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Nieuwe Meerbode - 19 januari 2012

19 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 afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 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 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
wijkRaden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
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 drs.
P.J.M. Litjens: 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 7 en 28 februari 2012.
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.
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.
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
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.

gesloten
Op dinsdag 14 februari is het gemeentehuis om 13.00
uur gesloten, ook is het gemeentehuis niet telefonisch bereikbaar. Wel is de calamiteitentelefoon bereikbaar vanaf 13.00 uur.
afhalen nedeRlandse jeugd identiteitskaaRt
In de week van 27 tot en met 30 december 2011) zijn er
landelijk heel veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse
identiteitskaart (NIK), te weten meer dan 190.000. Dit grote
aantal aanvragen komt bovenop de hoge aantallen van de
weken daarvoor. Daarom zal naar verwachting de levering
van de vorige week aangevraagde NIK’s van kinderen jonger
dan 13 jaar en zes maanden volgens de hieronder aangegeven weken plaatsvinden:
- Aanvragen van 27 december:
geplande levering uiterlijk week 5;
- Aanvragen van 28 december:
geplande levering uiterlijk week 6;
- Aanvragen van 29 december:
geplande levering uiterlijk week 7;
- Aanvragen van 30 december:
geplande levering uiterlijk week 8.
afhalen nedeRlandse identiteitskaaRt
De levertijd voor aanvragen van NIK’s die in de week van
27 tot en met 30 december 2011 zijn gedaan voor personen
die ouder zijn dan 13 jaar en zes maanden blijft 5 werkdagen. Hetzelfde geldt voor de levertijd van aangevraagde
paspoorten. Spoedaanvragen zijn vanzelfsprekend ook op
tijd geleverd.
wet algemene BePalingen omgevingsRecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 285, het bouwen van kantoorruimte;
- Beethovenlaan 120, het slopen en bouwen van een tribune;
- Kudelstaartseweg 240, het slopen en herbouwen van het
bijgebouw aan de zijkant;
- Lakenblekerstraat 15, het slopen van een bedrijfspand en
het verwijderen van asbest;
- Lakenblekerstraat, Zwarteweg en Burgemeester Kasteleinweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 573 A, het slopen van de woning;
- Stommeerkade 39-41, het kappen van bomen;
- Uiterweg 255 ws1, het bouwen van een garage;
- Uiterweg 420, het bouwen van een woning;
- Van Cleeffkade 15, het plaatsen van gevelreclame.
veRleende omgevingsveRgunningen,
RegulieRe PRoceduRe
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. 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:
- Clematisstraat 16, het slopen, renoveren en vergroten
van een zorgcentrum;
- Daltonstraat, het kappen van 6 bomen;
- Grundelweg 41, het wijzigen van een gevel;
- Karekietstraat 18, het aanleggen van een uitweg;

- Korfstraat 1, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatiebord;
- Pasteurstraat, het kappen van 8 bomen;
- Proosdijstraat 30-40, het kappen van 3 bomen;
- Uiterweg 96 achter, het aanleggen van natuurlijke oevers, beschoeiing en steigerwerk.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 19 januari 2012.
Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke
BeooRdeling Bouwen in de linten van de
gemeente aalsmeeR’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
de gemeenteraad in haar vergadering van 22 december 2011
de nota ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van
de gemeente Aalsmeer’ (het Lintenbeleid) heeft vastgesteld.
De nota fungeert als toetsingskader voor omgevingsvergunningen voor bouwprojecten (nieuw-, ver- of herbouw woningen) in de linten binnen de gemeente Aalsmeer. Daarnaast heeft de gemeenteraad op grond van artikel 6.5 lid 3
van het Bor verklaard dat voor bouwprojecten die voldoen
aan de criteria zoals verwoord in de nota geen verklaring
van geen bedenkingen vereist is. De uitgangspunten uit de
nota zullen tevens vertaald worden in de herziening van de
bestemmingsplannen op het moment dat dit conform het
actualisatieprogramma aan de orde is. De nota ‘Ruimtelijke
beoordeling bouwen in de linten van de gemeente Aalsmeer’
is te vinden op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl.
Het besluit tot vaststelling van de nota is niet vatbaar voor
bezwaar en beroep. De nota ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen
in de linten van de gemeente Aalsmeer’ (het Lintenbeleid)
ligt vanaf 20 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
veRkeeRsBesluit 2011/17316-m&R
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren in de
Seringenstraat te Aalsmeer. De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd middels verkeerstekens
komende uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aan te brengen.
Dit zijn de volgende verkeerstekens:
- een verkeersbord met het verkeersteken E6
‘Gehandicaptenparkeerplaats’;
- een onderbord met de tekst ’36-PVE-6’;
- een kruis op de weg middels witte belijning.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te
vinden onder registratienummer 2011/17316-M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij
de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit
besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253,
1430 AG Aalsmeer.
PuBlicatie melding aRtikel 8.40 wet
milieuBeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-

ken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
activiteitenbesluit wet milieubeheer
Naam
: Geni – Trading Company
Adres
: Stommeerkade 6A
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 03-11-2011
activiteitenbesluit wet milieubeheer
Naam
: Garage Van de Broeck
Adres
: Machineweg 301
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 12-01-2012
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
teR inzage Bij de afdeling dienstveRlening,
week 3
t/m 27 jan Kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan en
exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”;
t/m 27 jan APV Vergunning: voor het plaatsen van een partytent aan Lunchroom Marcon van 29 tot 31 dec
2011;
t/m 31 jan APV vergunning: ontheffingsluitingstijd de
nacht van 6 op 7 januari 2012 tot 02.00 uur
aan Vleghaar v.o.f.;
t/m 1 feb RVV: gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. huisnummer 3-5 op 13 januari 2012
van 07.00 - & gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. Waterwolftunnel van 6 februari t/m 13 februari;
t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/14391-M&R;
t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/15072-M&R;
t/m 3 feb APV exploitatievergunning: Bon Ami, Dreef 5 te
Aalsmeer, Merksnack De Parel, Ophelialaan 139
te Aalsmeer ’Restaurant Nagoya, Dorpsstraat
6-10 te Aalsmeer;
t/m 3 feb APV exploitatie & terrasvergunning: De Halve
Maen, Dorpsstraat 24 te Aalsmeer; Eetcafé ’t
Farregat, Oosteinderweg 248 te Aalsmeer; Hotel De Chariot, Oosteinderweg 243 te Aalsmeer;
In de Zotte Wilg, Uiterweg 27A te Aalsmeer;
Marcon, Chrysantenstraat 45/Weteringstraat 27
te Aalsmeer; Restaurant Cincin, Oosteinderweg
347 te Aalsmeer; Restaurant Wapen van Aalsmeer, Dorpsstraat 15 te Aalsmeer en ’t Schouwse Hof, Raadhuisplein 16 te Aalsmeer;
t/m 3 feb APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Discotheek Bon Ami op 1 jan. 2012 tot 06.00
uur;
t/m 3 feb APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Sportcafé de MiDis op 1 jan 2012 tot 07.00;
t/m 3 feb APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
aan Eetcafé ’t Holland Huys in de nacht van 4
op 5 februari 2012 tot 02.00 uur;
t/m 3 feb RVV ontheffing: Hornweg op 16 december 2011
van 07.00-15.00 uur;
t/m 8 feb Geactualiseerde subsidieverordening baggerkosten Rijnland;
t/m 15 feb Concept Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 2012;
t/m 17 feb Concept Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012;
t/m 1 mrt Verkeersbesluit 2011/17316-M&R;
t/m 2 mrt Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke
beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente van Aalsmeer’.

vooR meeR infoRmatie: www.aalsmeeR.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Wijzigingen in de
WWB

Per 1 januari 2012 verandert er veel in de Wet
werk en bijstand (WWB), de bijstandsuitkering
van de gemeente. Door de wijzigingen wordt
de plicht voor uitkeringsgerechtigden om weer
op zoek te gaan naar werk aangescherpt. Daarnaast wordt een groter appél gedaan op de
eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om onderstaande wijzigingen:
1. De Wij wordt samengevoegd met de WWB.
Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werkleeraanbod en/of een inkomensvoorziening
voor jongeren hebben, gaan per 1 januari
2012 over naar de WWB.
2. Jongeren onder de 27 jaar die een uitkering
aanvragen in 2012, moeten eerst vier weken
actief naar werk of passende scholing zoeken. De regels van de WWB zijn direct van
toepassing op de jongeren.
3. Met ‘gezin’ worden niet meer alleen vader,
moeder en minderjarige kinderen bedoeld.
Vanaf 2012 horen ook meerderjarige kinderen die nog thuis wonen en andere inwonende gezinsleden (zoals oma of schoonzoon) bij het gezin.
4. Er komt een zogeheten huishoudinkomenstoets. Inkomsten van alle gezinsleden (en
dat zijn dus ook meerderjarige kinderen
en inwonende gezinsleden zoals oma en
schoonzoon) worden meegeteld bij de bijstandsuitkering.

Bekendmaking
Besluit financiële tegemoetkomingen
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2011 (versie 4)

5. Een gezin heeft recht op één bijstandsuitkering voor alle gezinsleden samen. Maar
sommige gezinsleden kunnen nog wel een
eigen bijstandsuitkering krijgen.
6. De gemeente Aalsmeer en Uithoorn kunnen
mensen met een bijstandsuitkering verplichten als tegenprestatie voor de uitkering iets
te doen dat nuttig is voor de samenleving.
7. Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal
vier weken per jaar in het buitenland verblijven.
8. Vanaf 2012 is de bijzondere bijstand, regeling chronische zieken, gehandicapten en
ouderen (70+), de langdurigheidstoeslag,
de collectieve zorgverzekering en enkele
andere voorzieningen van Werk, Inkomen
alleen nog maar voor mensen met een inkomen dat 110% van de bijstandsuitkering of
lager is.
Wilt u meer informatie hebben over deze wijzigingen? Neem dan contact op met een medewerker van het cluster Werk en Inkomen. De
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van
deze pagina.

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van
gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels
vaststellen over de wijze waarop zij
invulling geeft aan haar bevoegdheden
op grond van deze wet. Dit wordt onder
andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn. Hierna te noemen Besluit
Wmo 2011 (versie 4).
In het Besluit 2011 Wmo (versie 4) is
de hoogte van de financiële tegemoetkoming van voorzieningen, opgenomen in de Verordening Wmo 2011
Het Besluit Wmo 2011 (versie 4) is met
terugwerkende kracht per 1 november 2011 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) op 28
december 2011.
Het Besluit Wmo 2011 Wmo (versie 4)
ligt van 23 januari 2012 tot en met 5
maart 2012 ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn.

tevredenheidsonderzoek huishoudelijke
verzorging verstuurd!
Het ‘Tevredenheidsonderzoek huishoudelijke
verzorging’ is afgelopen week (9 t/m 13 januari) verstuurd aan alle cliënten die in 2011 hulp
hebben ontvangen van één van de zeven door
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg gecontracteerde Zorgaanbieders.
Vorig jaar hebben wij dit onderzoek verricht om
hiermee de volgorde van de cliënttevredenheid
over de Zorgaanbieders te bepalen. Deze volgorde is verwerkt in een Ranking en deze wordt
meegestuurd naar alle cliënten die huishoudelijke verzorging toegekend hebben gekregen.
Zij kunnen de Ranking gebruiken als een hulpmiddel om een keuze te maken voor een Zorgaanbieder. De geldende Ranking staat ook op
de websites van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn (www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl).
Alle cliënten die een Tevredenheidsonderzoek
hebben ontvangen, kunnen dit tot 15 februari
2012 deze retourneren door gebruik te maken
van de bijgesloten antwoordenvelop. De resultaten van het Tevredenheidsonderzoek verwerken wij in de nieuwe Ranking.
Begin mei 2012 maken wij de geactualiseerde
Ranking bekend op deze driewekelijkse G2pagina en op de websites van de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn.

