
Ter inzage

t/m 23012014: transformatorhuisje aan de Kastanjelaan 2 
(Z-2013/050691) (aanwijzen als gemeente-
lijk monument)

t/m 24012014: Apollostraat 66 (het brandveilig gebruik 
van een dagbesteding); Dorpsstraat 15 (het 
brandveilig gebruik van een hotel); Oostein-
derweg 413a (kennisgeving ontwerpbeschik-
king + vaststelling van hogere waarden van-
wege het wijzigen van een winkelruimte in 
2 appartementen + het wijzigen van een 
winkelruimte in 2 appartementen); Turfste-
kerstraat 20 (het brandveilig gebruik (logies-
functie))

t/m 20022014: Haya van Somerenstraat 35a (het brandveilig 
gebruik van BSO Kudelstein)

Voor meer informaTie: www.aalsmeer.nl

gemeenTegids aalsmeer 2014

De gemeentegids 2014 wordt door de hele gemeente in de 
periode van 8 t/m 31 januari 2014 verspreid. 

recTificaTie

Dossier Z-2013/047072: concept-omgevingsvergunning voor 
brandveilig gebruik van een hotel, adres Oosteinderweg 248b.
Dit zou ter inzage liggen vanaf 10 januari 2014 maar dat 
klopt niet. Deze concept-omgevings-vergunning ligt nog niet 
ter inzage.

weT algemene bepalingen omgeVingsrechT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Drie Kolommenplein 101 (Z-2013/067306), het bouwen 

van een berging en tuinafscheiding;
- Oosteinderweg 248b (Z-2014/000461), het verkleinen 

van een bedrijfswoning en uitbreiden hotel met 5 kamers.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Van Cleeffkade 15 (Z-2013/066331), melding brandveilig 

gebruik t.b.v. restaurant Eetze;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/000551), melding brandveilig 

gebruik t.b.v. studio 1.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Mijnsherenweg 45-2 (Z-2013/053503), het bouwen van 

24 bedrijfsboxen (verzonden 2 januari 2014);
- Mijnsherenweg 45-3 (Z-2013/053308), het bouwen van 

5 bedrijfshallen en 8 bedrijfsboxen (verzonden 2 januari 
2014);

- Mijnsherenweg 45-5 (Z-2013/053526), het bouwen van 
14 bedrijfshallen (verzonden 2 januari 2014);

- Mijnsherenweg 45-9 (Z-2013/053509), het bouwen van 
10 bedrijfshallen (verzonden 2 januari 2014);

- Spinradhof 32 (Z-2013/058070), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 30 december 
2013);

- Zonnedauwlaan 38 (Z-2013/059062), het plaatsen van 
een dakkapel (verzonden 30 december 2013).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. 
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.

officiële mededelingen
9 januari 2014

gemeenTe aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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 woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingsTijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
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)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
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 infor-
matie 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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in heT beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. 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 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

Verlenging beslisTermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Einsteinstraat 115 (Z-2013/060541), het uitbreiden van 

het winkelcentrum (ontvangen 19 november 2013);
- Hornweg 159 (Z-2013/060573), het bouwen van een wo-

ning (ontvangen 19 november 2013);
- Oosteinderweg 398 (Z-2013/061205), het wijzigen van de 

gevels en het vergroten van de entree (ontvangen op 22-
11-2013).

commissie ruimTelijke kwaliTeiT 
(Voorheen welsTandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

eVenemenTen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

collecTes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

9 januari informaTief oVerleg oVer nieuw 
gemeenTelijk proces Voor beoordeling 
bouwiniTiaTieVen

sneller en efficiënter duidelijkheid over 
haalbaarheid bouwinitiatieven 
Donderdag 9 januari om 20.00 uur wordt in een Informatief 
Overleg uitleg gegeven aan gemeenteraadsleden en geïnte-
resseerden over de nieuwe gemeentelijke werkwijze over het 
proces dat bouwprojecten doorlopen. De presentatie vindt 
plaats in de Raadskelder van het Gemeentehuis. Door de 
nieuwe werkwijze kunnen bouwprojecten het proces sneller 
en met minder ambtelijke kosten doorlopen. De nieuwe werk-
wijze geeft sneller duidelijkheid over financiële risico’s bij zo-
wel de initiatiefnemer als de gemeente. Bijkomend voordeel 
voor de gemeente is de administratieve lastenverlichting.

Na de presentatie in het Informatief Overleg behandelt de 
gemeenteraad het raadsvoorstel “Vaststellen planproces ruim-
telijke ontwikkelingen” naar verwachting in haar vergadering 
van donderdag 23 januari.

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, di., do. 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 stre-
ven 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. Bereik-
baar 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: infobu@noord-holland.nl.

VerkeersbesluiTen
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.




