13 februari 2014

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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.
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.
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.
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
georganiseerd. 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
vragenronde 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.
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, di., do. 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.
verKeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

gemeentegids aalsmeer 2014
De gemeentegids 2014 is door de hele gemeente in de periode van 8 t/m 31 januari 2014 verspreid. Als u de gids NIET
ontvangen heeft, kunt u een exemplaar bij het gemeentehuis
Aalsmeer ophalen.
6 en 7 maart is het niet mogelijK een
reisdocument aan te vragen
Vanaf maandag 10 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van
het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van vijf naar tien jaar. Omdat onze apparatuur moet worden aangepast voor de nieuwe
modellen, is het 6 en 7 maart niet mogelijk om een nieuw
reisdocument aan te vragen.
meer informatie
De reisdocumenten die vanaf 10 maart worden aangevraagd
voor personen van 18 jaar en ouder zijn 10 jaar geldig en
hebben een gewijzigd tarief. Op www.amstelveen.nl vindt u
meer informatie.
reserve stembureauleden gezocht
Voor de aankomende verkiezingen van de leden van de Gemeenteraad op woensdag 19 maart zijn wij nog op zoek naar
reserve stembureauleden. Op dit moment zijn op alle stembureaus het benodigde aantal stembureauleden benoemd
(voorzitters, leden en tellers). Om voorbereid te zijn op
onvoorziene omstandigheden willen wij graag het stembureauledenbestand uitbreiden.
Als u zich aanmeldt als reservelid, dan bent u beschikbaar
voor een functie op een stembureau op het moment dat wij
afbericht ontvangen van een benoemd stembureaulid. Vanaf
het moment dat wij uw aanmelding ontvangen hebben tot
op de dag van de verkiezingen, kunt u hiervoor door ons
benaderd worden. Op de verkiezingsdag zelf, 19 maart 2014,
kunt u dus ook nog gebeld worden. Dit zal vooral tussen 7.00
uur en 8.30 uur zijn.
Interesse? Bel of mail met het projectteam Verkiezingen,
020-5404929 of verkiezingen@aalsmeer.nl
beKendmaKing
De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente
Aalsmeer maakt bekend dat het proces verbaal I 4 is vastgesteld. De tekst kunt u vinden op internet.
Kandidatenlijsten en lijstnummers
gemeenteraadsverKiezingen beKend
Het Centraal Stembureau onder voorzitterschap van burgemeester Vonk-Vedder stelde vorige week de kandidatenlijsten
en de lijstnummers vast voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lijstnummering van de zitting hebbende
partijen vindt plaats op basis van het aantal stemmen dat
bij de laatste raadsverkiezingen is behaald. Dit betekent dat
het CDA lijst 1 heeft, AB lijst 2, VVD lijst 3 en Pact Aalsmeer
lijst 4. Voor de lijstnummers van de nieuwe partijen is op
vrijdag 7 februari geloot. Onder toezicht van de leden van
het Centraal Stembureau en de aanwezige kiezers werd via
deze loting bepaald dat Het Aalsmeers Collectief lijstnummer
5 krijgt en de lijst van de heer Tas, lijstnummer 6.
stemmen in willeKeurig stemloKaal
Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in
Aalsmeer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen,
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk
een stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem
nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.
Een overzicht van de stemlocaties vindt u op
www.amstelveen.nl/verkiezingen
iemand anders laten stemmen: stemmen
met een volmacht
Als u zelf niet kunt stemmen - bijvoorbeeld door werk,
ziekte of vakantie- dan kunt u een andere Aalsmeerse kiezer
machtigen dit voor u te doen. U gebruikt het gedeelte van
de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en uw
gemachtigde moeten beiden tekenen. De stempas verandert
daarmee in een volmachtbewijs. Bij het stemmen moet uw
gemachtigde (een kopie van) uw geldig identiteitsbewijs tonen. Dit heet een onderhandse volmacht. U kunt dit tot op
de stemdag doen.
U kunt ook schriftelijk regelen dat iemand voor u stemt met
het formulier “Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen”.
Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, is dit de enige manier om uw stem uit te brengen. Ga naar uw gemeentehuis.
Of download het verzoekformulier of vraag het telefonisch
op. Uw aanvraag moet vrijdag 14 maart in ons bezit zijn.
Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen.
De volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen
stem in Amstelveen worden uitgebracht.
identificatieplicht
Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op 19 maart 2014 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig
tot 20 maart 2009” of elke latere datum.

stemmen vanuit het buitenland
Bent u bijvoorbeeld al in het buitenland op vakantie op het
moment dat de stempas op uw deurmat valt? Dan kunt u
uw volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In zo’n geval
kunt u het wel schriftelijk van tevoren regelen. Ga naar uw
gemeentehuis Aalsmeer. Of download het verzoekformulier of
vraag het telefonisch op. Uw aanvraag moet vrijdag 14 maart
in ons bezit zijn. Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. De volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen stem in Aalsmeer worden uitgebracht.
wet basisadministratie persoonsgegevens (brp)
Bij besluit van de toezichthouders BRP van de gemeente
Aalsmeer van 17 februari 2014 zijn de consulenten Burgerzaken van de gemeente Amstelveen gemandateerd tot het
toezicht houden op de naleving van de verplichtingen van
de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van
de wet basisregistratie personen (BRP). Dit besluit treedt in
met terugwerkende kracht tot 14 januari 2014. Het besluit
ligt tot 17 maart 2014 binnen de openingstijden van de balie
Burgerzaken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken Aalsmeer.
beKendmaKing besluit financiële tegemoetKomingen voorzieningen maatschappelijKe
ondersteuning samenwerKingsverband
aalsmeer-uithoorn 2014
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond
van de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Dit wordt onder andere
vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Besluit
Wmo is de hoogte van de financiële tegemoetkomingen van
de in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Verordening Wmo) vastgestelde voorzieningen
opgenomen. Op 14 Januari 2014 heeft het Dagelijks Bestuur
besloten het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2014 met terugwerkende kracht
vast te stellen per 1 januari 2014. Het Besluit financiële tegemoetkomingen maatschappelijke ondersteuning 2014 ligt
van 7 februari 2014 tot en met 21 maart 2014 (6 weken)
ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn.
gewijzigde ritbijdrage regiotaxi amstelland
per 1 januari 2014
Per 1 januari 2014 is de ritbijdrage voor het gebruik van de
Regiotaxi Amstelland gewijzigd.
In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn kunnen mensen met
een beperking en een medische indicatie gebruik maken van
de Regiotaxi. Voor het gebruik van de Regiotaxi is een ritbijdrage verschuldigd. Het tarief is gebaseerd op het tarief van
het openbaar vervoer.
Per 1 januari 2014 gelden voor de Regiotaxi de volgende
ritbijdragen:
ring

prijs per ring

Bestemming ring 1
Bestemming ring 2
Bestemming ring 3
Bestemming ring 4
Bestemming ring 5

e 1,20
e 1,75
e 2,30
e 2,85
e 3,45

vragen?
Heeft u vragen over de Regiotaxi? Neem dan contact op met
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Overige informatie over de
Regiotaxi kunt u lezen in de speciale nieuwsbrief. De nieuwsbrief is te vinden de website van de gemeente. De nieuwsbrief is ook af te halen bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Fonteinkruidhof 34 (Z-2014/009016), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde:
- Mijnsheerlyckheid (Z-2014/008839), het wijzigen van
een brandscheiding;
- Oosteinderweg (Z-2014/008781), het wijzigen van een
brug;
- Ringvaartzijde 50 (Z-2014/008148), het plaatsen van
twee ramen in de zijgevel;
- Romeijnstraat 6, (Z-2014/009039), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde;
- Stommeerweg 48, (Z-2014/009009), het aanleggen van
een in- en uitrit
- Weteringstraat 2a (Z-2013/008550), het tijdelijk verhuren van een woonhuis.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Lakenblekerstraat 5-9,(Z-2014/007650), het veranderen
van een inrichting (Activiteitenbesluit), (ontvangen 4
februari 2014)
- Middenweg 23, (Z-2014/006159), het slopen van een
kas en asbesthoudende materialen (verzonden 5 februari
2014).
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 te verlenen:
- Berkenlaan 17, (Z-2013/057282), het uitbreiden van een
woonhuis, (verzonden 5 februari 2014)
- Visserstraat 40, (Z-2014/003449), het renoveren van de
gevel en het plaatsen van een bouwkeet, (verzonden 6
februari 2014).
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-

gen. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. 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.
Kennisgeving ontwerp beschiKKing, wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor:
- Oosteinderweg 248b, (Z-2013/047072), het brandveilig
gebruik van hotel Aalsmeer;
- Vuurdoornstraat 11, (Z-2013/047491), het brandveilig
gebruik tbv woon- en dagcentrum Amstelmeer.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van vrijdag 13 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de gemeente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak
via tel. 0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen. 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 ruimtelijke ordeningen en vergunningen via tel.
020-5404911.
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 aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Aalsmeerderdijk 542 (Z-2013/065091), het vergroten van
een botenhuis (ontvangen 15 december 2013);
- Dorpsstraat 92 en 94, (Z-2013/065344), kamergewijze
verhuren van twee woningen (ontvangen op 16 december
2013).
ingetroKKen aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Stationsweg 6, (Z-2013/066171), het realiseren van
een nieuw te bouwen supermarkt (verzonden 5 februari
2014).
geaccepteerde (sloop)melding(en)
- Oosteinderweg 335,335a,337,339 (Z-2014/004874), het
slopen van een bedrijfsruimte met appartementen (verzonden 5 februari 2014)
- Schweitzerstraat 108, (Z-2014/006388), het slopen van
asbesthoudende materialen, (verzonden 5 februari 2014)
Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
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. Op
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
exploitatie met terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatie met terrasvergunning is
aangevraagd:
- IJssalon Cardore, Zijdstraat 49, Aalsmeer (Z-2014/006336)
dranK- en horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende drank-en horecavergunning is aangevraagd:
- Lunchroom Marcon, Chrysantenstraat 43/45, Aalsmeer,
wijziging leidinggevende (Z-2014/007187).
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.
collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor het houden een kledinginzamelingsactie aan:
KICI (Z-2014/000626)
1e kwartaal 2015
Jantje Beton (Z-2014/005016)
2e kwartaal 2015
Ronald McDonald Kinderfonds
(Z-2014/005628)
3e kwartaal 2015
Datum verzending vergunning 3 februari 2014.
Vervolg op volgende blz.

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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Vervolg van vorige blz.
COlleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
Wegafsluiting
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit

te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Tijdelijk stremmen van de Hornweg (Z-2014/004698) van
17 maart t/m 23 mei 2014.
Datum verzending vergunning: 13 februari 2014.
ter inzage
t/m 20022014 Haya van Somerenstraat 35a (het brandveilig
gebruik van BSO Kudelstein)
t/m 05032014 Oosteinderweg 248B (Z-2014/000461), (het
verkleinen van een bedrijfswoning en het uitbreiden van het hotel met 5 kamers)

t/m 12032014 Zonnedauwlaan 69 (Z-2013/046406), (het
brandveilig in gebruik nemen van een school
kinderdagverblijf)
t/m 13032014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening
Oosteinderweg e.o. 2005’
t/m 14032014 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning
Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer (uitgebreide procedure) (het vestigen van detailhandel
(Dorcas) in het bestaande pand aan de Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer)
t/m 13032014 Wijzigen van een winkel in 2 appartementen
aan de Oosteinderweg 413 a (Z-2013/008433
verzonden 30 januari 2014) en voor het

brandveilig gebruik aan de Apollostraat 66 (Z2013/038382)
t/m 17032014 Mr Jac Takkade 21 (Z-2013/052937) (het bouwen van een trainingsmolen en longeerkraal
voor paarden)
t/m 21032014 Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2014
t/m 27032014 Oosteinderweg 248b, (Z-2013/047072) (het
brandveilig gebruik van hotel Aalsmeer);
Vuurdoornstraat 11, (Z-2013/047491), (het
brandveilig gebruik t.b.v. woon- en dagcentrum Amstelmeer)

VOOr Meer infOrMatie: WWW.aalsMeer.nl

