5 maart 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 de Commissievergadering
over een geagendeerd onderWerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en inFormatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
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
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.
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.

Balies Burgerzaken oP Woensdag 18 maart
vanaF 14.00 uur gesloten
Op woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale
Staten en de Waterschappen. In verband hiermee zijn de balies van Burgerzaken die dag vanaf 14.00 uur gesloten. Dit
betekent dat het op deze dag vanaf 14.00 uur niet mogelijk
is om reisdocumenten, rijbewijzen e.d. aan te vragen of af
te halen.
verkiezingen ProvinCiale staten en
WatersChaPPen
Deze week ontvangt u de kandidatenlijsten voor de verkiezing van de Provinciale Staten en voor de verkiezing van het
waterschap op 18 maart a.s. Mocht u deze niet ontvangen
hebben neem dan contact op met de gemeente.
Vorige week heeft u als het goed is twee stempassen ontvangen. Eén stempas voor de verkiezing van de Provinciale Staten en één stempas voor het waterschap. Heeft u geen stempas ontvangen? Vraag snel een vervangende stempas aan.
hoe vraagt u uw vervangende stempas aan?
U kunt uw vervangende stempas digitaal, schriftelijk of aan
de balie aanvragen. Digitaal kan dat via de website www.
aalsmeer.nl/verkiezingen. U kunt ook schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. Bij uw verzoek voegt u een kopie
van uw identiteitsbewijs. Uw volledige verzoek moet uiterlijk
5 dagen voor de stemdag bij uw gemeente zijn aangekomen.
Bij inwilliging sturen wij u uw vervangende stempas toe. U
kunt ook naar het gemeentehuis komen om een vervangende
stempas aan de vragen. Neem uw identiteitsbewijs mee. Aan
de balie trekken wij uw oude stempas administratief in. Dan
kan niemand meer met uw oude stempas stemmen. U krijgt
een nieuwe stempas uitgereikt. Alleen met deze nieuwe
stempas kunt u stemmen.De uiterste datum waarop u een
vervangende pas kunt aanvragen is de dag voor de stemdag.
Het kan die dag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Bent u niet in de gelegenheid te stemmen?
Wilt u uw stem niet verloren laten gaan? Machtig dan een
ander om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen met
uw stempas of uw kiezerspas. Dit heet een “onderhandse
volmacht”. Iemand gaat dan met de eigen stempas of kiezerspas stemmen en meteen ook voor u met uw stempas of
kiezerspas. Geef (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee!
Bij het stemmen moet uw gemachtigde (een kopie van) uw
identiteitsbewijs tonen. U moet beiden aan dezelfde verkiezing deelnemen. Let er bij waterschapsverkiezingen ook op
dat u beiden voor hetzelfde waterschap stemt. Dus u stemt
beiden voor het waterschap Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht of u stemt beiden voor het waterschap Hoogheemraadschap Rijnland.
onderhandse volmacht via uw stempas
Met een onderhandse volmacht via uw stempas kan uw gemachtigde alleen in uw gemeente stemmen.
onderhandse volmacht via uw kiezerspas
Met een onderhandse volmacht via uw kiezerspas kan uw
gemachtigde stemmen in diens eigen gemeente. Wilt uw
gemachtigde in een andere gemeente stemmen? Dan moet
de andere kiezer ook een kiezerspas aanvragen! De andere
kiezer brengt de stemmen dan tegelijk uit in een willekeurig
stemlokaal in het gebied van uw verkiezing.
hoe geeft u een onderhandse volmacht?
Vul het volmachtgedeelte aan de achterzijde van de stempas
of uw kiezerspas volledig in. U geeft de stempas of kiezerspas én (een kopie van) uw geldige identititeitsbewijs aan
een voor u vertrouwd persoon. Bij de overdracht ondertekent
u allebei op het volmachtgedeelte. Dit kan tot op de stemdag! Vergeet uw identiteitsbewijs niet! Bij de verkiezingen
mag u een identiteitsbewijs uit Nederland of een ander EUland gebruiken dat op 18 maart 2015 (de dag van de verkiezingen) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat
‘geldig tot 19 maart 2010’ of elke latere datum. U mag ook
een verblijfsdocument gebruiken.
overzicht stembureaus aalsmeer
1 Zorgcentrum ‘Aelsmeer’
*Molenpad 2 Aalsmeer
2 Solidoe de Dolfijn
Baccarastraat 3 Aalsmeer
3 De Meerlanden
Zwarteweg 77 A Aalsmeer
4 Wijkcentrum ‘t Baken
*Sportlaan 86 Aalsmeer
5 Wijksteunpunt Seringenhorst
*Parklaan 27 Aalsmeer
6 Nederlands Hervormd Wijkcentrum ‘t Anker
*Oosteinderweg 273 A Aalsmeer
7 Gezondheidscentrum Aalsmeer Oost
*Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer
8 Buurthuis Hornmeer
Roerdomplaan 3 Aalsmeer
9 p.c.b.s. ‘De Graankorrel’
*Schweitzerstraat 136 Kudelstaart
10 Wijksteunpunt Kudelstaart
*Nobelhof 1 Kudelstaart
11 Clubgebouw VZOD
*Wim Kan Dreef 2 Kudelstaart
12 Gebouw De Mikado
*Catharina-Amalialaan 66 Aalsmeer
13 o.b.s. De Zuidooster
*Catharina-Amalialaan 66 A Aalsmeer
14 r.k.b.s. Antonius
*Zonnedauwlaan 59 Kudelstaart
15 Gemeentehuis
*Raadhuisplein 1 Aalsmeer
* Stembureaus die geschikt zijn voor minder valide kiezers.
Meer informatie over de verkiezingen en volmachten vindt u
op www.aalsmeer.nl/verkiezingen
reCtiFiCatie
Per abuis is vorige week een verkeerde datum van ter inzage legging vermeld bij Aalsmeerderweg 243A, dit moet zijn
vanaf 27 februari gedurende zes weken liggen de vergunning
en bijbehorende documenter ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer besluiten de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 243A. De aanvraag betreft het oprichten
en in werking hebben van een tuin- en onderhoudsbedrijf
met de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk, de
opslag van theatervuurwerk (PSE en flairs) en ontstekers
voor vuurwerk. Dossiernr. Z-2014/048081

inzage
De vergunning en bijbehorende documenten liggen vanaf 27
februari 2015 zes weken ter inzage bij de balie Burgerzaken
in het raadhuis van Aalsmeer en balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen.
Beroep
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen zes
weken nadat het besluit ter inzage is gelegd beroep (schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend) instellen bij de rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Hier zijn kosten aan verbonden. Beroep is
alleen mogelijk door degenen die tegen het ontwerpbesluit
tijdig zienswijzen hebben ingediend of zij die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen.
insPreken in de raadsCommissies over een
onderWerP dat oP de agenda staat
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de
raad gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Inspreken in de
raad is niet mogelijk, maar in de voorbereidende commissievergadering kan dat wel. Als u het woord wil voeren tijdens een commissievergadering dan kunt u zich bij de griffie
melden tot 12 uur op de dag van de vergadering. U krijgt
dan maximaal 5 minuten de tijd om in te spreken, waarna
eventueel een korte vragenronde volgt. Melden kan via griffie@aalsmeer.ml of telefonisch via 0297-387585.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen.
agenda voor de vergadering van de
Commissie ruimte en eConomie
op dinsdag 10 maart 2015, 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis.
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.05
20.10

2.
3.

20.40

4.

20.50

5.

21.10

6.

21.30
21.45

7.
8.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. van Willegen
Vaststelling van de agenda
Rapportage Quick Scan gemeentelijk
vastgoed gemeente Aalsmeer.
Brief inzake reactie op aanvraag
omgevingsvergunning ‘Berkenlaan
naast 26, bouw woning’.
Vervangend besluit ter reparatie van het
bestemmingsplan Schinkelpolder
Vaststellen ‘Verordening werkzaamheden
kabels en leidingen 2015 gemeente
Aalsmeer’
Vragenkwartier
Sluiting

agenda voor de vergadering van de
Commissie maatsChaPPiJ en Bestuur
op donderdag 12 maart 2015, 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.05
20.10

2.
3.

20.40

4.

21.10
21.30
21.45

5.
6.
7.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer D. Kuin
Vaststelling van de agenda
Raadsvoorstel beschikbaarstelling
bouwvoorbereidingskrediet
nieuwbouw Hornmeerschool
Beschikbaar stellen krediet uitbreiding
klimaatinstallatie gebouw De Rietpluim
Vergadering Regioraad 17 maart 2015
Vragenkwartier
Sluiting

Na afloop van de Commissie Maatschappij en Bestuur zal er
een Informatief Overleg plaatsvinden over de actuele ontwikkeling rondom het project Fort Kudelstaart.
omgevingsvergunning, vergunning ingetrokken
Bezwaar 11 maart 2015
Lijnbaan Dorpshaven te Aalsmeer.
Gedeeltelijke intrekking bouwvergunning 20100141
Z-2014/007474
geWiJzigde vaststelling BestemmingsPlan
‘nieuW-Calslagen’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van
19 februari 2015 het bestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen’
heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het
bestemmingsplan heeft van 13 september t/m 24 oktober
2013 voor een ieder ter inzage gelegen.
Plangebied
Het gebied van het bestemmingsplan is gelegen aan de Herenweg te Kudelstaart ter hoogte van huisnummers 60-64.
De kavels zijn gelegen rondom een voormalige kerkhofje Calslagen (rijksmonument) en grenzen aan de achterzijde aan
de Westeinderplas.
doelstelling
Het project Nieuw-Calslagen voorziet in de bouw van
maximaal 18 woningen rondom het historische kerkhofje
Calslagen. Ter plaatse is het bestemmingsplan ‘UiterwegPlasoevers’ van toepassing. Het bouwen van de woningen
en inrichten van openbaar gebied conform het stedenbouwkundig plan past niet binnen dit bestemmingplan. Om het
project te realiseren is een bestemmingsplanherziening nodig. Deze bestemmingsplanherziening beoogt het juridisch
planologisch toetsingskader te zijn voor de aanvragen om
omgevingsvergunningen en het beoogd gebruik voor de
komende tien jaar. Het bestemmingsplan moet voldoende
flexibel zijn om de gewenste vrijheid voor de ontwikkelaar
en gebruikers te bieden zonder afbreuk te doen aan de cultuurhistorische context van de stedenbouwkundige opzet
en woningontwerpen. Daarnaast dienen de waarden van het

plangebied, hoofdzakelijk waterstaatkundige en archeologische, voldoende gewaarborgd te blijven.
Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen
in de planverbeelding en planregels hebben in hooflijnen
betrekking op een aanpassing van de plangrens waardoor de
westelijke strekdam niet meer bij de ontwikkeling behoort en
een nieuwe openbare oever wordt bestemd. Daarnaast wordt
onder andere het behoud van een natuurlijke uitstraling van
de noordelijke percelen juridisch verankerd. De overige wijzigingen in planregels zijn van beperkte juridische impact of
van redactionele aard. Voor de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.
Procedure
Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen’
(planidentificatiecode NL.IMRO.0358BPNIEUWCALSLAGENVG01) met de bijbehorende stukken ligt van 6 maart t/m 16
april 2015 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:
- de papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 8:30 en 14.00 en woensdag van 08.30 tot 20.00
uur);
- de papieren versie van het bestemmingsplan is tevens in
te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen
(openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag
tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30
en vrijdag tussen 8:30 en 12:30);
- Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/ bestemmingsplannen en structuurvisies/
bestemmingsplannen).
Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 17 april 2015. De
beroepstermijn start op 6 maart 2015. Gedurende de beroepstermijn kan op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de
Wet ruimtelijke ordening t/m 16 april 2015 beroep worden
ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen’. Beroep kan worden ingediend
door:
• belanghebbenden, mits zij in de voorprocedure tijdig
zienswijzen hebben ingediend;
• belanghebbenden die niet verweten kunnen worden geen
zienswijze te hebben ingediend en;
• een ieder tegen gewijzigde onderdelen van het vastgestelde bestemmingsplan.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot (gewijzigde)
vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop
de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking
totdat op dat verzoek is beslist. Op het vaststellingsbesluit
is afdeling 2 van hoofdstuk I van de Crisis- en Herstelwet van
toepassing. Als gevolg hiervan is er geen pro-forma beroep
tegen het vaststellingsbesluit mogelijk. Dit betekent dat na
afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden
meer kunnen worden aangevoerd.
BeeldkWaliteitsPlan ‘nieuW-Calslagen’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van
19 februari 2015 het beeldkwaliteitsplan ‘Nieuw-Calslagen’
heeft vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan stelt regels voor
de uiterlijke verschijningsvorm van de bouwwerken en de
inrichting van de openbare ruimte binnen het projectgebied
Nieuw-Calslagen. Voor dit gebied is gelijktijdig een bestemmingsplan vastgesteld.
Het beeldkwaliteitsplan ‘Nieuw-Calslagen’ is vastgesteld als
onlosmakelijk onderdeel van de Welstandsnota Aalsmeer
2013. Het besluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan alsmede de aanhaking bij de Welstandsnota staat niet
open voor bezwaar en beroep.
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.
- Baanvak 107 (Z-2015/011046), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde;
- L.A.Braakstraat 4 (Z-2015/012681), het tijdelijk verhuren van een woonhuis;
- Oosteinderweg 43 (Z-2015/011543), het wijzigen van het
bestemmingsplan van winkelruimte naar woning;
- Oosteinderweg 210 (Z-2015/010526), het aanbrengen
van een verdiepingsvloer;
- Oosteinderweg achter 287 (Z-2015/010828), het wijzigen van het bestemmingsplan tbv recreatieve doeleinden;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/011769), het plaatsen van
een logo en reclamebanners op betonnen zuilen op de
voorgevel;
- Primulastraat 28 (Z-2015/012476), het bouwen van een
puntdak op aanbouw en plaatsen van dakkapel voorzijde;
- Seringenpark ( Z-2015/012918), het kappen ban boomgroepen en bomen in het Seringenpark;
- Zandoogjestraat 11 ( Z-2015/012917), het bouwen van
een houten carport tegen de bestaande schuur;
- Hornweg 53 ( Z-2015/012747), het wijzigen van bestemmingsplan tbv kamergewijze verhuur voor 8 personen;
- Hornweg 316A ( Z-2015/012479), nieuwbouw van een
woning;
- Oosteinderweg 106 B (Z-2015/012499), het oprichten
van 16 bedrijfsunits;
vervolg op volgende blz.
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officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.
- Oosteinderweg achter 287 (Z-2014/063998), het wijzigen
van een bestemmingsplan t.b.v. het gebruiken van een
gebouw voor botenstalling (verzonden 03 maart 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Emmastraat 36 (Z-2015/011705), het verwijderen van
asbest (mutatiewoning);
- Oosteinderweg 210 (Z-2015/011049), het verwijderen
van asbest, opstallen en kassen;
- Ophelialaan (Seringenpark) (Z-2015/011727), het verwijderen van asbestbeschoeiing;
- Waterhoenstraat 1 (Z-2015/012266), het verwijderen van
asbest (mutatiewoning).
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:
- Aalsmeerderweg 420-422 (Z-2014/073342), het oprichten van een woonhuis (verzonden 27 februari 2015);
- Japanlaan 4 (Z-2014/066032), het oprichten van een
broodbakkerij (verzonden 26 februari 2015);
- Noordpolderweg 19 (Z-2015/001550), het verbreden van
een uitrit (verzonden 03 maart 2015);
- Zonnedauwlaan 42 (Z-2015/004804), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 03 maart
2015).
verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Linksbuitenstraat 2 (Z-2015/001556), het plaatsen van
een overkapping (ontvangen 10 januari 2015).
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Emmastraat 36 (Z-2015/011705), het verwijderen van as-

besthoudende materialen (verzonden 26 februari 2015);
- Ophelialaan (Seringenpark) (Z-2015/011727), het verwijderen van asbestbeschoeiing; (verzonden 25 februari
2015);
- Oosteinderweg 206 (Z-2015/011049), het verwijderen
van asbesthoudende materialen, opstallen en kas (verzonden 26 februari 2015);
- Waterhoenstraat 1 (Z-2015/012266), het verwijderen van
asbesthoudende materialen in mutatiewoning (verzonden
03 maart 2015);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
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:
- Pontwegsloot, Ringvaart, Westeinderplassen en Praamplein (Z-2015/011585), Pramenrace Aalsmeer;
- Route door Aalsmeer (Z-2015/010851), Westplastocht
van de Aalsmeerse Wandelsportvereniging op 28 en 29
maart 2015;
- Stokkeland, Ringvaart en Westeinderplassen (Z2015/011546), Junior Pramenrace Aalsmeer op 13 juni
2015;
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend

en bijbehorende stukken voor het oprichten
en in werking hebben van een tuin- en onderhoudsbedrijf met de opslag en verkoop van
consumenten-vuurwerk, de opslag van theatervuurwerk (PSE en flairs) en ontstekers voor
vuurwerk. (Z-2014/048081)

dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 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:
- Parkeerterrein De Dreef, nabij zwembad de Waterlelie
(Z-2015/008380), Kermis Aalsmeer 2015, verzonden 27
februari 2015.
ColleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ter inzage
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.
t/m 09-04-15 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan
‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’
en inspraak ‘Beeldkwaliteitplan Kudelstaartseweg 295-297’
t/m 10-04-15 (RECTIFICATIE, per abuis was datum 3 april
vermeld) Aalsmeerderweg 243A (vergunning

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

