
GewijziGde openinGstijden rond pasen 

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (29 maart) is het gemeentehuis ge-
opend. 

pasen
Maandag 1 april (tweede paasdag) zijn het gemeente-
huis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.

Legen afvalcontainers
De afvalcontainers van maandag 1 april 
worden dinsdag 2 april geleegd.
De afvalcontainers van dinsdag 2 april 
worden woensdag 3 april geleegd.
De afvalcontainers van woensdag 3 april 
worden donderdag 4 april geleegd.
De afvalcontainers van donderdag 4 april 
worden vrijdag 5 april geleegd.

BekendmakinG 

In zijn openbare vergadering van 14 januari 2013 heeft de ge-
meenteraad de Wijzigingsverordening Werk en Inkomen 2012 
Aalsmeer vastgesteld. Deze wijzigingsverordening treedt in 
werking op 1 april 2013. 

wet aLGemene BepaLinGen omGeVinGsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel;
- Hornweg 98, het plaatsen van een dakkapel;
- Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting;
- Kudelstaartseweg 275, het vervangen van een woning;
- Nassaustraat tussen 22 en 24, het opnieuw inrichten van 

de speelplek;
- Raadhuisplein 1, het verbeteren van de toegankelijkheid;
- Rozenhof 5, het wijzigen van de voorgevel;
- Stuurboordstraat 1, het plaatsen van een berging (voor-

tuin);
- Stommeerweg 120, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik;
- Zwarteweg 116, melding brandveilig gebruik.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Kudelstaartseweg 275, het slopen van een woning en bij-

gebouw.

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:
- Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Helling 12a, het aanleggen van kabels en leidingen;

- Koningstraat 7, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Korianderhof-Venkelhof, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Middenweg (gewijzigde aanvraag), het kappen van 14 bo-

men (voorheen gepubliceerd als aanvraag; het verbreden 
van de weg en het kappen van bomen);

- Ringvaartzijde 52, het kappen van twee bomen.

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 een woonhuis aan de hornweg 178 te aals-
meer. 
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 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak ma-
ken 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 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: 21 maart 2013. 

weLstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afde-
ling 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 11)

t/m 04-04 Dorpsstraat 106 (het aanleggen van een brug en 
uitrit); Dorpsstraat 108 (het aanleggen van een 
brug en uitrit); Machineweg (het aanleggen van 
kabels en leidingen); Oosteinderweg 413a (het 
wijzigen van bedrijfsruimte naar 2 studio’s); 1e 
J.C. Mensinglaan 40 (het verwijderen van as-
best); Ophelialaan 170a (het verwijderen van 
asbest); Dotterbloemstraat 4 (het plaatsen van 
een dakkapel (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 onder-

delen’
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 be-

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

Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kap-
pen van diverse bomen; Helling 35, het aanleg-
gen van kabels en leidingen; Hornmeer, het kap-
pen van diverse bomen; Hoofdweg 148, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Machineweg, het 
aanleggen van kabels en leidingen; Madame Cu-
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Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
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Email: info@aalsmeer.nl
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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.

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 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.

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

riestraat 10, het kappen van een boom; Mijnshe-
renweg 43, het bouwen van een woning; Rietwij-
keroordweg 8, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Uiterweg 100, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Uiterweg 174, het kappen van een 
boom.

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

t/m 01-05 Verordening reclamebelasting voor het jaar 2013
t/m 25-4 Einthovenhof 27, het kappen van een boom; Em-

mastraat 24, het kappen van drie bomen; Jas-
mijnstraat 1, het plaatsen van een dakopbouw 
op de bestaande aanbouw aan de zijkant en het 
realiseren van een dakterras op de bestaande 
aanbouw aan de achterzijde; Julianalaan 108, 
het kappen van een boom; Oosteinderweg, hoek 
Burg. Kasteleinweg, het kappen van een boom; 
Uiterweg 84 (bouwen van een vrijstaande wo-
ning)

t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”
t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Hornmeer”
t/m 02-05  Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en 

leidingen; Helling 12a, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Koningstraat 7, het aanleggen van 
kabels en leidingen; Korianderhof-Venkelhof, het 
aanleggen van kabels en leidingen; Middenweg 
(gewijzigde aanvraag), het kappen van 14 bo-
men (voorheen gepubliceerd als aanvraag; het 
verbreden van de weg en het kappen van bo-
men); Ringvaartzijde 52, het kappen van twee 
bomen; Hornweg 178, bouwen van een woon-
huis.

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.

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.



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bekendmaking 
Het dagelijks bestuur van het samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van 
de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- 
Uithoorn en de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) regels vaststellen over de wij-
ze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegd-
heden op grond van deze wet. Dit wordt onder 
andere vastgelegd in het Besluit financiële te-
gemoetkomingen voorzieningen maatschap-
pelijke ondersteuning Samenwerkingsverband 
Aalsmeer- Uithoorn (Besluit Wmo). In het Be-
sluit Wmo is de hoogte van de financiële tege-
moetkomingen van de in de Verordening voor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning 
(Verordening Wmo) vastgestelde voorzienin-
gen opgenomen. Op 4 maart 2013 heeft het Da-
gelijks Bestuur besloten het Besluit financiële 
tegemoetkomingen maatschappelijke onder-
steuning 2013 met terugwerkende kracht vast 
te stellen per 1 januari 2013. Het Besluit finan-
ciële tegemoetkomingen maatschappelijke on-
dersteuning 2013 ligt van 25 maart 2013 tot en 
met 3 mei 2013 ter inzage in de gemeentehui-
zen van Aalsmeer en Uithoorn. 

Bekendmaking 
Het dagelijks bestuur kan op grond van de Wet 
kinderopvang (Wk) en de Regeling sociaal me-
dische indicatie kinderopvang (SMIK) nadere re-
gels vaststellen over de wijze waarop zij invul-
ling geeft aan haar bevoegdheden. Het dagelijks 
bestuur heeft op 14 februari 2013 de concept- 
Beleidsregels vergoeding kosten kinderopvang 
op sociaal medische indicatie vastgesteld. Deze 
beleidsregels liggen van 20 maart 2013 tot 2 mei 
2013 ter inzage in het gemeentehuis.

fraudewet
Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van 
de uitkeringsregels strenger bestraft. De over-
heid en het Nederlandse publiek vinden het be-
langrijk dat geld bestemd voor uitkeringen al-
leen terecht komt bij mensen die hier recht op 
hebben. Daarnaast is het moeilijk om uitkerin-
gen in stand te houden als geld bij de verkeer-
de mensen terechtkomt. Het overgrote deel van 
de ontvangers van een uitkering houdt zich aan 
de regels. Een klein deel doet dat niet, voor dat 
deel worden de boetes verhoogd.

in welke situaties moet u extra alert zijn?
Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw ei-
gen inkomsten aanvult tot het normbedrag dat 
in uw persoonlijke situatie geldt om rond te kun-
nen komen. Het is dus heel belangrijk om wijzi-
gingen in uw situatie direct door te geven. Het 
kan gebeuren dat mensen onbewust de uitke-
ringsregels overtreden, dus wees alert op de 
volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop 
problemen.

 Veranderingen in uw leefsituatie
 De hoogte van uw uitkering is afhankelijk 

van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand, 
of woont u samen? Als u samenwoont kan 
uw uitkering namelijk lager uitvallen. Soms 
heeft u zelfs helemaal geen recht meer op 
een uitkering. Dus als er iets verandert in uw 
leefsituatie moet u dat melden. 

 Het verrichten van betaald werk
 Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe 

een dagje voor een uitzendbureau? Past 
u regelmatig op de kinderen van uw buur-
vrouw? Als u daar geld voor krijgt dan bent u 
aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw 
inkomsten te melden.

 Het hebben van eigen vermogen
 Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag 

de waarde van uw bezittingen niet boven 
een bepaald bedrag uitkomen. Denk hier-
bij aan spaargeld, aandelen maar ook za-
ken als dure apparatuur, een auto, sieraden 
of een huis of grond in het buitenland. Voor 
het bezit van een eigen (koop)woning gel-
den aparte regels. 

loket Wonen, Welzijn en 
Zorg 25 maart gesloten!
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is op 
maandag 25 maart gesloten. Er is op deze 
dag ook geen telefonisch spreekuur.

Klachtenformulier 
regiotaxi nu ook online op 

www.aalsmeer.nl

Belangrijke wijziging 
eigen bijdrage Wmo
Bij de berekening 
van de eigen bijdra-
ge Wmo telt voortaan 
het eigen vermogen 
mee.
Vanaf 2013 wordt 
een extra deel van 
het vermogen mee-
geteld bij de berekening van de eigen bij-
drage voor AWBZ-zorg en voor ondersteu-
ning vanuit de Wmo.
Het CAK berekent en incasseert de eigen 
bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. De-
ze maand verstuurt het CAK de beschik-
kingen met de herziene eigen bijdragen 
voor de Wmo en ‘Zorg zonder verblijf’ in 
verband met de vermogensinkomensbij-
telling. In december 2012 heeft het CAK 
de mensen die mogelijk met de vermo-
gensinkomensbijtelling te maken krijgen al 
via een brief op de hoogte gesteld van de 
wetswijziging. 
Maakt u gebruik van een Wmo voorziening 
waarvoor een eigen bijdrage geldt en ont-
vangt u van het CAK een acceptgiro voor 
de eigen bijdrage? Dan kan deze rekening 
vanaf maart 2013 hoger zijn dan voorheen 
omdat uw eigen vermogen deels wordt 
meegenomen. 
Voor nadere informatie kunt u terecht op 
www.hetcak.nl

Bekendmaking 
In zijn openbare vergadering van 14 februari 
2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente 
Aalsmeer de concept-Verordening verrekening 
bestuurlijke boete bij recidive Aalsmeer 2013 
besproken. In deze concept-verordening wor-
den nadere regels weergegeven over de be-
voegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten 
werking te stellen bij een bestuurlijke boete. 
De concept-verordening ligt van woensdag 20 
maart 2013 tot en met donderdag 2 mei 2013 
ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende de-
ze periode kunnen zienswijzen met betrekking 
tot de concept-verordening ingediend worden. 

Wat houden de strengere straffen in?
Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet 
u het teveel ontvangen geld volledig terugbe-
talen. Daar bovenop krijgt u hetzelfde bedrag 
als boete. Als u opnieuw in de fout gaat wordt 
de boete nog hoger, namelijk 150%. Daar-
naast kan na de tweede overtreding uw uitke-
ring maximaal drie maanden worden stopgezet.

overgangsregeling
Bij de invoering van de nieuwe regels wordt een 
overgangsperiode gehanteerd. Dit houdt in:

 Overtredingen en strafbare feiten begaan 
vóór 1 januari 2013 vallen onder de regels 
van het oude recht. 

 Overtredingen die begaan zijn voor 1 januari 
2013 maar die doorgaan na 31 januari 2013, 
vallen onder de nieuwe regels. 

 In januari 2013 heeft u de gelegenheid om 
overtredingen uit 2012 of eerder te melden 
zonder dat u met de nieuwe, strengere re-
gels te maken krijgt.  

Zo voorkomt u problemen
Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw si-
tuatie direct door te geven. Neem bij twijfel al-
tijd contact met ons op. Wij informeren u graag 
over uw situatie. U kunt contact opnemen met 
het cluster Werk en Inkomen. Of kijk op www.
weethoehetzit.nl




