7 februari 2013

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 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.
dienstverlening balie bouWen &
vergunningen uitgebreid
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert 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, bestemmingsplannen 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 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.
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 op 5 maart en 26 maart 2013.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- A.H. Blaauwstraat, het tijdelijk plaatsen van een buffervoorziening rioolwater;
- Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakkapel;
- Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Koningsstraat 7, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Korfstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg 263, het vergroten van de woning;
- Lakenblekerstraat 24, het plaatsen van reclame;
- Middenweg, het kappen van een es;
- Oosteinderweg 15A, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Wilgenlaan 5, het verbouwen van de woning en het aanleggen van een uitrit;
- Zijdstraat 46, het aanleggen van kabels en leidingen.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmelding is ontvangen:
- Middenweg, het verwijderen van een brug.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 0297-387575, 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 medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen
over bouwen en vergunningen. 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
omgevingsvergunningen te verlenen:
- Aalsmeerderweg 228, het vervangen van de kozijnen en
het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorzijde van de
woning;
- Aalsmeerderweg 247, het herbouwen van de aanbouw;
- Aalsmeerderweg 255a, het plaatsen van een damwand;
- Hoofdweg 142, het plaatsen van een erker;
- Pontweg 24-24a, het bouwen van een dubbel woonhuis.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 7 februari 2013.
verleende bouWvergunning met een artikel 19
lid 3 Wro vrijstelling
Onderstaande bouwvergunning met artikel 19 lid 3 WRO vrijstelling, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes
weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel.
0297-387575, 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 medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. 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 bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Hornmeer
1976”, voor het veranderen van een bedrijfsruimte en een
appartement in 13 logiesruimten, Turfstekerstraat 20-22
te Aalsmeer.
Verzenddatum bouwvergunning: 7 februari 2013.
geaccepteerde sloopmelding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmeldingen zijn geaccepteerd:
- Hugo de Vriesstraat 13, het verwijderen van asbest;
- Ophelialaan 230, het verwijderen van asbest;
- Schweitzerstraat 136, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
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 medewerker
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.
ter inZage bij de aFdeling dienstverlening,
balie 5 (Week 6)
t/m 30-04
t/m 21-02

t/m 21-02
t/m 07-03

t/m 08-03

t/m 08-03

t/m 08-03
t/m 13-03

t/m 13-03
t/m 15-03
t/m 18-03

Regeling op de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften Aalsmeer;
Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn’; (inclusief Centrumregeling en Dienstverleningshandvest)
Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
Verleende omgevingsvergunningen voor: Aalsmeerderweg 304, Hortensialaan 84;Kastanjelaan
22, Kudelstaartseweg 16, Sportlaan 43a, Zandoogjesstraat 21
Kennisgeving ontwerpbesluit wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor: Biemond Tankservice B.V. (tankstation Lakenblekerstraat 9a,
Aalsmeer)
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning (Uiterweg 84, bouwen van een woonhuis)
wetgeluidhinder (Uiterweg 84, bouwen van een
woonhuis)
Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Ophelialaan 81 (oprichten van een bezorg- en afhaalcentrum) Poldermeesterplein 11 (het wijzigen van het gebruik t.b.v. een zonnecentrum)
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) Uiterweg 161, Aalsmeer (uitbreiden
jachthaven)
Kennisgeving ontwerp beschikking, Hornweg
1789 (bouwen van een woonhuis)
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn/Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en
Amstelveen

t/m 20-03

A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van een
buffervoorziening rioolwater); Baccarastraat 24
(het plaatsen van een dakkapel); Dorpsstraat
106 (het aanleggen van kabels en leidingen);
Koningsstraat 7 (het aanleggen van kabels en
leidingen); Korfstraat (het aanleggen van kabels
en leidingen); Kudelstaartseweg 263 (het vergroten van de woning); Lakenblekerstraat 24 (het
plaatsen van reclame); Middenweg (het kappen
van een es); Oosteinderweg 15A (het aanleggen
van kabels en leidingen); Wilgenlaan 5 (het verbouwen van de woning en het aanleggen van
een uitrit); Zijdstraat 46 (het aanleggen van kabels en leidingen); Middenweg (het verwijderen
van een brug); Aalsmeerderweg 228 (het vervangen van de kozijnen en het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorzijde van de woning); Aalsmeerderweg 247 (het herbouwen van de aanbouw); Aalsmeerderweg 255a (het plaatsen van
een damwand); Hoofdweg 142 (het plaatsen van
een erker); Pontweg 24-24a (het bouwen van
een dubbel woonhuis)

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.
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 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

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

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

Voor wie
Iedereen die met problematische schulden te
maken heeft kan de hulp inroepen van een
schuldhulpverlener. Om voor schuldhulpverle-

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.
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Wist u dat...

...het Mantelzorg Steunpunt in januari start
met een nieuwe serie bijeenkomsten voor
mantelzorgers? Het uitwisselen van ervaringen kan mantelzorgers steunen. De bijeenkomsten zijn op:
4 maart
22 april
10 juni

Zelf je schulden regelen
Voordat u zich meldt bij de gemeente kunt u zelf
in een aantal stappen uw situatie in kaart brengen. Om weer grip te krijgen op uw financiële situatie heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting samen met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) een website ontwikkeld. Deze website, www.zelfjeschuldenregelen.nl, helpt u bij het vinden van een uitweg
voor uw schulden. Op deze site kunt u door middel van een aantal stappen uw situatie in kaart
brengen. Ook kunt u hier terecht voor achtergrondinformatie over het aflossen van schulden, de werkwijze van schuldeisers, voorbeeldbrieven en de ervaringen van anderen.

Op de hieronder genoemde data is het
Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn
gesloten. Er is op deze dagen ook geen
telefonisch spreekuur.
11 februari 2013
25 februari 2013
18 maart 2013
25 maart 2013
Mogelijk is het loket ook op 5 maart of 12
maart gesloten. Meer informatie vindt u
op de website van uw gemeente www.
aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl. Het is
wel mogelijk om op deze dagen per mail
contact op te nemen
met het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg. De
contactgegevens vindt
u aan de linkerkant van
I
U
AA
deze advertentie.
LS M E E R E N

Bekendmaking
29 juli
23 september
4 november
9 december
De bijeenkomsten zijn van 13.00 uur tot 15.00
uur in het gebouw van Amstelring, Laan van
de Helende Meesters 431 in Amstelveen.
Deelname is gratis.

op zoek naar personeel of
vragen over de arbeidsmarkt?
Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
(WSP) helpt u met al uw arbeidsmarktvragen.
Of het nu gaat om arbeidsjuridische kwesties,
personeelsadvies op maat of werving en selectie van geschikte werknemers. Ons uitgangspunt? Werkgevers staan voorop.
Wij bieden u kosteloze, deskundige en snelle

ning in aanmerking te komen dient u ingeschreven te staan in de gemeente Aalsmeer of Uithoorn en een inkomen te hebben. Dit inkomen
kan ook een uitkering zijn.

RN

Heeft u moeite om rond te komen? Durft u de
rekeningen die binnenkomen niet meer te openen? Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor
u in een schuldsituatie terecht komt of dreigt te
komen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen
met een plotselinge daling van uw inkomen. In
sommige gevallen lopen de schulden zover op
dat het u niet lukt om uw financiële problemen
zelf op te lossen. Wacht dan niet te lang met het
vragen om hulp. De G2, het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn, kan voor u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een regeling te treffen voor uw schulden. Kijk eens in de
folder schuldhulpverlening van de gemeente.
Deze folder is op te halen bij het gemeentehuis.

loket Wonen, Welzijn en
Zorg enkele dagen gesloten!

OO

Schuldhulpverlening

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.

TH

colofon

dienstverlening. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat u en onze kandidaten een
duurzame werkrelatie aangaan. En omdat we
een gezonde arbeidsmarkt in de regio GrootAmsterdam willen stimuleren. Kijk voor meer informatie op www.wspgrootamsterdam.nl of bel
naar 06 57 54 24 78.

U kunt voor het aanmelden
of voor meer informatie contact opnemen met het Mantelzorg Steunpunt, telefoon 09001866 (lokaal tarief) of e-mail mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt.nl of www.mantelzorgsteunpunt.nl.

“Waarom werkzoekenden
met een uitkering aannemen?
Omdat daar vaak hele goede
mensen tussen zitten”

In zijn openbare vergadering van 31 januari
2013 heeft de gemeenteraad de Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012 vastgesteld. Deze wijzigingsverordening treedt in
werking op 1 maart 2013.

Bekendmaking
In zijn openbare vergadering van 31 januari
2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente
Uithoorn de concept-Verordening verrekening
bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2013
vastgesteld. In deze concept-verordening worden nadere regels weergegeven over de bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten
werking te stellen bij een bestuurlijke boete.
De concept-verordening ligt van woensdag 6 februari tot en met donderdag 21 maart ter inzage
in het gemeentehuis. Gedurende deze periode
kunnen zienswijzen met betrekking tot de concept-verordening ingediend worden.

