
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 106, het aanleggen van een brug en uitrit;
- Dorpsstraat 108, het aanleggen van een brug en uitrit;
- Korianderhof/Venkelhof, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Machineweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 413a, het wijzigen van bedrijfsruimte naar 

2 studio’s.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- 1e J.C. Mensinglaan 40, het verwijderen van asbest;
-  Ophelialaan 170a, het verwijderen van asbest.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
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 mede-
werker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en ver-
gunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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:
- Dotterbloemstraat 4, het plaatsen van een dakkapel (ver-

gunning verzonden 14 februari 2013).
- Mr. Jac. Takkade 33, het aanleggen van kabels en leidin-

gen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 21 februari 2013. 

terinzagelegging ontWerp bestemmingsplan 
“schinkelpolder” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de 
periode van 22 februari 2013 tot en met 4 april 2013 voor 
een ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp bestemmingsplan “Schinkelpolder” met de 

daarop betrekking hebbende stukken.

Het plangebied is globaal gelegen tussen de Ringvaart van 
de Haarlemmermeer, de Bosrandweg, de Oosteinderweg en de 
Mr. Jac. Takkade. De lintbebouwing aan de zuidzijde van de 
Oosteinderweg behoort ook tot het plangebied.

doelstelling
De beleidsmatige doelstelling van het bestemmingsplan is 
de bescherming van het noordelijke deel van het plange-
bied (Schinkelbos) als natuurlijk- en ecologisch waardevol 
gebied, alsmede het beperkt mogelijk maken van extensieve 
dagrecreatie, zonder dat eerdergenoemde waarden worden 
aangetast. 

Daarnaast is het plan gericht op de bescherming van het cen-
trale deel van het plangebied als gemengd (glas)tuinbouw-
gebied, zonder daarmee de ontwikkeling van zuivere glas-
tuinbouw op de langere termijn onmogelijk te maken. Het 
zuidelijk deel wordt beschermd als lintbebouwing, waarbij de 
bestaande functiemenging van wonen en bedrijvigheid waar 
mogelijk wordt ontvlochten. Voor percelen die onvoldoende 
geschikt zijn voor de glastuinbouw worden enkele nieuwe 
mogelijkheden gecreëerd die recht doen aan de ligging en 
geschiedenis van het gebied.

inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestem-
mingsplan “Schinkelpolder” met ingang van 22 februari 2013 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De planidentifica-
tiecode is: NL.IMRO.0358.BPSCHINKELPOLDER-ON01. Vanaf 
genoemde datum kunt u de stukken ook inzien via de ge-
meentelijke website www.aalsmeer.nl (onder het kopje “be-
stemmingsplannen” in het derde keuzemenu rechts op het 
beeldscherm).

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het 
ontwerp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedu-
rende bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken op 
het gemeentehuis van Aalsmeer aan het Drie Kolommenplein 
1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en 
met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag 
is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. 

Het plan ligt tevens ter inzage bij de balie Bouwen en Ver-

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.

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.

gunningen op het raadhuis van Amstelveen, aan de Laan 
Nieuwe Amstel 1. U kan zich melden via de centrale balie. 
De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met 
woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrij-
dag 8.30-12.30 uur.

Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage wil 
hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het 
algemene  tel. 0297-387575.

zienswijzen indienen 
Gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging, van 
22 februari 2013 tot en met 4 april 2013, kan een ieder 
een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp bestem-
mingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze 
schriftelijk en/of mondeling.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeen-
teraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding 
van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Schinkelpolder”. 
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken via het algemene  tel. 0297-387575.

ter inzage legging ontWerp bestemmingsplan 
‘kudelstaart op onderdelen’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 22 februari 2013 tot en met 4 april 2013 het ont-
werpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ met bijbe-
horende stukken voor een ieder ter inzage ligt. 

plangebied
Het gebied van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op 
onderdelen’ bestaat uit vijf afzonderlijke plandelen:
- Kudelstaart West-Herenweg, globaal gelegen tussen de 

woonbebouwing van Herenweg 19-59 en de Bilderdam-
merweg;

- Kudelstaartseweg 67-73;
- Kudelstaartseweg 225;
- Kudelstaartseweg 243; 
- Kudelstaartseweg 295-297. 

aanleiding
Voor de kern Kudelstaart en het omliggende landelijke gebied 
is op 21 februari 2008 het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 
2006’ vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben aan enkele 
planonderdelen goedkeuring onthouden zodat hiervoor nog 
steeds de oudere bestemmingsplannen ‘Kudelstaart 1949’, 
‘Kudelstaart 1969’ en ‘Kudelstaart Zuid 1992’ gelden. Deze 
plannen dateren allen van vóór 2003. Op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening is een herziening van deze bestem-
mingsplannen geboden vóór 1 juli 2013.  

doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische 
regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke 
verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening. 
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Inte-
grale Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de plan-
herziening in hoofdzaak conserverend van aard. Dit betekent 
dat de primaire bestemmingen uit ‘Kudelstaart 2006’ zullen 
worden ‘gerepareerd’ en dat de bestemmingen niet tot een 
wezenlijk andere inrichting van het plangebied dan de be-
staande situatie zullen leiden. 

procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onder-
delen’ ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken 
voor een ieder ter inzage van 22 februari 2013 t/m 4 april 
2013. Het ontwerp van het bestemmingsplan is in te zien 
bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 
Drie Kolommenplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije 
inloop). 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. Het plan is tevens in te zien op bij de Balie Bou-
wen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan 
Nieuwe Amstel 1 ; aanmelden via centrale balie (openings-
tijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, 
donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale be-
stemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ vanaf 22 februari 
2013 bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder plani-
dentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPKUDELSTAARTOO-ON01. 
De pdf-versie van het plan kunt u vanaf 22 februari 2013 
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”).

Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze bestem-

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

mingsplan Kudelstaart’. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met 
het algemene  tel. 0297-387575.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, 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 me-
dewerker van de afdeling 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. 

publieksavond “inbraakpreventie” op dinsdag 
5 maart 2013

Op dinsdag 5 maart as. organiseert de gemeente Aalsmeer in 
samenwerking met onder meer de politie en Eigen Haard een 
publieksavond ‘Inbraakpreventie’ voor de inwoners van de 
gemeente Aalsmeer. De avond start om 19.15 uur en bevat 
demonstraties, informatie en tips over het voorkomen van 
een woninginbraak. De politie licht toe waar inbrekers op 
letten en hoe te handelen na een woninginbraak. Slotenex-
perts van Eigen Haard demonstreren hoe sloten te openen 
zijn en waar de kwetsbaarheid zit. Bezoekers kunnen vragen 
stellen en informatie vragen aan diverse deelnemende orga-
nisaties. Aanmelden voor de avond kan via info@aalsmeer.nl  
of 0297 38 75 75.

ter inzage biJ de aFdeling dienstverlening, 
balie 5 (Week 8)

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 
bezwaarschriften Aalsmeer;

t/m 21-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn’; (inclusief Centrumregeling en Dienst-
verleningshandvest)

t/m 21-02 Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013
t/m 07-03 Verleende omgevingsvergunningen voor: Aals-

meerderweg 304, Hortensialaan 84;Kastanje-
laan 22, Kudelstaartseweg 16, Sportlaan 43a, 
Zandoogjesstraat 21

t/m 08-03 Kennisgeving ontwerpbesluit wet algemene be-
palingen omgevingsrecht voor: Biemond Tank-
service B.V. (tankstation Lakenblekerstraat 9a, 
Aalsmeer) 

t/m 08-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht, omgevings-
vergunning (Uiterweg 84, bouwen van een 
woonhuis)

t/m 08-03 wetgeluidhinder (Uiterweg 84, bouwen van een 
woonhuis)

t/m 13-03 Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Op-
helialaan 81 (oprichten van een bezorg- en af-
haalcentrum); Poldermeesterplein 11 (het wijzi-
gen 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 Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn/Centrum-
regeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en 
Amstelveen

t/m 04-04 Dotterbloemstraat 4 (het plaatsen van een 
dakkapel (vergunning verzonden 14 februa-
ri 2013)); Mr. Jac. Takkade 33 ( het aanleggen 
van kabels en leidingen)

t/m 04-04  het ontwerp bestemmingsplan “Schinkelpolder”.
t/m 04-04 ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op on-

derdelen’

officiële mededelingen
21 februari 2013

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 woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

dienstverlening balie bouWen & 
vergunningen uitgebreid 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert 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, bestem-
mingsplannen 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 infor-
matie 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.

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 kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling 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 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.

calamiteitenteleFoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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.

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




