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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 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.

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 aan-
spreekpunt 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

lichaam opgericht voor de gemeenschappelijke behartiging 
van de belangen van de deelnemers op het terrein van ver-
gunningverlening, toezicht en handhaving en bodem in het 
kader van het omgevingsrecht.
Het college zal de wettelijke basistaken op dit gebied voor 
bedrijven door de Omgevingsdienst laten uitvoeren.
De volledige tekst van de regeling ligt vanaf 17 januari 
2013 gedurende acht weken op dinsdag en donderdag van 
8:30- 12.30 uur (enkel op afspraak). ter inzage bij balie 5 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Daarnaast is de tekst 
te raadplegen op de website van de gemeente Aalsmeer  
www.aalsmeer.nl en de Omgevingsdienst www.odnzkg.nl.

Bekendmaking algemeen bestuur 9 januari 2013

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied heeft in zijn openbare oprichtingsvergadering 
van 9 januari 2013 het volgende besloten:

Delegatiebesluit
Het algemeen bestuur heeft besloten tot het delegeren van 
een aantal bevoegdheden aan het dagelijks bestuur.

Besluit mandaat, volmacht, machtiging
Het algemeen bestuur heeft besloten tot het verlenen van 
mandaat, volmacht of machtiging voor in het besluit ge-
noemde besluiten, rechtshandelingen of feitelijke handelin-
gen aan de directeur.

Archiefverordening
Het algemeen bestuur heeft besloten tot het vaststellen van 
de archiefverordening voor de zorg voor het archiefbeschei-
den van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Besluit machtiging voorzitter
De voorzitter van het algemeen bestuur heeft besloten tot 
het machtigen aan de directeur voor de vertegenwoordiging 
in en buiten rechte.

Bekendmaking directeur Omgevingsdienst 9 januari 2013 
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
heeft op 9 januari 2013 het volgende besloten:

Ondermandaatbesluiten
De directeur heeft besloten tot het nemen van een onder-
mandaatbesluit waarbij het mandaat zoals is gegeven door 
de deelnemende partijen is gemandateerd aan de teamhoof-
den. De directeur heeft besloten tot het nemen van een on-
dermandaatbesluit waarbij het mandaat, volmacht en mach-
tiging uit het besluit mandaat, volmacht en machtiging van 
het algemeen bestuur is gemandateerd aan de teamhoofden.
Stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn 
te raadplegen via de website www.odnzkg.nl.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, 
BALIE 5 (WEEK 3)

t/m 17-01 Onteigening van een onroerende zaak in de 
gemeente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oost-
einderweg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan 
“Dorpshaven”;

t/m 18-01 APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen 
van een partytent van 27 tot 29 december 2012 
voor lunchroom Marcon;

t/m 18-01 APV Evenementenvergunning: Kermis op de 
Dreef van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00 – 
24.00 uur;

t/m 18-01 Tijdelijke verkeermaatregelen: Tijdelijk gedeel-
telijk stremmen van de Aalsmeerderweg, ter 
hoogte van nr. 289 op 14 december 2012, van 
07.00 tot 17.00 uur;
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t/m 24-01 APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00 – 13.00 uur; 

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 
bezwaarschriften Aalsmeer;

t/m 01-02 Inrichtingscriteria voor inzamelvoorzieningen 
gemeente Aalsmeer;

t/m 01-02 Ontwerp openstellingsvergunning Waterwolf-
tunnel Aalsmeer –Haarlemmermeer;

t/m 08-02 Gemeentelijke belastingen.
t/m 21-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelij-

ke Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer 
- Uithoorn’; (inclusief Centrumregeling en 
Dienstverleningshandvest)

t/m 21-02 Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
t/m 28-02 Wet Geluidhinder (Mijnsherenweg 43, Kudel-

staart)
t/m 28-02 Evenementenkalender (balie 6)
t/m 14-03 Bekendmaking gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Officiële Mededelingen
17 januari 2013

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 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.

DIENSTVERLENING BALIE BOUWEN & 
VERGUNNINGEN UITGEBREID 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert 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, bestem-
mingsplannen 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 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.

FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats op 5 februari en 5 maart 2013.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 225, het vergroten van een bedrijfsruim-

te;
- Dotterbloemweg 4, het plaatsen van een dakkapel;
- Hornmeer, het kappen van bomen;
- Jasmijnstraat 1, het plaatsen van een dakopbouw en een 

balkonhek;
- Kudelstaartseweg 225, het vervangen van een woning;
- Uiterweg 174, het kappen van een boom;
- Zijdstraat 46, het aanleggen van kabels en leidingen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Hugo de Vriesstraat 13, het verwijderen van asbest.

WET GELUIDHINDER

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
wegverkeer vast te stellen voor het bouwen van een nieuwe 
woning op het adres Mijnsherenweg 43 te Kudelstaart

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt gedurende 6 weken na de dag van verzending, tijdens de 
openingstijden ter inzage op het gemeentehuis bij de afde-
ling dienstverlening, balie 9. Als u tevens een mondelinge 
toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met 
een medewerker van de afdeling vergunningen. Afspraken 
kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tus-
sen 8.30 en 14.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoon-
nummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

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 mede-
werker 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.

EVENEMENTENKALENDER 2013

De burgemeester maakt bekend dat de evenementenkalender 
2013 definitief is vastgesteld. De evenementenkalender ligt 
zes weken ter inzage bij balie 6 zes en is tevens in te zien 
op www.aalsmeer.nl. 

BEKENDMAKING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED
 

Het college van Aalsmeer maakt bekend dat de gemeenteraad 
op 20 december 2012 heeft ingestemd met ons besluit van 
9 oktober 2012 tot het treffen van de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied per 1 janu-
ari 2013.
Hiermee wordt samen met de gemeenten Amsterdam, Zaan-
stad, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn, Haar-
lemmermeer en de Provincie Noord-Holland een openbaar 




