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Nieuwe Meerbode - 8 maart 2012

8 maart 2012

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 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 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 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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
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 20 maart en 10 april 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 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
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.

geWijzigde openingstijden balie bouWen en
Vergunningen
Met ingang van 15 maart 2012 wijzigen de openingstijden van
de balie bouwen en vergunningen in het gemeentehuis. Door
het teruglopende aantal inwoners dat gebruik maakt van de
vrije inloopmogelijkheid aan de balie, is besloten de openingstijden te wijzigen en uitsluitend op afspraak te gaan werken.
Vanaf 15 maart is de balie elke week geopend 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. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van het gemeentehuis,
0297 – 38 75 75. Meer informatie over het omgevingsrecht is
te vinden op www.omgevingsloket.nl en in de digitale balie op
de website van de gemeente, www.aalsmeer.nl
let op: kinderen kunnen met ingang Van juni
2012 niet meer Worden bijgeschreVen in het
paspoort Van de ouders
Bijschrijvingen van kinderen in het paspoort blijven geldig tot
26 juni 2012. Daarna moeten kinderen een eigen reisdocument
hebben. Dit is het gevolg van een wijziging van de Europese
verordening die voorschrijft waaraan reisdocumenten moeten
voldoen. In de gewijzigde verordening wordt het beginsel van
1 persoon per paspoort geregeld. Geregeld wordt ook dat de
invoering van het 1p - 1p beginsel uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van de verordening van kracht wordt. Het 1p - 1p
beginsel zal medio juni 2012 van kracht worden. Vanaf dat
moment zijn bijschrijvingen niet meer geldig. Geldig blijft wel
het document van de houder waarin de bijschrijvingen zijn geplaatst. De paspoortregelgeving zal worden aangepast in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving.
definitieVe beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken 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 bestuursrecht 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.

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- het plaatsen van een onderzoeksunit op Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer t.b.v. het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker van 14 mei t/m 11 augustus 2012.
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- het plaatsen van twee springkussens en een tap op Koninginnedag in de Chrysantenstraat op 30 april 2012;
Openwaterwedstrijd in de Westeinderplassen nabij het surfeiland op 19 augustus 2012 van 11.00 - 17.00 uur.
Datum verzending vergunningen 7 maart 2012
Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:

- Einsteinstraat/Robend, het verwijderen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg 238, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Legmeerdijk 313, het milieuneutraal veranderen van de inrichting;
- Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Molenpad 2, het wijzigen van brandscheidingen;
- Molenpad/Zijdstraat, het inrichten van een bouwplaats;
- Oosteinderweg 152 en 154, het slopen van de woningen;
- Oosteinderweg 211A, het bouwen van een schuur;
- Robend, 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, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, 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
omgevingsvergunning te verlenen:
- Einsteinstraat/Robend, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg 240, het slopen en herbouwen van het
bijgebouw aan de zijkant;
- Margrietstraat 1, het vergroten van de schuur;
- N201, tussen km 33.465 en km 33.506, het aanleggen van
kabels en leidingen;
- Oranjebuurt, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Robend, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 8 maart 2012.
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. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2
weken.

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.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,
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Verkeersbesluit 2012 / 959 – m&r
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 15,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, om een aslastbeperking in te stellen tot maximaal 8 ton op de Molenvlietbrug. Het instellen van aslastbeperking van tot maximaal 8
ton op de Molenvlietbrug gaat middels het plaatsen van twee
verkeersborden bij de Molenvlietbrug met verkeersteken C20
‘Aslastbeperking’ van 8 ton komende uit bijlage I Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990. Ter informatie voor de
weggebruiker worden daarnaast zes verkeersborden met het
verkeersteken L10 ‘Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de
aangegeven richting’ geplaatst.
Het instellen van de aslastbeperking van 8 ton is hiermee conform de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994). De WVW 1994
vereist dat voor het plaatsen, verwijderen en aanbrengen
van verkeerstekens en wegmarkeringen, komende uit bijlage
I Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een verkeersbesluit wordt genomen. De bekendmaking 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 registratienummer 2012
/ 959 - M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes
weken ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening, balie 5 van
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Bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” met bijbehorend exploitatieplan
op 24 november 2011 door de gemeenteraad gewijzigd zijn vastgesteld;
Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014;
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 september 2012 van 12.00-18.00 uur;
APV Ontheffing sluitingstijd is verleend in de
nacht van 18 op 19 februari 2012 en van 20 op
21 februari 2012 tot 02.00 uur aan Dorpshuis Kudelstaart te Kudelstaart;
Verkeersbesluit 2011 / 10456 - M&R;
Tijdelijke Verkeermaatregelen: het gedeeltelijk
afsluiten van Boomgaard van 5 tot 10 maart
2012 tussen 07.00-17.00 uur;
Evenementenvergunning: Kermis op de Dreef van
6 t/m 11 maart 2012 van 14.00-24.00 uur; en
Circusvoorstelling op de Dreef van 20 t/m 23 oktober 2012 om 13.30 en 16.00 uur;
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kudelstaart-parkeerterrein Robend”;
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spoorlaan’;
Evenementenvergunning: een vlooienmarkt op
zondag 26 februari 2012 van 10.00-16.30 uur in
sporthal Bloemhof te Aalsmeer;
APV Vergunning: Drank- en Horecawet aan VOF ’t
Schouwse Hof;
Verkeersbesluit 2011 / 15238 - M&R & Verkeersbesluit 2011 / 15239 - M&R;
Kermis op de Wim Kandreef van 4 t/m 9 april
2012 van 14.00-22.00 uur;
Exploitatie vergunningen verleend aan: Oriëntal Paradise, Kudelstaartseweg 64 te Kudelstaart;
Pasta Vino, Weteringstraat 10 te Aalsmeer;
Exploitatie en terrasvergunning: verleend aan
The Beach, Oosteinderweg 247A te Aalsmeer;
Terrasvergunning: Sfinx, Ophelialaan 89 te Aalsmeer;
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
Bekendmaking vaststelling ‘Masterplan Herenweg’;
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Stommeer’;
Standplaatsvergunning: de verkoop van oliebollen in december op het Pompplein;
Ontheffing sluitingstijd: de nacht van 16 op 17
maart 2012 tot 02.00 uur aan Eetcafé ’t Holland
Huys;
Besluit financiële tegemoetkomingen voorziening maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2012;
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning;
Evenementenvergunning: het plaatsen van twee
springkussens en een tap op Koninginnedag in
de Chrysantenstraat op 30 april 2012;
Openwaterwedstrijd in de Westeinderplassen
nabij het surfeiland op 19 augustus 2012 van
11.00-17.00 uur;
Verkeersbesluit 2012 / 959 - M&R.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

