10 januari 2012

Officiële mededelingen
GEmEENTE AALSmEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERzAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
DIENSTVERLENING BALIE BOUwEN &
VERGUNNINGEN UITGEBREID
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten,
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan.
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag:
8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag:
8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag:
8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wIJKINfORmATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
GEmEENTE-INfO OP wEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
AfSPRAKEN BURGEmEESTER EN wETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 15 januari en 5 februari 2013.
OVERIGE LOKETTEN EN INfORmATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAmITEITENTELEfOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

BEKENDmAKING wIJzIGING GEmEENSCHAPPELIJKE
REGELING ’CENTRUmREGELING AmBTELIJKE
SAmENwERKING AALSmEER EN AmSTELVEEN’
Op respectievelijk 18 december 2012 en 2 januari 2013 hebben de colleges van Aalsmeer en Amstelveen de wijziging van
de gemeenschappelijke regeling ‘Centrumregeling ambtelijke
samenwerking Aalsmeer en Amstelveen’ vastgesteld. Op 2 januari is de aangepaste regeling getekend. De regeling treedt
in werking met ingang van 01 januari 2013.
De regeling, die is getroffen ten behoeve van het vormen van
een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie die belast is
met de uitvoering van de door de bestuursorganen van de
gemeenten opgedragen taken, is gewijzigd omdat per 1 januari 2013 de taak gemeentebelastingen is toegevoegd. De
taken werk en inkomen en de voorzieningen krachtens de Wet
maatschappelijke ondersteuning, voor zover het de gemeente Aalsmeer betreft, zijn niet ondergebracht in deze regeling.
De volledige tekst van de regeling ligt voor 6 weken op de
volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- bij de receptie in het gemeentehuis, Drie Kolommenplein
1 te Aalsmeer.
BELEID SNELVAREN wESTEINDERPLASSEN 2013
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben tot het vaststellen van
het beleid “Snelvaren Westeinderplassen 2013” op grond van
art. 1:3 lid 4 Awb.
De watersport groeit nog steeds en ook de behoefte aan
het snelvaren op de snelvaarbaan op de Westeinderplassen
groeit nog steeds. Het College van B&W heeft besloten om
het aantal ontheffingen om van maandag t/m zondag gebruik
te mogen maken van de snelvaarbaan baan te verhogen naar
185. Een ander wijziging is dat er in 2013 op basis van proef
12 snelvaarontheffingen worden afgegeven aan bedrijven die
motorboten verhuren.
Het beleid “Snelvaren Westeinderplassen 2013” ligt vanaf
donderdag 10 januari 2013 ter inzage in het gemeentehuis
Aalsmeer.
wET ALGEmENE BEPALINGEN OmGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Apollostraat 17, het kappen van een boom;
- Copierstraat 21, het vergroten van de berging;
- Hornweg 237, het vernieuwen van de garage berging;
- Karperstraat 42-44, het veranderen van het kozijn;
- Kerkweg 25, het vernieuwen van de kap;
- Kerkweg 25a, het vernieuwen van de kap.
VERLEENDE OmGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 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 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Oosteinderweg achter 197, het bouwen van een schuur;
- Uiterweg 220, het aanbrengen van een natuurvriendelijker oever en het kappen van bomen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 10 januari 2013
KENNISGEVING INSPRAAK VOORONTwERP
BESTEmmINGSPLAN ‘NIEUw OOSTEINDE’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de inspraakverordening gelegenheid tot inspraak wordt geboden
met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw
Oosteinde’. Vanaf 11 januari t/m 21 februari 2013 ligt het
plan ter inzage voor inspraak.
Plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplannen in Nieuw Oosteinde wordt globaal begrensd door:
- in het noorden: de Aalsmeerderweg;
- in het oosten: de evenwijdig aan de kerkweg gelegen grens ter hoogte van het perceel Aalsmeerderweg
338/340;
- in het zuiden: de Legmeerdijk en de Hornweg;
- in het westen: de Machineweg

Uitgezonder van de herziening zijn de gronden ter plaatse
van het perceel op de hoek Machineweg/Catharina Amalialaan.
Aanleiding
Het thans vigerende bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde” is
vastgesteld op 26 oktober 2000. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is vóór 1 juli 2013 herziening geboden van
bestemmingsplannen die dateren van vóór 2003.
Doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische
regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke
verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening.
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integrale Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherziening in hoofdzaak conserverend van aard. De planherziening
zal derhalve op korte termijn niet tot een wezenlijk andere
inrichting van het plangebied leiden.
Inloopavond
Er wordt een informatieavond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan op maandag 28 januari 2013 van
20:00 uur tot 21:30 uur (zaal open 19:45) in het gemeentehuis van Aalsmeer.
Procedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter
inzage van 11 januari 2013 tot en met 21 februari 2013. Het
voorontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de
centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1,
Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie zijn:
maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is
de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het
overige is het plan in te zien op afspraak.
Vanaf 11 januari 2013 kunt u de stukken ook inzien via de
gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden via de
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het
beeldscherm onder “ga direct naar”) en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.BPNIEUWOOSTEINDE-VO01.
Inspraakreactie
Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid
gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht
aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer) onder vermelding van Inspraak bestemmingsplan
‘Nieuw Oosteinde’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met
mevr. E. van der Klis, afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via telefoonnummer (020) 540 4146.
TER INzAGLEGGING ONTwERP BESTEmmINGSPLAN
‘GEzONDHEIDSCENTRUm DRIE KOLOmmENPLEIN’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van
11 januari 2013 tot en met 21 februari 2013 voor een ieder
ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Gezondheidscentrum Drie Kolommenplein” met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het plangebied
Het plangebied van voornoemd bestemmingsplan heeft een
beperkte omvang en omvat uitsluitend de gronden waarop
in de bestaande situatie de nieuwbouwvleugel zich bevindt
van het huidige gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein.
Doelstelling
Het bestemmingsplan beoogt de transformatie van het gebouw tot een gezondheidscentrum voor geïntegreerde eerste- en tweedelijnszorg inclusief apotheek planologisch-juridisch mogelijk te maken. Als gevolg van de ambtelijke fusie
met de uitvoeringsorganisatie van Amstelveen per 1 januari
2013, zal de nieuwbouw van het gemeentehuis leeg komen
te staan. Met de transformatie tot gezondheidscentrum zal
het gebouw een nieuwe maatschappelijke functie krijgen.
Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding, regels
en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 januari 2010
is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum Drie Kolommenplein’ vanaf 11 januari 2013
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPGEZONDHEIDSDRIEK-OW01. Het
ontwerp is in pdf-formaat ook in te zien op de gemeentelijke
website: www.aalsmeer.nl. (te vinden via de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het beeldscherm
onder “ga direct naar”)
U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het
ontwerp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt met
ingang van 11 januari 2013 gedurende bovengenoemde periode ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De openingstijden van de centrale
balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur
(vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op afspraak). Op

woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00
uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak.
zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties
worden gericht aan Burgermeester en wethouders (postbus
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze
bestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum Drie Kolommenplein’.
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen
kan daarvoor contact opnemen met mevr. E. van der Klis,
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via telefoonnummer (020-5404146).
wELSTANDSCOmmISSIE
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 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, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken. De burgemeester maakt bekend dat de evenementenkalender 2013
definitief is vastgesteld. De evenementenkalender ligt zes
weken ter inzage bij balie 6 en is tevens in te zien op www.
aalsmeer.nl.
TER INzAGE BIJ DE AfDELING DIENSTVERLENING,
BALIE 5 (wEEK 2)
t/m 10-01

t/m 10-01
t/m 10-01
t/m 11-01
t/m 13-01
t/m 16-01
t/m 17-01

t/m 17-01
t/m 18-01
t/m 18-01
t/m 18-01

t/m 24-01
t/m 30-04
t/m 01-02
t/m 01-02
t/m 08-02
t/m 21-02

t/m 21-02
t/m 21-02
t/m 21-02

APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels,
voor het maken van muziek met een draaiorgel
op de openbare weg in deze gemeente; W.U.N.
Hegi, voor het maken van muziek met een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente;
APV Collectevergunning voor het houden een
kledinginzamelingsactie in het 1e, 2e, 3e en 4e
kwartaal;
Regeling verwerking verspreidbare bagger;
Ter inzage legging Ontwerp bestemmingsplan
‘Stommeer’;
Beschermde dorpsgezichten;
APV ontheffing sluitingstijd: De Oude Veiling
voor 31 december 2012 op 1 januari 2013 tot
06.00 uur;
Onteigening van een onroerende zaak in de gemeente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oosteinderweg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan “Dorpshaven”;
Agenda van de vergadering van de welstandscommissie
APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen
van een partytent van 27 tot 29 december 2012
voor lunchroom Marcon;
APV Evenementenvergunning: Kermis op de
Dreef van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00-24.00
uur;
Tijdelijke verkeermaatregelen: Tijdelijk gedeeltelijk stremmen van de Aalsmeerderweg, ter
hoogte van nr. 289 op 14 december 2012, van
07.00-17.00 uur;
APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00-13.00 uur;
Regeling op de ambtelijke commissie voor de
bezwaarschriften Aalsmeer;
Inrichtingscriteria voor inzamelvoorzieningen
gemeente Aalsmeer;
Ontwerp openstellingsvergunning Waterwolftunnel Aalsmeer –Haarlemmermeer;
Gemeentelijke belastingen.
Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn’; (inclusief Centrumregeling en Dienstverleningshandvest)
Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
Kennisgeving Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum
Drie Kolommenplein’

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl

VOOR mEER INfORmATIE: www.AALSmEER.NL

