
breiden van een woonhuis (ontvangen 10 december 2014);
- Hornweg 219 (Z-2014/070176), het plaatsen van dakka-

pellen op het zijdakvlak (ontvangen 7 december 2014).

EvEnEmEntEn

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen)
- Sportlaan 43 B (Z-2015/005086), Kinder Vakantie Week 

van 10 t/m 14 augustus 2015

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. 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 ad-
vertentie:
- (Kinder)carnaval op 14 februari van 13.00-14.30 uur en 

15 februari van 11.30-16.00 uur, diverse straten in Kudel-
staart (Z-2014/073347).

- Vieren verjaardag op 14 februari van 20:00-23:00 uur, 
Sportlaan 45 (Z-2015/003467)

Drank- En HorEcawEt

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Albert Heijn B.V. slijterij, Poldermeesterplein 1 
 (Z-2015/003191) 19 januari 2015

commissiE ruimtElijkE kwalitEit 
(voorHEEn wElstanDscommissiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie 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 Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

collEctEs

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

tEr inzagE

t/m 10-02-15 Aanvraag, ontwerp beschikking (met bijbeho-
rende stukken) m.b.t. het oprichten van een-
broodfabriek (Japanlaan 4) (Z-2014/066032). 

t/m 11-02-15 Aanvraag, ontwerpbesluit (met daarop betrek-
king hebbende stukken) m.b.t. weigeren van 
aanvraag voor gewijzigd bouwen van een wo-
ning met bootoverkapping (Uiterweg 19 (Z-
2013/017230))

t/m 12-02-15 Concept Startnotitie m.b.t. bouw van 9 vrij-
staande woningen langs het nu nog onbe-
bouwde deel van de Hornweg in Aalsmeer, bij 
de wijk Nieuw Oosteinde. 

t/m 19-02-15 Zakelijke overeenkomst tot kostenverhaal (ka-
dastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie C, 
nr. 5045 (geheel), ter grootte van 680m2 en 
perceel gemeente Aalsmeer, sectie C, nr. 2345 
(geheel) ter grootte van 18m2. De percelen 
zijn gelegen aan de Jac.P. Thijsselaan en aan 
de Berkenlaan (Z-2014/066633) Ontwerp-om-
gevingsvergunning (met bijbehorende stuk-
ken) in afwijking van het bestemmingsplan 
“Landelijk Gebied Oost” (Machineweg 25) (Z-
2014/040712)

t/m 26-02-15 Besluit tot gewijzigd vastgesteld be-
stemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” 
Z-2013/007248 (met bijbehorende stukken). 
Het plangebied heeft globaal betrekking op 
het omliggende buitengebied van de woon-
kern Nieuw-Oosteinde. Het plangebied heeft 
ook betrekking op de woonlinten van de Aals-
meerderweg, Machineweg, Hornweg en Leg-
meerdijk. Een aantal delen van de woonlinten 
is buiten het plangebied gehouden. Het be-

officiële mededelingen
5 februari 2015

wil jE € 50,00 vErDiEnEn?

En ben je 16 jaar of ouder? Geef je dan op om tijdens de 
verkiezingen op 18 maart te helpen op een stembureau. We 
zoeken nog (reserve) tellers. Als teller tel je ‘s avonds de uit-
gebrachte stemmen. Je moet om 20:45 uur aanwezig zijn. 
Meld je aan via verkiezingen@aalsmeer.nl. Vragen? Bel het 
projectteam Verkiezingen; (020) 540 49 29.

inricHtingscritEria inzakE aanwijzing 
aanbiEDplaatsEn voor minicontainErs voor 
HuisHouDElijkE afvalstoffEn in DE laagbouw 
van aalsmEEr

bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 3 februari 2015 inrichtingscriteria hebben 
vastgesteld voor de aanwijzing van aanbiedplaatsen voor mi-
nicontainers voor het huishoudelijke afval in de laagbouw van 
de gemeente Aalsmeer. 

korte inhoud
In het collegebesluit van 3 februari 2015 zijn inrichtingscrite-
ria vastgesteld, die als basis zullen dienen voor de aanwijzing 
van de aanbiedlocaties in de laagbouw in Aalsmeer. De inrich-
tingscriteria zijn: een doelmatige inrichting van de openbare 
buitenruimte, beperking van de overlast voor de omgeving, de 
verkeersveiligheid, de arbeidsbelasting voor de inzamelaars, 
de financiële, inzamellogistieke aspecten en fysieke (on)mo-
gelijkheden om inzamelvoorzieningen te plaatsen en tenslotte 
de maximale loopafstand tussen de (perceelgrens van de) wo-
ning naar de aanbiedplaats.

inwerkingtreding
De inrichtingscriteria treden in werking op de eerste dag na de 
datum van deze bekendmaking. 

inzien stukken 
De inrichtingscriteria liggen vanaf heden voor een ieder kos-
teloos ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van de 
gemeente Aalsmeer. 

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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Aalsmeerderdijk 513 (Z-2015/005892), het plaatsen van 

3 palen t.b.v. tijdelijke overkapping boven water voor 8 
maanden;

- Oosteinderweg 90 (Z-2015/005790), het vergroten van 
een woonhuis en het plaatsen van dakkapellen (zijgevel).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Julianalaan 69 (Z-2015/005778), het verwijderen van as-

best (mutatiewoning).

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 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:
- Herenweg tegenover 37 (Primulastraat 34) 
 (Z-2014/058054), het plaatsen van een erfafscheiding 

(hek) en schuilhut (verzonden 30 januari 2015);
- Ophelialaan 124 (Z-2014/056607), het plaatsen van ge-

velreclame (verzonden 29 januari 2015);
- Stationsweg 17 (Z-2014/068341), het tijdelijk bewonen 

van het voormalige postkantoor (verzonden 28 januari 
2015);

- Stommeerweg 46 (Z-2014/073254), het vervangen en 
verplaatsen van een toegangsbrug (verzonden 03 februari 
2015).

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
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 aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Burgemeester Kastelenweg 1 (Z-2014/070816), het uit-

gEmEEntE aalsmEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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. 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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. 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 HEt bEraaD ovEr EEn gEagEnDEErD 
onDErwErp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit 
is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp in 
eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is ge-
organiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van de 
Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de 
vergadering 12.00 uur.

sErvicElijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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.

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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

calamitEitEntElEfoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

treft de percelen aan de Aalsmeerderweg met 
huisnummers 143 t/m 211 (oneven), 226 t/m 
334 (even) en 420 t/m 422 (even), alsme-
de de percelen aan de Hornweg 191 t/m 317 
(oneven) en de Machineweg met oneven num-
mers 49 t/m 193.

t/m 06-03-15 Voornemen weigeren aanvraag omgevingsver-
gunning met uitgebreide procedure, het ont-
werpbesluit met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. Herenweg 42 ws (Z-
2014/067982), het bouwen van een schuur.

t/m 12-03-15 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Nieuw 
Oosteinde, eerste wijziging” met de daarop 
betrekking hebbende stukken (m.b.t. de per-
celen aan de Hornweg 231 en 237 te Aals-
meer). (Z-2014/069898)

t/m 12-03-15 Conceptvergunning Drank- en Horeca-
wet*** (met de daarop betrekking hebben-
de stukken) Stichting dorpshuis Kudelstaart 
De Zwarte Hoed, Kudelstaartseweg 239 (Z-
2014/057214).

t/m 16-03-15 Voordracht aanwijzing gemeentelijke be-
schermde dorpsgezichten Het Plassenlint 
(Stommeerweg tussen de koolhaven en de wa-
tertoren), Cyclamenstraat 1a-28 en Seringen-
park (met alle bijbehorende stukken) (west) 
(Z-2013/043272)

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren ge-
meente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) 
en het subsidieplafond voor deze Nadere re-
gels.

ovErigE lokEttEn En informatiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: 
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.

procEDurE 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester 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 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor mEEr informatiE: www.aalsmEEr.nl




