
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Kudelstaartseweg / Graaf Willemlaan,  het aanleggen van 

kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 444,  het uitvoeren van een noodkap;
- Oranjebuurt,  het aanleggen van kabels en leidingen;
- Schweitzerstraat 112,  het plaatsen van een dakkapel;
- Uiterweg 84,  het slopen van kassen.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning,  met de daarop betrekking hebbende 
stukken,  ligt zes weken na de dag van verzending,  tussen 9.00-
11.30 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 ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Beethovenlaan 120,  het slopen en bouwen van een tri-

bune;
- Gemaalstraat 13,  het plaatsen van een dakkapel;
- Herenweg 23a,  het bouwen van een schuur;
- Korfstraat,  het aanleggen van kabels en leidingen;
- Marconistraat 4,  plaatsen van een dakkapel;
- Oosteinderweg 444,  het uitvoeren van een noodkap;
- Uiterweg 84,  het slopen van kassen;
- Uiterweg 255 ws1,  het bouwen van een garage.

verleende bouWvergunningen met 
toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning,  met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken,  ligt zes weken na de dag van verzending,  tussen 9.00-11.30 
uur,  ter inzage bij de afdeling vergunningen,  handhaving en 
dienstverlening,  balie 6,  tel. 0297-387698. Op grond van artikel 
8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
tegen onderstaande besluiten,  binnen zes weken na toezending 
van deze besluiten,  beroep instellen bij de Rechtbank Amster-
dam,  sector bestuursrecht,  Postbus 75850,  1070 AW Amsterdam. 

- Kerkweg 7,  het geheel vernieuwen en vergroten van een 
schutting en overkapping.

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 2 februari 2012.

verdagen (verlenging) beslistermijn 
aanvraag omgevingsvergunning

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 verdaagt:
- Oosteinderweg 40b,  ontvangen op 5 december 2011.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie 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 aan-
vragen omgevingsvergunning,  activiteit bouwen,  van de af-
gelopen 2 weken. 

verkeersbesluit 2011 / 10456 – m&r 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij besloten hebben op grond van arti-
kel 15,  eerste lid,  van de Wegenverkeerswet 1994,  om de 
drie openbare oplaadpunten voor elektrisch vervoer in de 
gemeente Aalsmeer aan te wijzen. Het aanwijzen van de drie 
oplaadpunten voor elektrisch vervoer gaat middels het plaat-

gesloten

Op dinsdag 14 februari is het gemeentehuis om 13.00 
uur gesloten,  ook is het gemeentehuis niet telefo-
nisch bereikbaar. Wel is de calamiteitentelefoon be-
reikbaar vanaf 13.00 uur. 

tijdelijke verkeersmaatregelen

Halve baanafsluiting Oosteinderweg,  Aalsmeer,  ter hoogte 
van tunnel N201.
Van 6 tot en met 10 februari zijn er werkzaamheden op de 
Oosteinderweg t.b.v. de nieuwe N201. De huidige barrier,  die 
op het tunneldek is geplaatst en die de weg scheidt van 
de naastgelegen sloot,  wordt vervangen door een definitieve 
leuning. Om dit werk mogelijk te maken wordt één weghelft 
van de Oosteinderweg tijdens de werkuren afgesloten. Dit is 
alleen ter hoogte van de tunnel. Er kan hierdoor enige ver-
keershinder optreden. Excuses voor de overlast. Mocht u naar 
aanleiding van de werkzaamheden vragen of klachten hebben 
dan kunt u tijdens kantooruren bellen met 06 - 5138 8980.

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 aangege-
ven weken plaatsvinden:
- Aanvragen van 29 december: geplande levering uiterlijk 

week 7;
- Aanvragen van 30 december: geplande levering uiterlijk 

week 8.

definitieve beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de 
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken,  na de dag 
van verzending van het besluit,  een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850,  1070 AW Amsterdam,  een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Beachvolleybaltoernooi op 2 juni 2012 van 12.00–23.00 

uur;
- Junior Pramenrace 16 juni 2012 van 12.00–17.00 uur;
- Bloemencorso op 1 september 2012 van 09.30–13.00 

uur;
- Pramenrace 8 september 2012 van 12.00 – 18.00 uur;
Datum verzending vergunningen 1 februari 2012

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend in de nacht van:
- 18 op 19 februari 2012 en van 20 op 21 februari 2012 tot 

02.00 uur aan Dorpshuis Kudelstaat te Kudelstaart
Datum verzending ontheffing: 1 februari 2012	
Tijdelijke Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- gedeeltelijk afsluiten van Boomgaard van 5 tot 10 maart 

2012 tussen 07.00 en 17.00 uur. 
Datum verzending vergunning: 7 februari 2012

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
2 februari 2012

sen van drie verkeersborden met het verkeersteken E8 en 
drie daarbij behorende onderborden met de tekst “Opladen 
elektrische voertuigen”. De drie oplaadpunten voor elektrisch 
vervoer worden gerealiseerd op het Drie Kolommenplein,  de 
Handelstraat 56 en de Oosteinderweg 488 in Aalsmeer. Het 
aanwijzen van de drie oplaadpunten is conform de Wegen-
verkeerswet 1994 (WVW 1994). De WVW 1994 vereist dat 
voor het plaatsen,  verwijderen en aanbrengen van verkeers-
tekens en wegmarkeringen,  komende uit bijlage I Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990,  een verkeersbesluit 
wordt genomen. 
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 vin-
den onder registratienummer 2011 / 10456 – M&R. Dit be-
sluit 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: Burgemees-
ter en wethouders van de Gemeente Aalsmeer,  Postbus 253,  
1430 AG Aalsmeer.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
Week 5

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,  Ho-
tel 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 Aals-
meer,  Dorpsstraat 15 te Aalsmeer en ’t Schouw-
se 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 tot 15.00;

t/m 6 mrt Kindercarnavalsoptocht op 18 februari 2012 van 
13.00-15.15 uur;

t/m 6 mrt Carnavalsoptocht op 19 februari 2012 van 
11.00-15.00 uur;

t/m 8 feb  Geactualiseerde subsidieverordening baggerkos-
ten Rijnland;

t/m 15 feb Concept Verordening leerlingenvervoer gemeen-
te Aalsmeer 2012;

t/m 17 feb Concept Algemene Subsidieverordening Aals-
meer 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 ge-
meente van Aalsmeer’;

t/m 8 mrt Bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer,  deel-
gebieden 9 en 10” met bijbehorend exploitatie-
plan op 24 november 2011 door de gemeente-
raad gewijzigd zijn vastgesteld;

t/m 15 mrt Beachvolleybaltoernooi op 2 juni 2012 van 
12.00–23.00 uur; Junior Pramenrace 16 juni 
2012 van 12.00-17.00 uur; Bloemencorso op 1 
september 2012 van 09.30–13.00 uur; Pramen-
race 8 september 2012 van 12.00–18.00 uur;

t/m 15 mrt APV Ontheffing sluitingstijd is verleend in de 
nacht van 18 op 19 februari 2012 en van 20 op 
21 februari 2012 tot 02.00 uur aan Dorpshuis 
Kudelstaat te Kudelstaart;

t/m 21mrt Tijdelijke Verkeermaatregelen: het gedeeltelijk 
afsluiten van Boomgaard van 5 tot 10 maart 
2012 tussen 07.00 en 17.00 uur. 

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 reisdocu-
menten,  rijbewijzen,  verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den 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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling 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 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 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.

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

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.
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