmeer en dat 
ouderen kunnen blijven wonen in Aalsmeer. 
Daarnaast willen wij experimentele en  
duur zame woon vormen aanmoedigen.

 ■ Investeren in een aantrekkelijke leefomgeving: 
Inwoners hechten veel waarde aan een groene, 
schone en veilige leefomgeving. Er is gestart 
met een inhaalslag in het groen in de wijken. 
Onze ambitie is de openbare ruimte op orde 
te krijgen en te houden. Samen met de raad en 
inwoners willen wij vervolgens onderzoeken 
hoe we dit niveau kunnen vasthouden en wie 
daaraan een bijdrage kan leveren. 

 ■ Werken aan bereikbaarheid: De economie trekt 
aan en dat is ook merkbaar in Aalsmeer. Meer 
bedrijvigheid betekent meer verkeer. Wij willen 
goed bereikbaar blijven in de regio. Dat is belang-
rijk voor onze inwoners, maar ook voor de vele 
(internationale) bedrijven die juist vanwege de 

gunstige ligging voor Aalsmeer kiezen. De aanleg 
van de Ongestoord Logistieke Verbinding en de 
herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg 
zijn belangrijke verbeteringen van onze  
infra structuur, maar komende jaren zijn extra 
investeringen nodig. Daarbij gaan we aan de  
slag met het onderhoud van wegen, bruggen  
en rioleringen om de kwaliteit van ons  
wegennet te verbeteren. 

 ■ Ruimte geven voor een florerende economie: 
Voor een gemeente van onze omvang hebben 
we een hoge ondernemersdichtheid en veel 
werkgelegenheid. Aalsmeer is nog altijd het 
centrum van de internationale bloemenhandel 
en de logistieke sector groeit hard. Om onze 
concurrentiepositie in de metropoolregio te 
versterken investeren we naast bereikbaarheid 
in een gunstig vestigingsklimaat voor onder-
nemers, versterking van onze regionale en  
internationale aantrekkingskracht en de  
arbeidsmarkt. Daarvoor werken wij actief  
samen met ondernemers, onderwijs en  
instellingen, zoals Greenport Aalsmeer.  

 ■ Verduurzaming stimuleren: We willen op een 
andere manier met onze grondstoffen, energie 
en leefomgeving omgaan. Met elkaar,  
gemeente, inwoners, ondernemers en de regio.  
De gemeente wil duurzame initiatieven van 
inwoners en ondernemers waar mogelijk  
faciliteren en geeft het goede voorbeeld in 
eigen projecten. Ook komen wij deze periode 
met een nieuw plan om het afval duurzamer in 
te zamelen, waarbij wij raad en inwoners nauw 
zullen betrekken.

Wij zien de volgende opgaven als prioriteit voor deze bestuursperiode:

Keuzes voor de toekomst
Investeren in de toekomst houdt in dat wij keuzes moeten maken, want we kunnen het geld maar een keer 
uitgeven. We willen de lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden, maar wij vinden het ook belangrijk dat 
onze financiën duurzaam op orde zijn. Komende periode gaan wij onderzoeken hoe wij het wegvallen van de 
precarioheffing kunnen compenseren.  

Daarbij willen wij een betrouwbare overheid zijn voor onze inwoners en geen zaken beloven die wij niet  
waar kunnen maken. Het raadsprogramma ‘Samen bouwen aan vertrouwen’ is het uitgangspunt voor dit  
college programma. Wij willen hierover met de raad in gesprek blijven en halverwege met de raad de doelen uit  
college- en raads programma evalueren en waar nodig bijstellen om samen het beste voor Aalsmeer te bereiken. 

Zo willen wij als een zelfstandige gemeente met een eigen identiteit met de raad, inwoners en ondernemers 
bouwen aan een Aalsmeer dat klaar is voor de toekomst en zich binnen de regio onderscheidt met haar eigen 
kernkwaliteiten. Dat is het Aalsmeer dat wij willen doorgeven aan de volgende generatie. Wij doen dat op de 
Aalsmeerse manier. Met het hart op de goede plek. En door hard te werken en goed voor elkaar te zorgen.  
Wij hebben veel zin om samen aan de slag te gaan. Vol vertrouwen vooruit!  

College van burgemeester en wethouders van gemeente Aalsmeer
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Sociaal domein: 
iedereen doet mee

In onze gemeente zijn de meeste mensen zelf-
redzaam en ze helpen elkaar waar nodig. Als dat 
niet lukt, biedt de gemeente een vangnet, want 
in Aalsmeer vinden wij met elkaar dat niemand 
buiten de boot mag vallen. Dat kwam vorig jaar ook 
duidelijk naar voren tijdens Aalsmeer in Zicht, het 
traject waarbij de gemeente samen met inwoners 
en ondernemers de toekomst verkende. 

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen 
volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Voor 
mensen die zorg nodig hebben, bieden wij zorg 
dicht bij huis en op maat en wij werken zoveel  
mogelijk vanuit het principe: één huishouden, één 
plan en één regisseur. Wij besteden veel aandacht 
aan preventie en vroegsignalering, met name als 
het om jongeren gaat, om erger te voorkomen. 

Uitgangspunt van de gemeente is goede hulp  
en ondersteuning blijven bieden aan mensen die  
dat nodig hebben. Wij weten echter dat onze 
 budgetten voor de zorg door bezuinigingen van het 
Rijk en groeiende kosten van met name de jeugdhulp 
komende jaren niet toereikend zijn. Dit betekent dat 
wij met elkaar willen kijken hoe het anders kan. Een 
eerste stap is meer integraal werken en duidelijke 
doelen stellen om beter te sturen. Daarom willen wij 
één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk 
en inkomen en schuldhulpverlening. 

Zorg op maat
Ouderen blijven langer zelfstandig wonen dan voor-
heen. De gemeente faciliteert bouwplannen voor 
ouderenwoningen, dicht bij wijksteunpunten met 
activiteiten en zorg aan huis en dicht bij de winkels 
en het openbaar vervoer. Deze periode worden ver-
schillende woonzorgprojecten opgeleverd.  

Daarbij wil de gemeente innovatie in de zorg bevor-
deren. Het gebruik van nieuwe technologische ont-
wikkelingen helpt ouderen op een positieve manier 
langer zelfstandig te wonen en verlicht de werkdruk 
van verplegend personeel en mantelzorgers. De 
gemeente blijft aandacht besteden aan dementie 
en eenzaamheid onder ouderen. De huisbezoeken 
van de pilot 75+ blijken goed aan te slaan. Daarom 
zetten wij deze pilot voort.  

De gemeente wil jeugd en jongeren die hulp nodig 
hebben ondersteuning bieden en investeert in  
preventie en gezond gedrag. Een goede start  
voorkomt veel problemen later in het leven.  
Om de jeugdzorg betaalbaar te houden gaan wij 
onderzoeken of wij de zorg anders kunnen inkopen. 
Met de ondersteuning van het jeugdwerk dragen 
wij bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien 
van onze tieners en jongeren en het voorkomen 
van overlast. De gemeente gaat komende periode 
opnieuw bekijken hoe het jeugdwerk het beste kan 
worden georganiseerd. 

Wij mogen mensen die geen familie, 
vrienden of andere mantelzorgers  
hebben, niet in de kou laten staan.
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Zoveel mogelijk mensen aan het werk 
De hoge bedrijfsdichtheid in Aalsmeer zorgt voor 
veel werkgelegenheid. Het aantal werklozen in onze 
gemeente is dan ook bescheiden, maar wij vinden het 
belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeids-
markt ook de kans krijgen om betaald werk te doen. 
Als gemeente faciliteren wij ondernemers om mensen 
in te zetten die extra begeleiding nodig hebben of 
beperkt inzetbaar zijn. Met een baan of stage krijgen 
deze mensen de kans een zelfstandig en volwaardig 
leven op te bouwen.  

De gemeente wil armoede tegengaan. Daarom zetten 
wij in een vroeg stadium in op preventie en schuld-
hulpverlening. Wij gaan ons armoedebeleid evalueren. 
Bij de schuldhulpverlening streven wij naar een  
integrale aanpak, omdat schulden vaak samengaan 
met andere problemen. 

Daarbij vinden wij het belangrijk dat gezinnen met een 
laag inkomen zich kunnen ontplooien en vrijetijds-
besteding hebben. De Aalsmeerpas met aanbiedingen 
voor huishoudens is daar een goed middel voor.  
Wij gaan een beroep op ondernemers doen om het 
aanbod uit te breiden. 

Verbinding in de wijken
De gemeente vindt het belangrijk dat mensen zich 
verbonden voelen met hun leefomgeving. Mensen 
die die aansluiting missen kunnen vereenzamen. De 
wijk blijft bij uitstek een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten. Er gebeurt al veel in Aalsmeer. Denk 
aan de activiteiten in de buurtcentra en vereni-
gingen. De website Zaal Lokaal, opgezet vanuit de 
gedachte van het Buurthuis van de Toekomst, is een 
hulpmiddel om partijen en initiatieven bij elkaar te 
brengen. Daarbij hebben wij de website ‘Aalsmeer 
voor elkaar’ voor vraag en aanbod op het gebied van 

zorg en ondersteuning. Wij willen onderzoeken wat 
de behoeften en mogelijkheden zijn op bestaande 
locaties in de wijken als plek voor sociale activi-
teiten, buurtinitiatieven en vormen van zorg en 
ondersteuning. 

Verder faciliteren wij initiatieven in de wijk via het 
welzijnswerk voor ouderen, het jongerenwerk en de 
buurtverbinder. Ook de wijkplatforms spelen hier 
een belangrijke rol in. De gemeente blijft de wijk-
platforms en leefbaarheidsinitiatieven van inwoners 
waar mogelijk faciliteren.

De gemeente heeft ook aandacht voor mensen die voor anderen zorgen, mantelzorgers. 
Onze medewerkers bij het sociaal loket kijken bij de aanvragen voor hulp en onder steuning 
altijd hoe zij mantelzorgers kunnen helpen. Wij willen een mantelzorgkaart met een over-
zicht van mogelijkheden en faciliteiten voor mantelzorgers. Daarbij heeft de gemeente  
speciale aandacht voor jonge mantelzorgers. Wij zetten het succesvolle project voor jonge 
mantelzorgers voort en onderzoeken welke ondersteuning hen gericht kan helpen.
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Onderwijs, 
sport en cultuur:  
Gelijke start,  
gelijke kansen 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als 
elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien 
en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom 
zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. 
In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke 
kansen voor iedereen. 

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede 
gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en 
goede aansluiting tussen voor- en vroegschoolse 
educatie en het basisonderwijs en daarna het 
middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor 
hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk 
kind in Aalsmeer. 

Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigings-
leven. De vele sportclubs, verenigingen en  
culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor 
de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook 
een belangrijke sociale rol in onze samenleving. 
Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe 
contacten en voor nieuwkomers is het een manier 
om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers 
zijn het cement van onze samenleving en belangrijk 
voor het verenigingsleven. 

Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzie-
ningenniveau. Dat willen wij graag behouden.  
Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzie-
ningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen 
zijn. Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele 
instellingen en moedigen hen aan de samenwerking 
in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te  
zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden. 

Goede basis voor de toekomst
De gemeente zet in op goed onderwijs in goede 
schoolgebouwen. In deze periode wordt de brede 
school de Triade afgebouwd en wij hebben plannen 
voor uitbreiding en nieuwbouw van basisscholen in 
Aalsmeer Oost en Kudelstaart. Verder willen wij  
dat het voortgezet onderwijs, ook Havo en Vwo, 
goed bereikbaar en toegankelijk blijft voor jongeren 
in Aalsmeer.

De afgelopen jaren is het aantal anderstaligen in de 
kinderopvang en het basisonderwijs gegroeid. Door  
een betere aansluiting tussen de vroeg- en voor-
schoolse educatie en het basisonderwijs kunnen wij 
taalachterstanden vroegtijdig aanpakken. Taalonder-
wijs is niet alleen voor kinderen. Wij vinden het ook 
belangrijk om laaggeletterden en nieuwkomers met 
taal te helpen. Dat doen wij via het Taalpunt. 

De Oude Veiling wordt een nieuwe 
voorziening, waarin bibliotheek,  
taal, cultuur, sociale activiteiten en  
arbeidsintegratie samenkomen, een 
ontmoetingsplek waar jong en oud 
welkom zijn.
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Sporten is gezond en gezellig
Iedereen moet kunnen sporten in Aalsmeer, ook 
ouderen en mensen met een beperking. Sporten is 
goed voor de lichamelijke ontwikkeling en de  
gezondheid, maar het is ook vormend voor je  
karakter en omgangsvormen met anderen. Door de 
initiatieven van het jeugdsport– en jeugdcultuur-
fonds is sport bereikbaar voor alle kinderen. 

Kunst en cultuur
Kunst raakt mensen, biedt mensen de kans zich 
te uiten en brengt mensen met elkaar in gesprek. 
Aalsmeer heeft voor een gemeente van onze omvang 
veel culturele instellingen, ook op cultuurhistorisch 
gebied. Wij faciliteren deze organisaties waar moge-
lijk en moedigen hen aan om meer samen te werken. 
Wij ondersteunen laagdrempelige muziek- en  
cultuureducatie op scholen en de amateurkunst. 

Gezamenlijke maatschappelijke agenda 
De gemeente wil met inwoners, verenigingen en instellingen een maatschappelijke agenda 
opstellen en daarin het gezamenlijke Aalsmeerse maatschappelijke beleid vormgeven. Met 
deze agenda willen wij een nieuwe manier van (samen)werken stimuleren tussen organisa-
ties, inwoners en gemeente, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met een andere 
rol voor de gemeente: sturen op doelen en effecten en niet meer op activiteiten. Als gemeente 
kunnen wij daar beter ons subsidiebeleid op afstemmen. 
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Economie en 
Duurzaamheid
Werken aan een  
florerende economie

Aalsmeer is een belangrijke economische motor in 
de regio. En dat komt allang niet meer alleen door 
de sierteelt. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en 
toerisme en de woon & tuinbranche zijn sectoren 
van formaat en van groot belang voor de werk-
gelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de 
toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft 
floreren en wij onze onderscheidende positie in de 
metropool vasthouden en versterken.

Wij gaan het merk Aalsmeer als het gaat om 
bloemen en water internationaal en regionaal 
sterker op de kaart zetten. Dit doen wij de door de 
samenwerking binnen de Metropoolregio Amster-
dam aan te halen en te investeren in regionale en 
internationale relaties. Om adequaat te kunnen 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen 
willen wij wendbaar zijn en tijdig kunnen sturen. 
Daar passen geen beleidsnota’s voor vier jaar meer 
in. Wij willen snel met bedrijven en de raad de 
Economische agenda en de Agenda Recreatie en 
Toerisme herijken en samenvoegen. 

Duurzaamheid biedt kansen voor economische 
ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de 
toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het 
heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het 
leven van onze inwoners. Er gebeurt al veel op dit 
gebied, maar als wij een leefbare wereld willen 
doorgeven aan onze kinderen, moeten wij samen 
met inwoners en bedrijven aan de slag met grote 
vraagstukken zoals de circulaire economie,  
de energietransitie en de klimaatadaptatie.    

Toerisme: Visit Aalsmeer
Aalsmeer profileert zich als toeristische gemeente 
in verschillende (sociale) media met één slogan 
‘Visit Aalsmeer’. De bouw van Floriworld als  
toeristisch ervarings- en expertisecentrum voor 
de bloemensector leidt naar verwachting tot een 
toename van het aantal bezoekers aan Aalsmeer. 
Het is belangrijk om met het bedrijfsleven actief op 
zoek te gaan naar nieuwe kansen en mogelijkheden, 
zoals verblijfsrecreatie en arrangementen. Dit sluit 
ook aan bij het beleid van de Metropoolregio  
Amsterdam met het programma ‘Amsterdam  
Bezoeken, Holland Zien’.

Greenport Aalsmeer
Aalsmeer is wereldwijd marktleider in bloemen. 
Vanuit Greenport Aalsmeer werken wij aan het 
versterken van de sierteeltsector. Bijzondere aan-
dachtspunten hierbij zijn innovatie, duurzaamheid, 
logistiek (onder meer de aanleg van een ongestoord 
logistieke verbinding) en een betere aansluiting van 
arbeidsmarkt en onderwijs (Groen Onderwijscen-
trum en samenwerking met het Werkgeversservice-
punt Groot Amsterdam). Andere grote uitdaging  
is de transformatie van verouderde glastuin-
bouwgebieden.

Het merk Aalsmeer regionaal  
en internationaal versterken
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Samen werken aan verduurzaming
Onze ambitie is een fossielonafhankelijke gemeen-
telijke organisatie in 2030 en gemeente in 2040.  
Bij de renovatie van het gemeentehuis en gemeen-
telijke projecten, zoals De Oude Veiling, houden wij 
daar, waar mogelijk, al rekening mee. Om ervoor te 
zorgen dat in 2040 alle woningen in Aalsmeer aan 
de duurzaamheidseisen voldoen, gaan wij komende 
periode met de Provincie, de woningbouw corporaties 
en onze andere partners per wijk bekijken wat de 
beste oplossingen zijn. Bij plannen voor nieuw-
bouwwijken is aardgasloos het uitgangspunt.  
Veel inwoners en bedrijven nemen al initiatieven 
om te verduur zamen. Daar waar mogelijk faciliteert 

de gemeente inwoners en bedrijven. Het college wil 
geen nieuwe nota’s maar projecten oppakken die 
snel te realiseren zijn. 
 
Afval is grondstof: nieuw afvalplan
De transitie naar een circulaire economie met  
als uitgangspunt hergebruik van producten en grond-
stoffen is een kans bij de afvalinzameling. In Aalsmeer 
wordt rond de 65% van het huishoudelijk afval  
gescheiden aangeleverd. De landelijke overheid wil 
dat dit percentage in 2020 75% is. Wij gaan komende 
periode aan de slag met een nieuw afvalplan. Daar 
zullen wij de raad en inwoners actief en in een vroeg 
stadium bij betrekken. 
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Openbare 
ruimte:  
Investeren in een  
aantrekkelijke  
leefomgeving 

Aalsmeer is een relatief rustige, groene gemeente 
waar mensen met veel plezier wonen. Die kwali-
teiten willen wij graag behouden. De afgelopen 
jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het 
wegwerken van achterstallig onderhoud in het 
openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. Wij 
hebben de ambitie om de hele buitenruimte op 
orde te brengen en te houden. Bij de inrichting 
van de openbare ruimte letten wij natuurlijk ook 
op toegankelijkheid voor alle inwoners.  

Bij Aalsmeer in Zicht kwam naar voren dat inwo-
ners veel waarde hechten aan de groene omgeving 
en meer groen door de gemeente heen willen 
hebben om te wandelen en te fietsen. Komende 
jaren staat een viertal grote projecten op stapel 
die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaar-
der maken voor alle inwoners. Voor deze projecten 
(VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de 
groene linten) krijgen wij een subsidie van Stich-
ting Leefomgeving Schiphol (SLS). 

Groen is samen doen
In de vorige periode zijn wij begonnen met het weg-
werken van achterstallig onderhoud in het groen. 
Deze periode willen wij dit op orde krijgen en het 
onderhoud brengen naar het kwaliteitsniveau dat 
wij samen met de gemeenteraad hebben vastge-
steld. Dat is voor de winkelcentra en de parken de 
hoogste kwaliteit (beeldkwaliteitsniveau A) en voor 
de openbare ruimte in de wijken een iets lagere 
maar nog steeds goede kwaliteit (beeldkwaliteits-
niveau B). Op onze website zullen wij het beeld 
laten zien dat inwoners en bedrijven kunnen  
verwachten. Daarbij willen wij met inwoners in 
gesprek over de groenvisie om hun wensen te horen 
en te kijken wat zij zelf willen bijdragen aan de  
leefbaarheid en de groenvoorzieningen in hun wijk.  

Kwaliteitsimpuls voor Aalsmeer
Een van de projecten om Aalsmeer aantrekkelijker 
te maken is de herinrichting van het voormalig 
VVA-terrein. De plannen voorzien in een mooie, 
nieuwe en groene voorziening midden in Aalsmeer. 
Recreatieve, sportieve en speelvoorzieningen, 
sportverenigingen en een nieuwe school, allemaal 
in één gebied. Dit plan is tot stand gekomen met 
inbreng van omwonenden en (toekomstige) gebrui-
kers en is een goed voorbeeld van hoe de gemeente 
inwoners bij plannen wil betrekken. 

De nieuwe plannen voor het Machinepark en het 
Waterfront zijn een aanzienlijke verbetering van de 
leefomgeving en de recreatieve voorzieningen in 
Aalsmeer. De groene invulling van het Machinepark 
geeft de aangrenzende woonwijk meer mogelijk-
heden voor recreatie en spelen in het groen. Het 
Waterfront vergroot mogelijkheden voor recreatie 
aan het water en de toegankelijkheid van de  
Westeinderplassen en is voor heel Aalsmeer een 
kwaliteitsimpuls.
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Voorbereid zijn op extremer weer
Het klimaat verandert. Wij krijgen te maken met 
extremer weer. Aan de ene kant hebben wij plekken 
nodig om bij hevige regenbuien het water tijdelijk op 
te vangen en aan de andere kant hebben wij water-
buffers nodig voor droge periodes. Dat betekent 
meer groenbuffers in de openbare ruimte en zoveel 
mogelijk groene tuinen van inwoners. Wij houden  
rekening met klimaatveranderingen bij de herin-
richting van de openbare ruimte. In 2050 moet de 
gemeente volledig klimaatbestendig zijn ingericht.  

Met elkaar zwerfafval aanpakken
Wij houden allemaal van een schoon 
Aalsmeer. Dat vraagt een gezamen lijke 
aanpak van inwoners, bezoekers en 
gemeente. Wij steunen initiatieven  
van inwoners en scholen om zwerfafval 
op te ruimen. 

Fotografie: Jasper van Staveren 
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Aalsmeer in beeld
Om een samenhangend beeld te krijgen van alle 
relevante ontwikkelingen in een gebied maakt de 
gemeente structuurvisies. Zo ontstaat er samen-
hang en zorgen wij ervoor dat nieuwe ontwikke-
lingen aansluiten op de huidige situatie. Daarbij 
moeten wij in Aalsmeer altijd rekening houden met 
ruimtelijke beperkingen vanwege Schiphol. Komen-
de periode gaan wij nog een aantal structuurvisies 
maken en een nieuwe visie voor het centrum ont-
wikkelen. Met al die structuurvisies samen kunnen 
wij ons een ruimtelijk beeld van de gehele gemeen-
te vormen. Dat is een vereiste om de juiste keuzes 
te maken voor de toekomst. 

Betaalbaar wonen in Aalsmeer
Er is grote vraag naar woningen in de metropool-
regio. Dat zet ook de prijzen van woningen in  
Aalsmeer onder druk. De gemeente blijft vasthouden 
aan het uitgangspunt dat jong en oud betaalbaar 
moeten kunnen wonen in Aalsmeer, zoals  
vastgelegd in het doelgroepenbeleid in de woonvisie. 
Om woningen beschikbaar te houden voor mensen 
met een bescheiden of middeninkomen willen wij de 
woonvisie herijken. Het is belangrijk dat er plek blijft 
in Aalsmeer voor starters en jonge gezinnen en dat 
ouderen kunnen blijven wonen in Aalsmeer. 

Afgelopen jaren is de bouw weer op gang gekomen.  
Er wordt druk gebouwd langs de Burgemeester  
Kasteleinweg (Tuinen van Aalsmeer) en in de Horn-
meer. Op twee locaties, Nieuw Oosteinde II en West-
einderhage in Kudelstaart, kunnen wij nog op redelijk 
grote schaal nieuwe woningen bouwen. Daar gaan wij 
plannen voor ontwikkelen. Daarnaast willen wij expe-
rimentele en duurzame woonvormen aanmoedigen.  

Ruimtelijke 
ontwikkeling:  
Aalsmeer bereikbaar 
en leefbaar 

Het gaat economisch weer beter in Nederland en in 
Aalsmeer. Er wordt weer gebouwd, er wordt weer 
geïnvesteerd, bedrijven willen uitbreiden en nieuwe 
bedrijven vestigen zich in Aalsmeer. De vraag naar 
woningen is enorm toegenomen. Hoe zorgen wij 
ervoor dat wij de schaarse ruimte die wij hebben 
optimaal inrichten, vooral met het oog op de 
toekomst. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid 
van Aalsmeer is het van belang dat wonen, bedrij-
vigheid en de infrastructuur goed op elkaar zijn 
afgestemd. Het zijn complexe vraagstukken die  
niet los te zien zijn van ontwikkelingen in de regio.
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Investeren in bereikbaarheid
Komende jaren gaan wij aan de slag met een aantal 
grote verkeersprojecten in Aalsmeer. Het is belang-
rijk dat het verkeer, zowel het personenvervoer als 
het vrachtverkeer, binnen onze gemeente goed kan 
doorstromen en ook dat de verbindingen met de regio 
goed zijn en blijven. Wij gaan een nieuw verkeers-  
en vervoersplan maken waarin wij anticiperen op  
nieuwe ontwikkelingen en die goed afstemmen op  
de huidige situatie.

De gemeente investeert veel in bereikbaarheid. Het 
gaat onder meer om de Burgemeester Kasteleinweg, 
de nieuwe Molenvlietweg, de nieuwe Burgemeester 
Hoffscholteweg en de Ongestoord Logistieke Verbin-
ding voor het wegleiden van het vrachtverkeer van 
de Bloemenveiling. Wij dringen er bij de Provincie 
op aan de doorstroming op de N231 en van en naar 
Kudelstaart te verbeteren. Verder gaan wij aan de slag 
om achterstallig en regulier onderhoud aan wegen, 
bruggen en rioleringen weg te werken en de kwaliteit 
van ons wegennet te verbeteren. 

Dit onderhoud aan de wegen en de renovatie en 
uitbreiding van de hoofdwegen is veel werk in uitvoe-
ring tegelijk. De gemeente beseft dat deze werkzaam-
heden de nodige hinder met zich meebrengen voor 
inwoners en ondernemers. De uitvoering vereist dan 
ook zorgvuldige planning en onderlinge afstemming. 
Daarbij is goede communicatie met inwoners en  
ndernemers van groot belang.

Het openbaar vervoer in onze gemeente sluit goed 
aan op het openbaar vervoer in de regio. Aandachts-
punt is de bereikbaarheid van de wijken aan de rand 
van de gemeente. Wij brengen dit nadrukkelijk onder 
de aandacht bij de Vervoersregio Amsterdam.

Schiphol: leefbaarheid  
niet verder onder druk

Door het toenemende aantal vluchten staat de leef-
baarheid in grote delen van de gemeente Aalsmeer 
zwaar onder druk. Van groei in balans met de omge-
ving is allang geen sprake meer. Om aandacht voor 
de specifieke situatie in Aalsmeer te krijgen heeft 
het vorige college samen met de gemeenteraad een 
‘position paper’ opgesteld, waarin te lezen is hoe 
inwoners de luchthaven ervaren en hoe ruimtelijke 
beperkingen de vitaliteit van Aalsmeer onder druk 
zetten. In de discussie over Schiphol gaat het altijd 
over cijfers en nooit over wat het vliegverkeer met 
onze inwoners doet. Wij willen bij het overleg over 
de ontwikkeling van Schiphol na 2020 de ingezette 
lijn voortzetten en een herkenbaar geluid laten  
horen aan de tafels waar besluiten worden geno-
men over Schiphol: verdere groei van de luchthaven 
is voor Aalsmeer niet verantwoord meer. 

Omgevingswet
Naar verwachting wordt op 1 januari 2021 de  
Omgevingswet ingevoerd. Doel van deze wet is een 
duurzame, veilige en gezonde leefomgeving bevor-
deren. Het gaat daarbij om  zaken zoals gebouwen, 
water, bodem, milieu, wegen en natuur. Daar zijn op 
dit moment allemaal aparte regels voor. Met de  
Omgevingswet komen al die onderwerpen samen in 
één wet. Maar misschien wel belangrijker is dat de 
Omgevingswet meer ruimte laat aan inwoners en  
bedrijven. Dat vraagt om een andere manier van 
werken. Wij worden samen verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van onze leefomgeving. Vooruitlopend op de 
invoering van de nieuwe wet gaan we een omgevings-
visie voor Aalsmeer opstellen. Uiteraard zullen wij dat 
samen met inwoners en ondernemers doen.

Werk in uitvoering kenmerkt de komende jaren.  
Er gaat veel gebeuren. Dat is goed voor Aalsmeer,  

maar vraagt wel om begrip van inwoners.
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Transparante dienstverlening
Inwoners en ondernemers mogen een open en  
transparante houding van de gemeente verwachten. 
Een organisatie die denkt in oplossingen en mogelijk-
heden en oog heeft voor de menselijke maat. Een 
professionele organisatie die gericht is op goede, 
eigentijdse dienstverlening aan inwoners en  
ondernemers. Een organisatie die tijdig, helder en via 
relevante kanalen communiceert met de verschillende 
doelgroepen in de samenleving. 

Veilig wonen en werken
Aalsmeer is een veilige gemeente en dat willen wij zo 
houden. Inwoners voelen zich veilig in hun buurt en 
op straat, kinderen kunnen hier veilig opgroeien,  
ondernemers veilig ondernemen. De gemeente werkt 
samen met de veiligheidspartners om de veiligheid 
lokaal en regionaal te vergroten. Daarbij werken wij 
steeds meer samen met inwoners, bijvoorbeeld op 
het gebied van buurtpreventie. Zij weten als geen  
ander wat er speelt in de buurt en vangen als eerste 
signalen op. Aandachtspunten in ons veiligheids-
beleid zijn inbraken, woonfraude,  hennepteelt en 
brandveiligheid. Daarbij zullen wij ook komende 
periode extra aandacht besteden aan veiligheid op 
het water. Wij investeren met name in preventie.

Oog voor de menselijke maat 
Transparantie is ook de rode draad in het vergunningen- 
en handhavingsbeleid van de gemeente. Voor  
iedereen dezelfde regels. Duidelijkheid met oog voor 
de menselijke maat. Verder werken wij aan deregule-
ring: het terugdringen of vereenvoudigen van regels. 
Alleen regelen wat echt nodig is. Onze handhavers 
letten op de veiligheid op straat en op het water en 
kijken of de regels goed worden nageleefd. Dat is 
belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. 

Bevolking,  
bestuur en  
veiligheid

Bouwen aan een  
toekomstbestendige 
gemeente

Besturen is vooruit denken. Hoe bereiden wij ons 
voor op grote opgaven van de toekomst zonder de 
behoeften van vandaag uit het oog te verliezen? 
Hoe zorgen wij ervoor dat Aalsmeer toekomst-
bestendig in de regio blijft met behoud van  
haar eigen identiteit. Dat zijn uitdagingen waar  
wij samen met de gemeenteraad, inwoners, 
onder nemers en onze partners in de regio het 
gesprek over willen aangaan. Samen werken wij 
aan de toekomst van onze mooie gemeente..  

Basis voor onze samenwerking met de gemeen-
teraad is het raadsprogramma met gezamenlijke 
uitgangspunten, kernwaarden en belangrijke 
thema’s. Daarbij willen wij een actieve wissel-
werking tussen raad en college over hoe wij willen 
participeren met verschillende groepen in de 
samenleving. Wij willen inwoners en ondernemers 
zo vroeg mogelijk betrekken bij nieuwe ontwikke-
lingen, hen ruimte geven voor eigen initiatieven, 
maar ook duidelijk zijn over verwachtingen. Zo 
willen wij bouwen aan verbinding en vertrouwen 
tussen samenleving en gemeentebestuur. 

Samenwerken in de regio 
In de metropoolregio werken wij steeds meer samen, omdat wij samen meer slagkracht  
hebben en omdat grote ontwikkelingen om gezamenlijke oplossingen vragen. Wij werken  
samen met de Amstelland-Meerlanden (AM) gemeenten en in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) als het gaat over vervoer en economie. 


