14 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.
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.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Beatrixstraat, Willem Alexanderstraat en omgeving, het
kappen van bomen;
- Brasemstraat 13, het plaatsen van een dakkapel;
- Dorpsstraat 39, het bouwen van een winkel en drie appartementen;
- Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Haydnstraat 35, het vergroten van de woning;
- Kudelstaartseweg 96, het vernieuwen van de beschoeiing;
- Madame Curiestraat 10, het kappen van een boom;
- Mr. Jac. Takkade, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen.
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
omgevingsvergunning te verlenen:
- Dotterbloemweg 21, het bouwen van een woning en het
maken van een inrit/uitweg;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 14 februari 2013.
Kennisgeving eX artiKel 6.24 Wet ruimteliJKe
ordening van een anterieure overeenKomst
over grondeXploitatie
Burgemeester en wethouders hebben op 11 februari 2013 een
anterieure exploitatieovereenkomst gesloten voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw achter de Aalsmeerderweg 239 te Aalsmeer. Het bouwproject bestaat uit een
bedrijfsverzamelgebouw waarin 18 bedrijfsunits zijn opgenomen alsmede de aanleg en instandhouding van 33 parkeerplaatsen en aanhorigheden.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de gesloten anterieure exploitatieovereenkomst ligt, overeenkomstig artikel
6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst omvat de naam
van de exploitanten, de datum waarop de overeenkomst is
gesloten, de plaatsaanduiding, de kadastrale percelen, de
aanduiding van het bouwplanprogramma en de verplichtingen van de contractspartijen op hoofdlijnen.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van de gesloten an-

terieure exploitatieovereenkomst is eveneens te raadplegen
op de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl.
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving
kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.
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 7)
t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de
bezwaarschriften Aalsmeer;
t/m 21-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn’; (inclusief Centrumregeling en Dienstverleningshandvest)
t/m 21-02 Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
t/m 07-03 Verleende omgevingsvergunningen voor: Aalsmeerderweg 304, Hortensialaan 84;Kastanjelaan 22, Kudelstaartseweg 16, Sportlaan 43a,
Zandoogjesstraat 21
t/m 08-03 Kennisgeving ontwerpbesluit wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor: Biemond Tankservice B.V. (tankstation Lakenblekerstraat 9a,
Aalsmeer)
t/m 08-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning (Uiterweg 84, bouwen van een
woonhuis)
t/m 08-03 wetgeluidhinder (Uiterweg 84, bouwen van een
woonhuis)
t/m 13-03 Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Ophelialaan 81 (oprichten van een bezorg- en afhaalcentrum) Poldermeesterplein 11 (het wijzigen van het gebruik t.b.v. een zonnecentrum)
t/m 13-03 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) Uiterweg 161, Aalsmeer (uitbreiden
jachthaven)
t/m 15-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Hornweg
1789 (bouwen van een woonhuis)
t/m 18-03 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); Lakenble-

kerstraat 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)

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.
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.
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

