
-	 Legmeerdijk,	 het	 aanleggen	 van	 kabels	 en	 leidingen	
(PWN);

-	 Zwarteweg	127,	het	bouwen	van	een	garage.	
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 16 februari 2012.

Ontheffingen ingevOlge de Wet Ruimtelijke 
ORdening

De	 onderstaande	 ontwerpbesluiten,	 met	 de	 daarop	 betrek-
king	hebbende	stukken,	 liggen	met	ingang	van	aanstaande	
vrijdag	gedurende	6	weken	tussen	9.00-11.30	uur	ter	inzage	
in	 het	 gemeentehuis	 te	 Aalsmeer.	 Gedurende	 deze	 termijn	
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	
vergunningen,	handhaving	en	dienstverlening	via	telefoon-
nummer	(0297)	387	698.

Ontwerpbesluit	buitenplanse	ontheffing	en	bouwvergunning
Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Aalsmeer	 maken	 bekend	
dat	zij	voornemens	zijn	om,	met	toepassing	van	artikel	3.23	
van	de	Wet	 ruimtelijke	 ordening	 en	 artikel	 40	 van	de	Wo-
ningwet,	ontheffing	van	het	geldende	bestemmingsplan	en	
bouwvergunning	te	verlenen	voor:
-	 Aalsmeerderweg	463	 te	Aalsmeer:	 het	 bouwen	 van	 vier	

garageboxen.

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	9,	tel.	
0297-387698.	Op	de	agenda	staan	de	binnengekomen	aan-
vragen	omgevingsvergunning,	activiteit	bouwen,	van	de	af-
gelopen	2	weken.	

veRkeeRsbesluit 2011 / 15238 – m&R 

Burgemeester	en	wethouders	van	de	Gemeente	Aalsmeer	ma-
ken	 bekend	 dat	 zij	 besloten	 hebben	 op	 grond	 van	 artikel	
15,	 eerste	 lid,	 van	 de	Wegenverkeerswet	 1994,	 een	 aantal	
verkeerstekens	komende	uit	bijlage	I	van	het	Reglement	ver-
keersregels	en	verkeerstekens	1990	(RVV	1990)	aanbrengen	
bij	de	kruising	Ophelialaan	–	Spoorlaan	te	Aalsmeer.	Het	be-
treft	de	volgende	verkeerstekens:
-	 driemaal	een	verkeersbord	verwijderen	met	het	verkeer-

steken	A1	(zone)	30km/h	bij	de	kruising	Ophelialaan	–	
Spoorlaan;

-	 driemaal	een	verkeersbord	verwijderen	met	het	verkeer-
steken	A2	(zone)	30km/h	bij	de	kruising	Ophelialaan	–	
Spoorlaan;

-	 tweemaal	een	portaal	plaatsen	met	de	verkeerstekens	A1	
(zone)	30km/h	en	A2	(zone)	30km/h	bij	de	kruising	Op-
helialaan	–	Spoorlaan;

-	 tweemaal	een	verkeersbord	plaatsen	met	het	verkeerste-
ken	D2	‘Rijrichting’	bij	de	kruising	Ophelialaan	–	Spoor-
laan;

-	 tweemaal	een	verkeersbord	plaatsen	met	het	verkeerste-
ken	B6	‘Verleen	voorrang	aan	bestuurders	op	de	kruisende	
weg’	bij	de	kruising	Ophelialaan	–	Spoorlaan;

-	 tweemaal	een	verkeersbord	verwijderen	met	het	verkeer-
steken	B6	‘Verleen	voorrang	aan	bestuurders	op	de	krui-
sende	weg’	bij	de	kruising	Ophelialaan	–	Spoorlaan.

Middels	het	plaatsen	en	verwijderen	van	een	aantal	verkeers-
tekens	bij	de	kruising	Ophelialaan	–	Spoorlaan	wordt	de	krui-
sing	heringericht	ten	behoeve	van	een	veilige	fietsoversteek.	
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	2011/15238-M&R.	Dit	besluit	
ligt	gedurende	een	periode	van	zes	weken	ter	inzage	bij	de	
Afdeling	Dienstverlening,	balie	5	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.
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Burgemeester	en	wethouders	van	de	Gemeente	Aalsmeer	ma-
ken	 bekend	 dat	 zij	 besloten	 hebben	 op	 grond	 van	 artikel	
15,	 eerste	 lid,	 van	 de	Wegenverkeerswet	 1994,	 een	 aantal	
verkeerstekens	komende	uit	bijlage	I	van	het	Reglement	ver-
keersregels	en	verkeerstekens	1990	(RVV	1990)	te	plaatsen	
en	te	verwijderen	bij	de	Spoorlaan	te	Aalsmeer.	Het	betreft	
de	volgende	verkeerstekens:
-	 eenmaal	 een	 verkeersbord	 met	 het	 verkeersteken	 E10	

‘Parkeerschijfzone’	 incl.	 onderbord	 ma	 t/m	 za	 8.30	 –	
18.00	uur	verwijderen	bij	Spoorlaan	34;

afhalen nedeRlandse jeugd identiteitskaaRt

Alle	aanvragen	van	de	 jeugd	 identiteitskaarten	zijn	 inmid-
dels	geleverd.	

 
uitnOdiging infORmatieavOnd 22 febRuaRi 
mijnsheeRlyckheid 

Datum	 :	woensdag	22	februari	
Tijdstip	 :	20.00-21.30	uur,	inloop	vanaf	19.30
Locatie	 :	Grand	Café,	Dorpshuis	
	 	 		Kudelstaartseweg	239	
	 	 		1433	GH	Kudelstaart

De	informatieavond	wordt	georganiseerd	door	de	projectont-
wikkelaar	van	Mijnsheerlyckheid	(BAM)	in	samenwerking	met	
de	gemeente.	De	avond	is	bedoeld	voor	de	klankbordgroep,	
voor	alle	geïnteresseerde	omwonenden	en	andere	belangstel-
lenden.

bekendmaking 
In	zijn	openbare	vergadering	van	26	januari	2012	heeft	de	
gemeenteraad	van	Aalsmeer	de	volgende	verordeningen	vast-
gesteld:
-	 Verordening	langdurigheidstoeslag	Aalsmeer	2012;
-	 Re-integratieverordening	Aalsmeer	2012;
-	 Verordening	 maatschappelijke	 participatie	 WWB	 2012	

Aalsmeer;
-	 Handhavingsverordening	 inkomensvoorzieningen	 Aals-

meer	2012;
-	 Toeslagenverordening	 Wet	 werk	 en	 bijstand	 2012	 Aals-

meer;
-	 Afstemmingsverordening	2012	Aalsmeer.

Deze	verordeningen	zijn	met	 ingang	van	1	 januari	2012	 in	
werking	 getreden.	 De	 verordeningen	 liggen	 voor	 een	 ieder	
ter	 inzage	bij	de	afdeling	Dienstverlening,	balie	5	van	het	
gemeentehuis.		

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:
-	 een	 vlooienmarkt	 op	 zondag	 26	 februari	 2012	 van		

10.00	–	16.30	uur	in	sporthal	Bloemhof	te	Aalsmeer.
Datum verzending vergunningen 9 februari 2012

Wet algemene bepalingen OmgevingsRecht

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:
-	 A	H	Blaauwstraat	14,	het	vergroten	van	de	woning	en	het	

vervangen	van	de	berging;
-	 Händelstraat	60,	het	kappen	van	2	bomen;
-	 Lakenblekerstraat	24,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidin-

gen;
-	 Oosteinderweg	82b,	het	vergroten	van	de	woning;
-	 Zeeltstraat	21,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.

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	9.	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:
-	 Lakenblekerstraat	24,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidin-

gen;
-	 Legmeerdijk,	 het	 aanleggen	 van	 kabels	 en	 leidingen		

(Liander	N.V.);

vOOR meeR infORmatie: WWW.aalsmeeR.nl

Officiële mededelingen
16 februari 2012

-	 eenmaal	 een	 verkeersbord	 met	 het	 verkeersteken	 E11	
‘Einde	parkeerschijfzone’	verwijderen	bij	Spoorlaan	34;

-	 eenmaal	 een	 verkeersbord	 met	 het	 verkeersteken	 E10	
‘Parkeerschijfzone’	 incl.	 onderbord	 ma	 t/m	 za	 8.30	 –	
18.00	uur	plaatsen	Spoorlaan	25	en	de	kruising	Spoorlaan	
–	Baanvak;

-	 eenmaal	plaatsen	een	verkeersbord	met	het	verkeerste-
ken	E11	‘Einde	parkeerschijfzone’	plaatsen	tussen	Spoor-
laan	25	en	de	kruising	Spoorlaan	–	Baanvak.

Middels	het	plaatsen	en	verwijderen	van	een	aantal	verkeer-
stekens	 op	 de	 Spoorlaan,	 tussen	 de	 kruising	 Ophelialaan	
–	Spoorlaan	en	de	kruising	Spoorlaan	–	Baanvak,	wordt	de	
daar	geldende	parkeerschijfzone	herzien.	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	vinden	onder	registra-
tienummer	2011/15239-M&R.	Dit	besluit	ligt	gedurende	een	
periode	van	zes	weken	ter	inzage	bij	de	Afdeling	Dienstver-
lening,	balie	5	van	de	Gemeente	Aalsmeer,	Drie	Kolommen-
plein	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:	 Burgemeester	 en	 wet-
houders	van	de	Gemeente	Aalsmeer,	Postbus	253,	1430	AG	
Aalsmeer.

publicatie melding aRtikel 8.40 Wet 
milieubeheeR

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 de	 gemeente	 Aalsmeer	
maken	bekend	dat	zij	van	de	volgende	 inrichting	een	mel-
ding	 ingevolge	 art.	 8.40	 van	 de	Wet	milieubeheer	 hebben	
ontvangen.	Dit	betreft	inrichtingen	die	onder	een	Algemene	
Maatregel	van	Bestuur	vallen,	waardoor	de	vergunningplicht	
op	grond	van	de	Wet	milieubeheer	niet	van	toepassing	is.	In	
de	plaats	daarvan	gelden	voor	deze	inrichtingen	de	algemene	
regels	en	voorschriften	uit	het	genoemde	Besluit.

Activiteitenbesluit	Wet	Milieubeheer
Naam	 :	Jachthaven	Stenhuis	
Adres	 :	Uiterweg	417A
Plaats	 :	Aalsmeer
Datum		 :	6	februari	2012

De	Algemene	wet	bestuursrecht	biedt	geen	mogelijkheid	tot	
het	inbrengen	van	bedenkingen	of	het	instellen	van	beroep	
tegen	 de	 ingediende	 melding.	 Nadere	 inlichtingen	 kunnen	
worden	verkregen	bij	de	afdeling	vergunningen,	handhaving	
en	dienstverlening.
	

teR inzage bij de afdeling dienstveRlening, 
balie 5 (Week 7)

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		
	 gemeente	van	Aalsmeer’;
t/m	6	mrt		 Besluit	 financiële	 tegemoetkomingen	 voorzie-

ningen	maatschappelijke	ondersteuning	samen-
werkingsverband	Aalsmeer-Uithoorn	2011	(ver-
sie	4);

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;

	 Pramenrace	 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	16	mrt	 Verkeersbesluit	2011	/	10456	–	M&R;
t/m	21	mrt	 Tijdelijke	 Verkeermaatregelen:	 het	 gedeeltelijk	

afsluiten	van	Boomgaard	van	5	tot	10	maart		
2012	tussen	07.00	en	17.00	uur;

t/m	21	mrt	 Evenementenvergunning:	 Kermis	 op	 de	 Dreef	
van	 6	 t/m	11	maart	 2012	 van	 14.00	 –	 24.00	
uur;	 en	 Circusvoorstelling	op	de	Dreef	 van	20	
t/m	23	oktober	2012	om	13.30	en	16.00	uur;	

t/m	22	mrt	 Vastgesteld	 wijzigingsplan	 ‘Kudelstaart	 –	 par-
keerterrein	Robend”;

t/m	22	mrt	 Vastgesteld	bestemmingsplan	‘Spoorlaan’;
t/m	23	mrt	 Evenementenvergunning:	 een	 vlooienmarkt	 op	

zondag	26	februari	2012	van	10.00	–	16.30	uur	
in	sporthal	Bloemhof	te	Aalsmeer;

t/m	27	mrt	 APV	Vergunning:	Drank-	en	Horecawet	aan	VOF	
’t	Schouwse	Hof;

t/m	30	mrt	 Verkeersbesluit	 2011	 /	 15238	 –	 M&R	 &	 Ver-
keersbesluit	2011	/	15239	–	M&R.

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	op	28	februari	en	20	maart	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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