
lid, van de Wegenverkeerswet 1994, om twee openbare oplaad-
punten voor elektrisch vervoer in de gemeente Aalsmeer aan te 
wijzen.  Het aanwijzen van de twee oplaadpunten voor elektrisch 
vervoer gaat middels het plaatsen van twee verkeersborden met 
het verkeersteken E8 en twee daarbij behorende onderborden met 
de tekst “Opladen elektrische voertuigen”.  De twee oplaadpunten 
voor elektrisch vervoer worden gerealiseerd op Dotterbloemweg 1 
in Kudelstaart en de A. H.  Blauwstraat 1 in Aalsmeer.  Het aanwij-
zen van de twee oplaadpunten is conform de Wegenverkeerswet 
1994 (WVW1994).  De WVW 1994 vereist dat voor het plaatsen, 
verwijderen en aanbrengen van verkeerstekens en wegmarkerin-
gen, komende uit bijlage I Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990, een verkeersbesluit wordt genomen.  De bekendma-
king 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 registratienum-
mer 2012 / 1585 – 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: 
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’ 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer geven er overeenkom-
stig artikel 1. 3. 1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van 
dat zij een herziening van de zes bestemmingsplannen die gelden 
in de wijk Hornmeer, inclusief het sportpark en het bedrijventer-
rein voorbereiden.  

Plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplan-
nen wordt begrensd door:
- in het noorden: de Zwarteweg;
- in het oosten: de sloot gelegen tussen de Turfstekerstraat en 

het Flora Holland-terrein; 
- in het zuiden: de gemeentegrens en de Bachlaan;
- in het westen: de Kudelstaartseweg.  

Aanleiding
De thans vigerende bestemmingsplannen ‘Hornmeer 1979’, ‘Horn-
meer 1979, 1e herziening’, ‘Sportpark Hornmeer 1983’, ‘Bedrijf-
sterreinen Hornmeer 1976’, ‘Bedrijventerreinen Stommeer en 
Hornmeer’ en ‘Kudelstaart Legmeerdijk 1975’ dateren allen van 
vóór 2003.  Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is een her-
ziening van deze bestemmingsplannen geboden vóór 1 juli 2013.  

Doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische rege-
ling in overeenstemming te brengen met de wettelijke verplichtin-
gen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening.  Als onderdeel 
van het uitvoeringsprogramma van de Integrale Nota Actualise-
ring Bestemmingsplannen, is de planherziening in hoofdzaak con-
serverend van aard.  Afhankelijk van de voortgang in de bestuurlij-
ke besluitvorming en de benodigde uitvoerbaarheidsonderzoeken 
kunnen in deze herziening mogelijk twee ontwikkelingen worden 
meegenomen: het busstation Burgemeester Kasteleinweg/Zwar-
teweg en het creëren van mogelijkheden tot vestigen van Peri-
fere Detailhandel op het bedrijventerrein Hornmeer.  Uitgangspunt 
hierbij is dat de planning uit de Integrale Nota leidend is.  Voor 
het overige zal de planherziening derhalve op korte termijn niet 
tot een wezenlijk andere inrichting van het plangebied leiden.  
Om die reden heeft de gemeenteraad van Aalsmeer op 8 december 
2011 besloten dat er vooruitlopend op de herziening geen nieuwe 
integrale beleidsvisie voor het plangebied nodig is.   

Planning
De planning van de integrale herziening is er op gericht eind 2012 
tot vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan te komen.  Het 
komend half jaar is gereserveerd voor de nauwkeurige inventa-
risatie van het plangebied en het doorlopen van de inspraak en 
vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan.  

Inzage projectplan
Voor de aanpak van de beoogde planherziening is een projectplan 
opgesteld.  Het projectplan bevat een beschrijving van de pla-
ninhoud en een beschrijving van de uitvoeringsorganisatie.  Het 
inhoudelijke deel van het projectplan is in te zien bij de centrale 
balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer.  De 
openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en met 
vrijdag van 8. 30 uur tot 14. 00 uur (vrije inloop) en van 14. 00 
uur tot 17. 00 uur ( op afspraak).  Op woensdag is de centrale balie 
open van 8. 30 uur tot 20. 00 uur.  Voor het overige is het project-
plan in te zien op afspraak.  Het projectplan is tevens beschikbaar 
gesteld via de gemeentelijke website www. aalsmeer. nl (te vinden 
onder de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts 
op het beeldscherm onder “ga direct naar”).  Voor meer informa-
tie over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer R.  
Luijendijk, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 
0297-387 532.  

Inspraak en zienswijzen
Met inachtneming van voornoemd artikel 1. 3. 1, lid 2 Bro wordt 
vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid is om over 
het voornemen de bestemmingsplannen in de Hornmeer te herzien 
zienswijzen naar voren te brengen, en dat er geen onafhanke-
lijke instantie in de gelegenheid is gesteld om over het genoemde 
voornemen advies uit te brengen.  Over het voorontwerpbestem-
mingsplan zal inspraak worden verleend.  Het ontwerpbestem-
mingsplan zal op grond van artikel 3. 8 Wro ter inzage worden 
gelegd met voor een ieder de mogelijkheid een zienswijze naar 
voren te brengen.  Van de ter inzage legging van het vooront-
werpbestemmingsplan met het oog op inspraak en het ontwerp-
bestemmingsplan met het oog op het indienen van zienswijzen zal 
steeds op de gebruikelijke wijze door middel van een publicatie 
in de Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke website kennis 
worden gegeven.
 

bekendmaking Vaststelling ‘masterplan 
Herenweg’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat de 
gemeenteraad in haar vergadering van 8 december 2011 het ‘Mas-
terplan Herenweg’, met inachtneming van de ingediende inspraak-
reacties op het eerder vrijgegeven ontwerp, heeft vastgesteld.  Het 
Masterplan beoogt richting te geven aan de ontwikkeling van 
wonen, groen, water en recreatie in de omgeving van de Heren-
weg.  Daarbij is een stedenbouwkundig toetsingskader beschreven 
voor nieuwbouwinitiatieven voor individuele woningen in het be-
staande lint van de Herenweg met doel de ruimtelijke kwaliteiten 
van de Herenweg te behouden en te versterken.  Het Masterplan 
dient tevens als onderlegger voor het verkrijgen van definitieve 
toestemming van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 
het bouwen van individuele woningen binnen de beperkingenzone 
van het Luchthavenindelingbesluit.  Bij de vaststelling heeft de 
gemeenteraad een amendement aangenomen en hierin uitgespro-
ken dat de drie kavels aan de zuidzijde van de Herenweg komen 

‘integraal VeiligHeidsbeleid 2012-2014’ 
Het concept ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014’ ligt ter in-
zage tot 14 maart 2012 in het gemeentehuis van Aalsmeer.  Ge-
durende deze periode kunnen inspraakreacties worden gegeven.  
Reacties op het conceptbeleid kunt u zenden naar: College van 
Burgemeester en Wethouders, Afdeling Openbare Orde en Veilig-
heid, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.  

definitieVe bescHikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden 
of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening.  Op grond 
van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 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 bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen.  
Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank 
kosten in rekening gebracht.

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende exploitatievergunningen zijn verleend:
- Oriëntal Paradise, Kudelstaartseweg 64 te Kudelstaart;
- Pasta Vino, Weteringstraat 10 te Aalsmeer
Datum verzending vergunningen: 21 februari 2012.

Exploitatie- en terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is verleend:
- The Beach, Oosteinderweg 247A te Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 21 februari 2012.

Terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende terrasvergunning is verleend:
- Sfinx, Ophelialaan 89 te Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 21 februari 2012.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2. 25 van de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning is de vergunning verleend voor:
- Kermis op de Bilderdammerweg van 4 t/m 9 april 2012 van 

14. 00 – 22. 00 uur;
Datum verzending vergunningen 17 februari 2012.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecHt 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen:
- Green Park, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw;
- Hoofdweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Mijnsherenweg 144, het verwijderen van asbest;
- Molenpad, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Schoorsteen 56, het vergroten van de woning;
- Spoorlaan 27-34, het kappen van 6 bomen.

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9. 00-11. 30 uur, 
ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverle-
ning, 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 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 omgevingsver-
gunning te verlenen:
- Händelstraat 60, het kappen van 2 haagbeuken;
- Molenpad, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 40b, het plaatsen van een schoorsteen en 2 

dakkapellen;
- Oosteinderweg 107, het slopen en herbouwen van een bloe-

menschuur en verwerkingsruimte;
- Spoorlaan 27-34, het kappen van 2 x els, 1 x sierpeer, 3 x 

meidoorn;
- Uiterweg 141, het kappen van 1 beuk.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 23 februari 2012.

Verdagen (Verlenging) beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning

Krachtens artikel 3. 9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde 
termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes weken verlen-
gen.  De beslissing op de volgende aanvragen is met toepassing van 
artikel 3. 9, lid 2 van de Wabo met zes weken verdaagt:
- Van Cleeffkade 15A (WABO-20120001), ontvangen op 29 de-

cember 2011;
- Van Cleeffkade 15A (WABO-20120002), ontvangen op 29 de-

cember 2011.

welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 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 aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.  

publicatie melding artikel 8.40 wet milieubeHeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij van de volgende inrichting een melding 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 in-
richtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde 
Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Zeilschool Aalsmeer 
Adres : Kudelstaartseweg 64
Plaats : Kudelstaart
Datum  : 16 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.

Verkeersbesluit 2012 / 1585 – m&r
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 15, eerste 

officiële mededelingen
23 februari 2012

te vervallen en deze te wijzigen in één kavel ten behoeve van de 
ontwikkeling van een (zorg)boerderij.  Het Masterplan Herenweg 
is te vinden op de gemeentelijke website: www. aalsmeer. nl.  en is 
tevens in te zien op het gemeentehuis.  Het besluit tot vaststelling 
is niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

inspraak Voorontwerp bestemmingsplan 
‘stommeer’ 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat overeenkomstig artikel 4. 1 van de inspraakverordening 
gelegenheid tot inspraak wordt geboden met betrekking tot het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Stommeer’.  Vanaf 24 februari t/m 5 
april 2012 ligt het plan ter inzage voor inspraak.  

Plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplan-
nen in de Stommeer wordt begrensd door:
- in het noorden: de Stommeerkade;
- in het oosten: de Geijlwijckerweg (voormalig fietspad Stom-

meerkade); 
- in het zuiden: de Zwarteweg;
- in het westen: de Stommeerweg.  
Uitgezonderd van de herziening zijn het tracé van de Burgemees-
ter Kasteleinweg en de vier projectgebieden van het Masterplan 
‘Tuinen van Aalsmeer’: Polderzoom, Noordvork, Spoorlaan en Zwar-
teweg.  

Aanleiding
De thans vigerende bestemmingsplannen ‘Stommeer-Noord 1964’, 
‘Stommeer-Zuid 1964’, ‘Stommeer-Vuurdoornstraat 1995’, ‘Bacca-
rastraat’, ‘Baanvak Achter de Wilgen’, ‘Stommeerkade-West’ en ‘Be-
drijventerreinen Stommeer en Hornmeer’ dateren allen van vóór 
2003.  Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is een herziening 
van deze bestemmingsplannen geboden vóór 1 juli 2013.  

Doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische rege-
ling in overeenstemming te brengen met de wettelijke verplichtin-
gen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening.  Als onderdeel 
van het uitvoeringsprogramma van de Integrale Nota Actuali-
sering Bestemmingsplannen, is de planherziening in hoofdzaak 
conserverend van aard.  De planherziening zal derhalve op korte 
termijn niet tot een wezenlijk andere inrichting van het plange-
bied leiden.  

Inloopavond
Er wordt een informatieavond gehouden over het voorontwerpbe-
stemmingsplan op 6 maart 2012 van 20:00 uur tot 21:30 uur (zaal 
open 19:45) in het gemeentehuis van Aalsmeer.

Procedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bijbeho-
rende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 
24 februari t/m 5 april 2012.  Het voorontwerp van het bestem-
mingsplan is in te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, 
Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer.  De openingstijden van de cen-
trale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8. 30-14. 00 uur 
(vrije inloop) en van 14. 00-17. 00 uur (op afspraak).  Op woensdag 
is de centrale balie open van 8. 30 uur tot 20. 00 uur.  Voor het 
overige is het plan in te zien op afspraak.  Vanaf 24 februari 2012 
kunt u de stukken ook inzien via de gemeentelijke website www.
aalsmeer. nl  (te vinden via de knop “bestemmingsplannen” in het 
keuzemenu rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”) 
en op www. ruimtelijkeplannen. nl onder de planidentificatieco-
de: NL. IMRO. 0358. BPSTOMMEER-VO02.  Gedurende deze termijn 
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke 
of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen.  Schrifte-
lijke reacties worden gericht aan Burgermeester en wethouders 
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van Inspraak 
bestemmingsplan ‘Stommeer’.  Degene die buiten de openingstij-
den inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met dhr.  R.  
Luijendijk, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 
(0297) 387532.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
balie 5 (week 8)

t/m 1 mrt Verkeersbesluit 2011/17316-M&R;
t/m 2 mrt Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke beoor-

deling bouwen in de Linten van de gemeente van 
Aalsmeer’;

t/m 6 mrt  Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn 2011 (versie 4);

t/m 8 mrt Bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebie-
den 9 en 10” met bijbehorend exploitatieplan op 
24 november 2011 door de gemeenteraad gewijzigd 
zijn vastgesteld;

t/m 14 mrt Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014;
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 septem-
ber 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 febru-
ari 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 af-

sluiten 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 Cir-
cusvoorstelling op de Dreef van 20 t/m 23 oktober 
2012 om 13. 30 en 16. 00 uur; 

t/m 22 mrt Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kudelstaart – parkeer-
terrein Robend”;

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

dag 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 & Verkeersbe-
sluit 2011 / 15239 – M&R;

t/m 2 apr Kermis op de Bilderdammerweg van 4 t/m 9 april 
2012 van 14. 00 – 22. 00 uur;

t/m 4 apr Exploitatie vergunningen verleend aan: Oriëntal Pa-
radise, Kudelstaartseweg 64 te Kudelstaart; Pasta 
Vino, Weteringstraat 10 te Aalsmeer;

t/m 4 apr Exploitatie en terrasvergunning: verleend aan The 
Beach, Oosteinderweg 247A te Aalsmeer;

t/m 4 apr Terrasvergunning: Sfinx, Ophelialaan 89 te Aals-
meer;

t/m 5 apr Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’; 
t/m 5 apr Bekendmaking vaststelling ‘Masterplan Herenweg’;
t/m 5 apr Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Stommeer’.

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.

Voor meer informatie: 

www.aalsmeer.nl




