2 februari 2017

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
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.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 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)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. 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.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
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.
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 Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Aalsmeer/-1/-1_1.
html
- Een duidelijk zichtbare en goed leesbare aanduiding
van de leeftijdsgrens bij de voor het publiek bestemde
toegangsdeur(en)
- Eventueel gebruik van het terras
Wilt u reageren op dit bericht of heeft u vragen, dan kunt u
contact met opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid, cluster Drank en Horeca. Dit kan telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-16.30 uur op
tel. 020-5404911.

Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

20.05
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RAADSVERGADERING DONDERDAG 9 FEBRUARI
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 9 februari
2017, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer.
Aanvang: 20.00 uur.
20.00
Voorafgaand aan de raadsvergadering
wordt stilgestaan bij het overlijden van
oud-raadslid, mevrouw H.T. LemonnierLoebl. Mevrouw Lemonnier heeft van 1994
tot 1998 voor AB zitting gehad in de gemeenteraad van Aalsmeer.

HAMERSTUKKEN
20.10

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Chojnacka
Duda
Eskandari
Żukowski
Wieczorek
de Jong

K.D.
J.N.
A.
R.S.
K.
C.

15-09-1986
06-07-1994
10-02-1996
30-05-1987
02-03-1983
30-09-1992

R-5
R-6
R-7
R-8

R-9
R-10
R-11
R-12

23-01-2017
23-01-2017
24-01-2017
25-01-2017
23-01-2017
23-01-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel.
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie
van het besluit mee.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Bruinsma
Kiesi
Townley

J.
K.K.
R.C.

R-2
R-3
R-4

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 8 december
2016
4. Vaststelling van de lijst ingekomen
stukken

R-13

Vaststellen erfgoedverordening 2017
Actualisering Gedragscode bestuurders
gemeente Aalsmeer
Gedragscode raadsleden en
fractieassistenten en Uitvoeringsprotocol
politieke ambtsdragers
Jaarverslag 2015 Stichting Auro
Verlening subsidie aan Stichting
Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA)
Asbestsanering buitenterrein woning
Van Cleeffkade 7a
Gewijzigde Bijlage 1 ‘Genormeerde
bouwkostenberekening 2017 versie 2,
onderdeel van de legesverordening
Aalsmeer 2017-1
Normenkader accountantscontrole
jaarrekening 2016 Gemeente Aalsmeer
Vaststelling Financiële verordening
Aalsmeer 2017 (ex. Artikel 212
Gemeentewet)
Bekrachtigen geheimhouding
Vaststelling bestemmingsplan
Nieuw-Calslagen
Verklaring van geen bedenkingen voor het
verlenen van de omgevings-vergunning
voor het bouwen van een woning aan de
Aalsmeerderweg 341 te Aalsmeer
BEHANDELSTUK

20.20

R-14

21.05

R-15

21.30
21.55

R-16
R-17

22.10

De Oude Veiling, uitvoeren verbouw
uitgebreide variant
Vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële
herziening N201-zone/Schiphol-parkeren’
Uitwerking Duurzaamheidsfonds Aalsmeer
Raden in positie binnen AmstellandMeerlanden en Metropoolregio Amsterdam:
Roadmap 2017
Vragenkwartier

IS UW IDENTITEITSBEWIJS GESTOLEN OF VERMIST?
Vanaf 1 februari 2017 kunt u zowel bij verlies als diefstal
van een Nederlands paspoort, id-kaart of rijbewijs bij uw gemeente een nieuw document aanvragen. U vult een zogeheten
verklaring van verlies of diefstal in. U hoeft dus geen aangifte
bij de politie te doen.
Valse meldingen
Om misbruik te voorkomen, controleert de gemeente alle aanvragen. Valse meldingen worden streng aangepakt. Bij een
vermoeden van misbruik wordt de politie ingeschakeld.

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 24 januari 2017 besloten hebben de volgende
naamgeving openbare ruimte toe te kennen: “Anthony Godinweg”, “David van Baerlehof”, “Salomon Dierkenslaan” en
“Charles Gabrijweg” aan de nieuw aan te leggen wegen in het
gebied Polderzoom fase 1
Inzage
De bijbehorende documenten (Z-2016/068540) kunt u inzien
bij de balie van het Gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein
1, 1431 Aalsmeer. De actuele openingstijden vind u op www.
aalsmeer.nl

CONTROLES DRANK- EN HORECAWET BIJ
PARACOMMERCIËLE INSTELLINGEN
In de weekenden van 11 en 12 februari 2017 en 18 en 19 februari 2017 zullen er bij diverse paracommerciële instellingen
(zoals sportkantines) in Aalsmeer controles worden uitgevoerd
op de naleving van de Drank- en Horecawet.
De gemeentelijke toezichthouders zullen onder andere bij de
sportkantines controleren op:
- Het kunnen tonen van een correcte drank- en horecavergunning
- De aanwezigheid van het bestuursreglement en de registratie van de barvrijwilligers
- De aanwezigheid van een leidinggevende of gekwalificeerde barvrijwilliger
- Het verstrekken van alcoholhoudende drank
- Naleving van de paracommerciële verordening (te vinden
op www.aalsmeer.nl) of http://decentrale.regelgeving.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘3E HERZIENING WOONARKEN – UITERWEG 159 ’
EN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘4E HERZIENING
WOONARKEN- UITERWEG 154’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
vrijdag 3 februari 2017 t/m donderdag 16 maart 2017 het
ontwerpbestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken-Uiterweg
154’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.
Tegelijkertijd ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening
bestemmingsplan Woonarken – Uiterweg 159’ ter inzage, dat
in samenhang met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid.
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘4e herziening bestemmingsplan Woonarken- Uiterweg 154’ bestaat uit een
bestaande ligplaats (ws. 8) op een woonarkenlocatie aan de

18-05-1972 24-01-2017
06-04-1982 23-01-2017
03-01-1953 23-01-2017
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Uiterweg 154. Het ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening
bestemmingsplan ‘Woonarken- Uiterweg 159’ ziet op een wijziging op de planverbeelding van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken’ ter plaatse van de Uiterweg 159.
Doelstelling
Het bestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken-Uiterweg
154’ beoogt één ligplaats voor een woonark voor permanente
bewoning die momenteel gesitueerd is aan de Uiterweg 159
naar de Uiterweg 154 ws8 te verplaatsen. De locatie van de
nieuwe ligplaats valt ook binnen het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken’’ en is momenteel bestemd als een
ligplaats voor woonschepen voor niet- permanente bewoning.
Het bestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken- Uiterweg
154’ beoogt het gebruik voor niet- permanente bewoning ter
plaatse om te zetten in een gebruik voor permanente bewoning. Om te voorkomen dat het aantal woonarken voor permanente bewoning toe kan nemen, dient de oorspronkelijke ligplaats aan de Uiterweg 159 van de planverbeelding behorende
bij het bestemmingsplan “Woonarken” te worden verwijderd.
Hierin wordt met de voorgestelde 3e herziening van het bestemmingsplan “Woonarken” voorzien.
Procedure
Beide ontwerpbestemmingsplannen liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage
van 3 februari 2017 t/m 16 maart 2017.
Ontwerpbestemmingsplannen
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Voornoemde ontwerpbestemmingsplannen liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.11D-OW01
respectievelijk NL. IMRO.0358.11F-OW01 en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.3020.00 uur.
- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en vergunningen in
het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag
t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
vrijdag 8.30-12.30 uur).
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplannen
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht
aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘3e
herziening Woonarken- Uiterweg 159’’ en/of ontwerpbestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken- Uiterweg 154’. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor
contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 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.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Machineweg 202 (kavel 6), 1432 EV (Z-2017/003473), het
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 6
- Machineweg 200 (kavel 5), 1432 EV (Z-2017/003469), het
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 5
- Machineweg 200 (kavel 4), 1432 EV (Z-2017/003431), het
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 4
- Oosteinderweg 13, 1432 AC (Z-2017/003631), het plaatsen van een schuur
- Karperstraat 180, 1432 PC (Z-2017/003627), het plaatsen
van een carport
- Uiterweg 79 en 81, 1431 AC (Z-2017/004216), het oprichten van een boothuis
- Oosteinderweg nabij 331-333 (kadastrale nummer G 849
en G 5964), 1432 AX (Z-2017/004257), werk of werkzaamheden uitvoeren t.b.v. het dempen van water
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen.
- Azaleastraat 31, 1431 SJ (Z-2017/002462), het kappen
van een boom Quercus robur Fastigiata. Verzonden: 23-012017

- Dorpsstraat 111, 1431 CC (Z-2016/018911), revisievergunning op reeds afgegeven milieuvergunning. Verzonden: 2601-2017
- 1e J.C. Mensinglaan 14, 1431 RW (Z-2016/062609), het
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
Ontvangen meldingen
- Turfstekerstraat 30, 1431 GE (Z-2017/003977), activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Rosenboom
Reklame bv
- Zwarteweg 147, 1431 VL (Z-2017/004320), activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf Trubeka Techniek
Holding
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Legmeerdijk 287, 1432 KC (Z-2017/003756), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Maarse & Kroon Hof 40, 1431 PC (Z-2016/064284), het
uitbreiden van de bestaande
dakopbouw. De beslistermijn wordt verlengd met 6 weken.
- Uiterweg 214, 1431 AT (Z-2016/065915), het verplaatsen
van een bestaande hut. De beslistermijn wordt verlengd
met 6 weken.
- Aalsmeerderweg 249A-5, 1432 CM (Z-2016/067653), het
plaatsen van een verdiepingsvloer met staalconstrcutie in
bedrijfspand. De beslistermijn wordt verlengd met 6 weken.
- Stommeerkade 11, 1431 EJ (Z-2016/064734), het uitbreiden en aanpassen van de woning door het dak door te trek-

ken tot de achtergevel. De beslistermijn wordt verlengd
met 6 weken.
Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 AS
(Z-2016/057135), het legaliseren van bestaande steigers.
Verzonden: 19-01-2017
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431
AS (Z-2016/057113), het legaliseren van een bestaande
bootoverkapping. Verzonden: 19-01-2017
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Beethovenlaan 120, 1431WZ(Z-2017/002542), Weekaatje
van 2 t/m 5 juni 2017, ontvangen 16 januari 2017
- Westeinderplassen (Z-2017/002804), Plaspop Aalsmeer
2017 op 8 juli 2017, ontvangen 16 januari 2017
- Diverse straten in Aalsmeer (Z-2017/003864), Avondvierdaagse Kudelstaart 2017 van 12 t/m 15 juni 2017, ontvangen 24 januari 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan 153 (Z-2017/002269), Chin.Ind. Restaurant
Bamboehof, ontvangen 13 januari 2017
VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN AFGEGEVEN
Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/000407) Le Tour de Fou
Pédalant op 9 april 2017, verzonden 27 januari 2017. De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen
afgegeven. De gemeente s’Hertogenbosch neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag.
Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van
de gemeente.
Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 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 in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 16-03-17 Ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening
Woonarken – Uiterweg 159 ’ en ontwerpbestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken- Uiterweg 154’ met bijbehorende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Fabian hoopt op een échte oplossing.
Lees in ons magazine Voortleven wat drie generaties vertellen over de
impact van een nierziekte. Aan te vragen via nierstichting.nl/nalaten
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Werken aan de openbare ruimte in gemeente Aalsmeer
De afgelopen jaren heeft de gemeente
Aalsmeer hard gewerkt aan de verbetering
van de openbare ruimte. Er hebben
renovaties plaatsgevonden van zowel
riolering, wegen, bruggen, groen
en waterpartijen. Daarnaast zijn
diverse nieuwe wegen en fietspaden
aangelegd. Op deze pagina wordt
een toelichting gegeven op enkele
projecten die in 2016 zijn uitgevoerd.

Start projecten in 2017

Vernieuwing Seringenpark
in Aalsmeer gereed
De gemeente heeft het Seringenpark in samenwerking
met de werkgroep ‘Behoud Seringenpark en omgeving’
geheel gerenoveerd. Zo zijn de beschoeiingen
vervangen en de gazons en drainage vernieuwd. Verder
zijn de plantvakken opgehoogd en verbeterd en zijn
de bomen vernieuwd en gesnoeid. De bijzondere
collectie seringen in het park (145 variëteiten) vormt
samen met de bomen, heesters en rozen de basis
van het park. De Historische Tuin helpt mee met het
onderhoud van de collectie seringen. Momenteel wordt
de renovatie van het tweede gedeelte (woongedeelte)
van het Seringenpark afgerond. Wethouder Beheer
Ad Verburg: “Het was een hele klus, maar het is
schitterend geworden. Ik hoop dat we weer 65 jaar
kunnen genieten van deze mooie parel van Aalsmeer.”

Wethouder Ad Verburg: “Het college wil dat de
openbare ruimte er goed uit ziet. Dat is niet alleen
belangrijk voor inwoners, maar ook voor ondernemers en
bezoekers. Wij werken voortdurend aan de kwaliteit van de
openbare ruimte. Achter de schermen spelen wij in op toekomstige
ontwikkelingen, zoals de Nieuwe Aalsmeerderlaan en de
Ongestoorde Logistiek Verbinding Greenport van FloraHolland naar
de N201, zodat vrachtverkeer van de veiling sneller naar Schiphol
kan rijden. We werken zo efficiënt mogelijk. Als wij bijvoorbeeld
een weg opbreken voor het vernieuwen van de riolering, passen wij
wanneer mogelijk ook direct de inrichting van de buitenruimte aan.
Ook bereikbaarheid en verkeersveiligheid spelen een belangrijke
rol. Hierdoor moeten wij gefaseerd werken: niet alles in één keer.
Door de gemeente is een begin gemaakt met het wegwerken van
achterstallig onderhoud. De gemeente blijft investeren in de
vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte, sportfaciliteiten
en recreatieve voorzieningen. Daarnaast vindt het college het
belangrijk dat de centra van Aalsmeer en Kudelstaart levendig en
aantrekkelijk blijven.”

Ook in 2017 staan er weer verschillende projecten
ter verbetering van de buitenruimte op de planning.
Ook de omvorming van de Burgemeester Kasteleinweg
(de voormalige N196) door de Provincie en diverse
nieuwbouwprojecten worden in 2017 opgestart.
De gemeente is voor de uitvoering van een aantal
projecten afhankelijk van de voortgang hiervan.
Enkele projecten die in 2017 worden uitgevoerd:
Renovatie Hornmeerpark
Het park wordt verbeterd door recreatieve gazons en meer
waterpartijen aan te leggen. De gemeente vernieuwt de
drainage waardoor de wateroverlast wordt opgelost. In één
van de waterpartijen wordt een vlonder aangelegd en er komen
wandelpaden bij. Naar verwachting kunnen we het gerenoveerde
park na de zomer van 2017 in gebruik nemen.

Verbetering fietsstroken Dreef en rotonde
Dreef/Zwarteweg
De gemeente vindt het belangrijk dat de omgeving van de nieuwe
Triade-school veilig is voor fietsers. Daarom worden de fietsstroken
op de Dreef verbreed en komen er oversteekpunten voor fietsers en
voetgangers. De rotonde met de Zwarteweg wordt overzichtelijker
ingericht.

Parkeerterrein Beethovenlaan
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Het parkeerterrein aan de Beethovenlaan wordt efficiënter ingericht,
zodat er meer parkeerplaatsen beschikbaar komen. Ook een gedeelte
van de Beethovenlaan wordt meegenomen. De uitvoering staat
vooralsnog gepland in de zomer van 2017. De herinrichting van het
parkeerterrein wordt in meerdere fases uitgevoerd.
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Een deel van deze wijk wordt volledig gerenoveerd. Zo wordt er
een extra riolering aangelegd om het hemelwater beter te kunnen
afvoeren en vindt er in een deel van de wijk groot onderhoud aan
trottoirs en asfalt plaats. Ook het groen wordt op diverse plaatsen
opgeknapt. Inwoners van de wijk zijn hier op een bewonersavond over
geïnformeerd. De werkzaamheden starten medio 2017.

Welke projecten heeft de gemeente Aalsmeer in 2016 uitgevoerd?
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Verbetering omgeving winkels
Molenpad/Dorpsstraat in Aalsmeer

Veilige oversteekpunten voor fietsers op de
Madame Curiestraat

In de omgeving van de winkels Molenpad/Dorpsstraat zijn nieuwe
fietsparkeervoorzieningen aangelegd, waardoor op de trottoirs meer
ruimte voor voetgangers is ontstaan.

Op de Madame Curiestraat bij de Rietpluimschool is de veiligheid
voor fietsers en voetgangers verbeterd. Het fietspad is geasfalteerd
en er zijn diverse veilige oversteekpunten voor fietsers aangelegd.

De riolering wordt vervangen door een gescheiden stelsel.
Aansluitend worden beide straten heringericht. De werkzaamheden
starten in de eerste helft van 2017.

Doorstroming verbeteren bij Robend in Kudelstaart

Rotonde Bilderdammerweg veiliger

Vervangen brug Kerkweg

Bij de Hoogwatersloot bij Robend is een nieuwe duiker aangelegd.
Daardoor is de doorstroming verbeterd tussen de Hoogwatersloot en
de sloot aan Robend.

Bij de Bilderdammerweg, op de locatie van de eindhalte van buslijn
172, is een opstelstrook voor bussen aangelegd. Ook de rotonde
Bilderdammerweg/ Wim Kan Dreef is veiliger gemaakt voor fietsers
en voetgangers.

De brug aan de Kerkweg heeft het einde van zijn levensduur bereikt en
wordt vervangen door een bredere brug. De kant van de Kerkweg wordt
ingericht als 30 kilometer zone. Het streven is de brug te vervangen
voordat de werkzaamheden aan de Aalsmeerderweg-Noord zijn gestart.

Kruising Kudelstaartseweg met de Bachlaan

Groot onderhoud Aalsmeerderweg-Noord

Samen met het Waterschap is een gedeelte van de tuimeldijk aan de
Bachlaan opgehoogd, waarbij het fietspad opnieuw is geasfalteerd.
Het relatief gladde wegdek op de kruising is vervangen door een
nieuwe, stroevere asfaltdeklaag.

De Aalsmeerderweg, tussen de kruising met de Machineweg
en de Legmeerdijk, krijgt nieuw asfalt. Vooruitlopend op deze
werkzaamheden voeren nutsbedrijven in de eerste helft van 2017
werkzaamheden uit aan kabels en leidingen. In de tweede helft van
2017 start de gemeente met de werkzaamheden aan het asfalt.

Investeren in het groen

Aan het werk in de buitenruimte

Aalsmeer is een groene en boomrijke gemeente. Naar aanleiding
van een veiligheidsinspectie moesten ook veel bomen weggehaald
worden. Inmiddels zijn op verschillende locaties, zoals bij de
Mijnsherenweg, Mijnsheerlyckheid en de Schweitzerstraat nieuwe
bomen geplant. De gemeente blijft de komende jaren investeren
in het groen. Waarbij naast het reguliere onderhoud beplanting,
waaronder bomen, wordt vervangen. Hiermee blijft het groen ook in
de toekomst vitaal.

Aanleg duurzamere riolering Gloxiniastraat
en 1e J.C. Mensinglaan in Aalsmeer
Bij het project Gloxiniastraat en 1e J.C.Mensinglaan, tussen de Hortensialaan en Stommeerweg, zijn de riolering en waterleiding vernieuwd. Het gebied is vervolgens geheel opnieuw ingericht tot een
30 km zone. Hierbij is het asfalt vervangen door gebakken klinkers.

Ringvaartzijde heeft duurzame riolering
en nieuwe inrichting

Herinrichting Ringvaartzijde

Bij de Albrechtstraat zal het hofje een betere waterafvoer krijgen.
Ook wordt de beplanting vernieuwd.

Reconstructie Componistenbuurt

Renovatie Seringenpark
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Verbetering waterafvoer en nieuwe beplanting
Albrechtstraat

Bij de Ringvaartzijde is een totale herinrichting van groen,
wegen, verkeer en verlichting uitgevoerd, waarbij ook een nieuw
hemelwaterriool is aangelegd. Verder is de speelplaats opgeknapt.

Verbetering Kruising Kudelstaartseweg /
Herenweg in Kudelstaart
Na de bouw van het café op de hoek van de Herenweg /
Kudelstaartseweg te Kudelstaart is de omgeving aangepast. De
kruising is heringericht tot een 30 km zone en het groen rondom
het café is verbeterd.

Werken aan een uniform straatbeeld
De gemeente heeft nieuwe afvalbakken en banken geplaatst in de
winkelcentra en de recreatiegebieden. De inhoud van de afvalbak
is 50% groter dan de huidige afvalbakken. Naar verwachting neemt
de hoeveelheid zwerfvuil hiermee af. Ook heeft de gemeente
overbodige paaltjes (en andere obstakels) verwijderd. Hiermee
ontstaat een netter straatbeeld. Ook komend jaar blijft de gemeente
overbodige obstakels in de buitenruimte verwijderen.

Reconstructie Gedempte Sloot en Weteringstraat

Veilige oversteekpunten Madame Curiestraat

Blijven werken aan verbetering
van de bereikbaarheid
Ook in de toekomst werkt de gemeente aan de
verbetering van de bereikbaarheid. Een globale doorkijk
naar andere werkzaamheden in de buitenruimte:
Herinrichting Burgemeester Kasteleinweg

2018/2019

Aanleg hoogwaardig openbaar vervoerbaan
(meer informatie op www.hovasz.nl)

2018/2019

Ongestoorde Logistiek Verbinding Greenport
(van FloraHolland naar de nieuwe N201)

2019

Aanleg Nieuwe Aalsmeerderlaan

2019

Bruggen Uiterweg
Van de bruggen in de Uiterweg komen er twee in aanmerking voor
vervanging en drie voor groot onderhoud. Naar verwachting starten
de werkzaamheden eind 2017/begin 2018.

Groot onderhoud Weduwe P. brug
Deze brug aan de Oosteinderweg is toe aan groot onderhoud. Het
streven is de werkzaamheden te starten in de eerste helft van 2017.

Herstraten parkeervakken en trottoir Oosteinderweg
Naar aanleiding van werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn
de parkeervakken en het trottoir langs de Oosteinderweg toe aan
herstraten. De komende jaren wordt steeds een gedeelte opgepakt,
het eerste deel dit jaar nog.

