12 februari 2015

officiële mededelingen
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. 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. 0297387575. 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.

aGenda Voor de BIjeenkomst Van de raad Van
aalsmeer op donderdaG 19 feBruarI 2015 In de
raadzaal Van het GemeentehuIs Van aalsmeer
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met een korte besluitvormende raad welke wordt gevolgd door de oordeelsvormende
raad. Na een onderbreking wordt de oordeelsvormende raad gevolgd door de besluitvormende Raadsvergadering.
raad (besluitvormend)
tijd

punt

onderwerp

20.00

Rb-1

20.05

Rb-2
Rb-3

Opening door de voorzitter
mevrouw J. Vonk-Vedder
Behandelstukken
Vervanging raadslid
Benoemen fractie assistent CDA
SCHORSING
raad (oordeelsvormend)

tijd

punt

onderwerp

20.15

Ro-1

20.20

Ro-2

20.45

Ro-3

21.15

Ro-4

21.55

Ro-5

22.15

Ro-6

22.30
22.45

Ro-7
Ro-8

22.55

Ro-9

23.00

Ro-10

23.05

Ro-11

23.10

Ro-12

1. Opening van de oordeelsvormende
Raad door de voorzitter mevrouw
J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het resumé van
22 januari 2015
Rapportage Quickscan Gemeentelijk
Vastgoed gemeente Aalsmeer
Vaststelling Bestemmingsplan
‘Nieuw Calslagen’
Programma van Eisen (visiedocument)
project Machineweg - Rooie Dorp Aalsmeer
Aanpassing winkeltijdenverordening
gemeente Aalsmeer ter uitvoering van
de motie ‘Uitbreiding koopzondagen’.
Normenkader voor de accountantscontrole
op de jaarrekening 2014 van de gemeente
Aalsmeer
Vergadermodel
Bekrachtigen geheimhouding op de
stukken inzake de omgevingsvergunning
voor de aanleg van de Middenweg en
verwerving van het woonhuis en een deel
van een bedrijfsperceel hiervoor benodigd.
Bekrachtigen geheimhouding op een
tweetal bijlagen behorende bij de
adviesnota inzake de Startnotitie
Hornweg 317 te Aalsmeer
Bekrachtigen geheimhouding op de B&W
adviesnota van 3 februari 2015, de
voorovereenkomst met bijlagen en het
raadsvoorstel inzake het project De Tuinen
van Aalsmeer, deelgebied Zwarteweg.
Bekrachtigen geheimhouding op de
rapportage onderzoek ‘Heroverweging
uitvoering Wsw’
Bekrachtigen geheimhouding op de
rapportage onderzoek KPMG naar de
gevolgen openbreken GR (AM groep)
op hoofdlijnen
Motie Vreemd aan de orde van de dag
Vragenkwartier en sluiting

23.15
23.25

oVerIGe loketten en InformatIe
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

PAUZE / ONDERBREKING

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

raad (besluitvormend)

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.

tijd

punt

onderwerp

23.45

Rb-4

1. Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het resumé van
22 januari 2015
4. Ingekomen stukken Aalsmeerse
burgers en instellingen
SLUITING

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.

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. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Aalsmeer, door de hele gemeente (Z-2014/072101), het
plaatsen van verkiezingsborden (week 8 t/m week 13),
(verzonden 9 februari 2015);
- Dorpsstraat 62 (Z-2015/006923), het uitbreiden van de
woning;
- Dreef 5 (Z-2015/007272), het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van wonen;
- Hornweg 230 (Z-2015/007418), het verwijderen van een

dam, bouwen van een brug en maken van beschoeiing;
- Hornweg 318A (Z-2015/006985), het bouwen van een
schuur;
- Oosteinderweg 60 (Z-2015/007398), het vervangen van
een brug en maken van beschoeiing.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Kudelstaartseweg 113 (Z-2015/006323), het slopen van
het dak van de voormalige bloemenschuur;
- Julianalaan 34 (Z-2015/007022), het verwijderen van asbest (mutatiewoning);
- Middenweg 11a (Z-2015/007002), het oprichten van een
bedrijf (melding activiteitenbesluit);
- Violenweg 10 (Z-2015/007523), het verwijderen van asbest.
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:
- Beethovenlaan 120 (Z-2014/072587), het uitbreiden van
het clubgebouw (verzonden 05 februari 2015);
- Molenpad 2 (Z-2014/072503), het bouwen van een nieuwe
entree en het dichtzetten van de ruimte onder de loopbrug
van de eerste verdieping (verzonden 4 februari 2015);
- Mr. Jac. Takkade 28 (Z-2014/072839), het oprichten van
een woonhuis (verzonden 5 februari 2015);
- Touwslagerlaan 21 t/m 31 en 10,12, 20 en 22 (Z2014/072747), wijzigen nieuwbouw 6 woningen en gevelwijziging 4 woningen (verzonden 6 februari 2015).
Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Hugo de Vriesstraat 7 (Z-2014/068863), het oprichten van
een garage met carport (ontvangen 6 februari 2015);
- F.A. Wentstraat 2D (Z-2014/073063), het gebruiken van
het pand voor huisvesting arbeidsmigranten (ontvangen 5
februari 2015).
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Julianalaan 34 (Z-2015/007022), het verwijderen van asbesthoudende materialen (verzonden 9 februari 2015);
- Julianalaan 69 (Z-2015/005778), het verwijderen van asbesthoudende materialen (verzonden 4 februari 2015);
- Middenweg 48 (Z-2015/004181), het breken van puin op
locatie (max. 3 werkdagen), verzonden 9 februari 2015);
- Oosteinderweg 248B (Z-2015/001069), het melden van
brandveilig gebruik t.b.v. omzetting dienstwoning naar
hotelkamer (verzonden 5 februari 2015);
- Violenweg 10 (Z-2015/007523), het verwijderen van asbesthoudende materialen (verzonden 9 februari 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
BekendmakInG wIjzIGInGen In de (onder)
mandaatBeVoeGdheId ten aanzIen Van BesluIten
op Grond Van woonarkenVerordenInG
aalsmeer 2013
zaaknummer: z-2014/066228
Op 19 december 2013 heeft de Raad van de gemeente Aalsmeer de verordening Woonarkenverordening Aalsmeer 2013
vastgesteld. De verordening is per 3 januari 2014 in werking
getreden. Abusievelijk is vergeten de mandaatbevoegdheden
omtrent vergunningverlening, meldingen, ontheffingen en
vrijstellingen tegelijk met de inwerkingtreding van de verordening te regelen. In het college van 27 januari 2015 is deze
omissie nu rechtgezet.
Inwerkingtreding: 3 januari 2014
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 in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
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.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Hornweg 187 (Z-2015/006296), Jac. Stammes toernooi op
4 april 2015.

ColleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
ter InzaGe
t/m 12-02-15 Concept Startnotitie m.b.t. bouw van 9 vrijstaande woningen langs het nu nog onbebouwde deel van de Hornweg in Aalsmeer, bij
de wijk Nieuw Oosteinde.
t/m 19-02-15 Zakelijke overeenkomst tot kostenverhaal (kadastrale 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-omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan
“Landelijk Gebied Oost” (Machineweg 25) (Z2014/040712)
t/m 26-02-15 Besluit tot gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” Z-2013/007248
(met bijbehorende stukken). Het plangebied
heeft globaal betrekking op het omliggende
buitengebied van de woonkern Nieuw-Oosteinde. Het plangebied heeft ook betrekking op de
woonlinten van de Aalsmeerderweg, Machineweg, Hornweg en Legmeerdijk. Een aantal delen van de woonlinten is buiten het plangebied gehouden. Het betreft de percelen aan
de Aalsmeerderweg met huisnummers 143 t/m
211 (oneven), 226 t/m 334 (even) en 420 t/m
422 (even), alsmede de percelen aan de Hornweg 191 t/m 317 (oneven) en de Machineweg
met oneven nummers 49 t/m 193.
t/m 06-03-15 Voornemen weigeren aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. Herenweg 42 ws (Z2014/067982), 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 percelen
aan de Hornweg 231 en 237 te Aalsmeer). (Z2014/069898)
t/m 12-03-15 Conceptvergunning Drank- en Horecawet***
(met de daarop betrekking hebbende stukken)
Stichting dorpshuis Kudelstaart De Zwarte
Hoed, Kudelstaartseweg 239 (Z-2014/057214).
t/m 16-03-15 Voordracht aanwijzing gemeentelijke beschermde dorpsgezichten Het Plassenlint
(Stommeerweg tussen de koolhaven en de watertoren), Cyclamenstraat 1a-28 en Seringenpark (met alle bijbehorende stukken) (west)
(Z-2013/043272)
t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemisolatie bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en
het subsidieplafond voor deze Nadere regels.

proCedure
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 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 hebbende 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 hebbende 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 donderdag 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 vergunningen. 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 beroepschrift 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 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 Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer InformatIe: www.aalsmeer.nl

