
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Helling 35, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 127, het vergroten van de woning;
- Rietwijkeroordweg 59 en 64, het creëren van parkeerplaat-

sen voor festival;
- Uiterweg 158a, het, vervangen, aanbrengen en veranderen 

van de beschoeiing;
- Willem-Alexanderstraat 99, het plaatsen van een dakkaper.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebben-
de 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 don-
derdag 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 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:
- Apollostraat 17, het kappen van een boom;
- Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kappen van di-

verse bomen;
- Helling 35, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornmeer, het kappen van diverse bomen;
- Hoofdweg 148, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Machineweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Madame Curiestraat 10, het kappen van een boom;
- Mijnsherenweg 43, het bouwen van een woning;
- Rietwijkeroordweg 8, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Uiterweg 100, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 174, het kappen van een boom.

verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het bouwen van winkelruimte en een appartement aan de 
Zijdstraat 22 aalsmeer. 
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
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 medewer-
ker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de 
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemoti-
veerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 7 maart 2013.

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Haydnstraat 35, het plaatsen van een aanbouw.

Uitbreiding monUmentenlijst

In samenwerking met de gemeentelijke Monumentencommis-
sie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Stichting 
Welstandszorg Noord-Holland heeft het college in haar verga-
dering van 5 maart 2013 besloten de volgende objecten aan 
te wijzen als gemeentelijk monument:
- Lijnbaankerk (exterieur), gelegen aan de Lijnbaan 5;
- Transformatorhuis, gelegen aan het Schinkeldijkje;
- Seringenpark, gelegen tussen de Ophelialaan en de Molen-

vliet;
Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken, 
tot en met 19 april 2013, ter inzage bij de balie Bouwen en 
Vergunningen. De mogelijkheid bestaat hiertegen bezwaar in 
te dienen bij de gemeente.

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.

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

reclamebelasting

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 20 december 2012 
ingestemd met de invoering van een reclamebelasting als-
mede de verordening reclamebelasting voor het jaar 2013 
vastgesteld. Deze verordening is gebaseerd op de begroting 
voor 2013 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 
november 2012. De verordening ligt, tijdens de openings-
tijden, na deze bekendmaking voor 12 weken ter inzage op 
het gemeentehuis Amstelveen. Afschriften van deze veror-
dening zijn daar verkrijgbaar en de verordening is digitaal 
raadpleegbaar op de website www.gemeentebelastingenam-
stelland.nl. De heffing van reclamebelasting voor 2013 is 
nieuw. De ondernemers in het centrum gebied zijn in 2012 
door de ondernemersvereniging op de hoogte gesteld van 
de invoering van de reclamebelasting. Verder heeft op 27 
december 2012 een artikel in de Nieuwe Meerbode gestaan 
over de invoering van de belasting en de oprichting van het 
ondernemersfonds. De reclamebelasting wordt geheven voor 
reclameobjecten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn 
tegen een vast bedrag van e 60 per maand, zijnde e 720 per 
jaar. Behoudens een vergoeding voor de door de gemeente te 
maken kosten voor de heffing en invordering van de belas-
ting, worden alle opbrengsten uit de reclamebelasting weer 
uitgekeerd aan het speciaal voor het centrumgebied opge-
richte ondernemersfonds. De besteding van de gelden wordt 
vervolgens bepaald door dit ondernemersfonds waarin iedere 
belastingplichtige een stem heeft. De geheven reclamebe-
lasting komt dus weer ten goede aan de belastingplichtigen.

bekendmaking machtiging de dienstdoende 
(hooFd)oFFicier van dienst brandWeer nl-alert 
inZetten geval van een ramp oF een crisis

 
machtiging
Op 19 februari 2013 heeft de waarnemend burgemeester van 
de gemeente Aalsmeer de dienstdoende (Hoofd)Officier van 
Dienst Brandweer Amsterdam-Amstelland gemachtigd om in 
geval een ramp of een crisis NL-Alert in te zetten. NL-Alert 
is een middel dat bij het plaatsvinden van een calamiteit of 
bij een acute dreiging van een calamiteit ingezet kan worden 
om burgers in een bepaald gebied te alarmeren. Iedereen met 
een geschikte mobiele telefoon binnen het gekozen gebied 
ontvangt een alarmering. Omdat het een tekstbericht betreft 
kan, anders dan bij de traditionele sirene, op de desbetref-
fende gebeurtenis toegesneden informatie worden gegeven. 
De burger ontvangt per incident direct handelingsperspectief 
over wat hij of zij het best kan doen en laten. Het NL-Alert 
systeem zal naast de gebruikelijke sirene gebruikt worden. 
inwerkingtreding
De voornoemde machtiging treedt op 8 maart 2013 in wer-
king.

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.

ter inZage bij de aFdeling dienstverlening, 
balie 5 (Week 10)

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)

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
7 maart 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 26 maart en 16 april 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.

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.

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 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 leidingen); Ma-
chineweg (het aanleggen van kabels en leidin-
gen); Oosteinderweg 413a (het wijzigen van 
bedrijfsruimte naar 2 studio’s); 1e J.C. Mensin-
glaan 40 (het verwijderen van asbest); Opheli-
alaan 170a (het verwijderen van asbest); Dot-
terbloemstraat 4 (het plaatsen van een dakka-
pel (vergunning verzonden 14 februari 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’
t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Fuutlaan 5, het plaatsen 

van een dakkapel)
t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Karperstraat 42-44, het 

verplaatsen van een kozijn)
t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 

bezwaarschriften Aalsmeer;
t/m 18-04 Apollostraat 17, het kappen van een boom; 

Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kap-
pen van diverse bomen; Helling 35, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Hornmeer, het 
kappen van diverse bomen; Hoofdweg 148, het 
aanleggen van kabels en leidingen; Machine-
weg, het aanleggen van kabels en leidingen; 
Madame Curiestraat 10, het kappen van een 
boom; Mijnsherenweg 43, het bouwen van een 
woning; Rietwijkeroordweg 8, het aanleggen 
van kabels en leidingen; Uiterweg 100, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Uiterweg 174, 
het kappen van een boom; het bouwen van win-
kelruimte en een appartement aan de Zijdstraat 
22, Aalsmeer (ter inzage bij balie 9), Haydn-
straat 35, het plaatsen van een aanbouw

t/m 19-04 De volgende objecten aan te wijzen als gemeen-
telijk monument: Lijnbaankerk (exterieur), ge-
legen aan de Lijnbaan 5; Transformatorhuis, ge-
legen aan het Schinkeldijkje; Seringenpark, ge-
legen tussen de Ophelialaan en de Molenvliet;

t/m 01-05 Verordening reclamebelasting voor het jaar 
2013




