
ColleCtes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning (** met ter-
ras?) is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/012631), Westeinderpavil-

joen (ontvangen 26 februari 2015).

Drank- en HoreCawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/012631), Westeinderpaviljoen 
(ontvangen 26 februari 2015).

ter inzage

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bode-
misolatie bestaande bouw voor particulie-
ren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bij-
lagen) en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels.

t/m 09-04-15 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-
297’ en inspraak ‘Beeldkwaliteitplan Kudel-
staartseweg 295-297’

t/m 10-04-15 Aalsmeerderweg 243A (vergunning en bij-
behorende stukken voor het oprichten en 
in werking hebben van een tuin- en onder-
houdsbedrijf met de opslag en verkoop van 
consumentenvuurwerk, de opslag van the-
atervuurwerk (PSE en flairs) en ontstekers 
voor vuurwerk. (Z-2014/048081)

t/m 23-04-15 het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Par-
tiële herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de  bij-
behorende stukken

- Aalsmeerderweg 497 (Z-2014/071454), het oprichten 
van een overkapping (verzonden 12 maart 2015);

- Cactuslaan 3 (Z-2015/010295), het wijzigen van een 
bestemmingsplan t.b.v. koelopslag, herpakken en persen 
van citrusvruchten (verzonden 12 maart 2015);

- Koolwitjestraat 61 (Z-2015/004803), het oprichten van 
een aanbouw (verzonden 16 maart 2015);

- Linnaeuslaan 4 (Z-2015/001570), het aanleggen van een 
in- en uitrit (verzonden 12 maart 2015);

- Stommeerweg 72 (Z/0215/002328), het vergroten van 
een schuur (verzonden 12 maart 2015).

weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. 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.
- Aalsmeerderdijk t.o 513 (Z-2015/005892), het plaatsen 

van 3 palen met zeildoek overkapping (verzonden 16 
maart 2015)

- Herenweg 42 ws (Z-2014/067982), het bouwen van een 
schuur (verzonden 16 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:
- Oosteinderweg 243 (Z-2015/000909), het plaatsen van 

een overkapping (ontvangen 6 januari 2015);

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Oosteinderweg 287 achter (Z-2014/064009), het graven 

en dempen van water, het verbreden van het toegangs-
pad en aanleggen van steigers;

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hoofdweg 148 kwekerij (Z-2015/014828), het verijderen 

van asbsthoudende materialen en gasinstallatie (verzon-
den 12-03-2015);

- Hoofdweg 162 kwekerij (Z-2015/014678), het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen, (verzonden 12 maart 
2015);

- Machineweg 25 (Z-2015/013984),het slopen van een 
schuur rechts achter op het terrein (verzonden 12 maart 
2015);

- Oosteinderweg 515 ( Z-2015/014206), het slopen van 
aluminium kassen (verzonden 10 maart 2015);

- Zwarteweg 75 (Z-2015/014821), het slopen van een 
woonhuis (verzonden 12 maart 2015).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Commissie ruimtelijke kwaliteit 
(voorHeen welstanDsCommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie 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 evenementenka-
lender 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 evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Kudelstaartseweg 239 (Z-2015/013642) , St. Dorpshuis 

Kudelstaart, Koningsdag 27 april 2015 (ontvangen 5 
maart 2015);

- Molenpad (hoek parkeerterrein Dio / Deen) (Z-
2015/014375), open straatkoffie op 16 mei 2015 (ont-
vangen 6 maart 2015);

- Wim Kandreef 2 (Z-2015/012138): camping VZOD van 22 
tot 26 mei 2015 (ontvangen 26 februari 2015);

officiële mededelingen
19 maart 2015

raaDsvergaDering DonDerDag 26 maart 2015

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 26 maart 2015, in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst be-
gint om 20.00 uur. 

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder 

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt stilge-
staan bij het overlijden van oud-raadslid, 

de heer D.j. spaargaren
De heer Spaargaren heeft van 1982 tot 1994 voor de 
VVD zitting gehad in de gemeenteraad van Aalsmeer.

  raaD 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.10 R-1 1. Opening van de raadsvergadering door 
   de voorzitter, mevrouw J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van de 
   oordeelsvormende en besluitvormende 
   raadsvergadering van 19 februari 2015
  4. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
20.15 R-2 Vervanging raadslid
20.25 R-3 Rapportage Quick Scan gemeentelijk 
  vastgoed gemeente Aalsmeer.
20.35 R-4 Vaststellen ‘Verordening werkzaamheden 
  kabels en leidingen 2015 gemeente 
  Aalsmeer’
20.45 R-5 Vervangend besluit ter reparatie van het 
  bestemmingsplan Schinkelpolder
20.55 R-6 Raadsvoorstel beschikbaarstelling 
  bouwvoorbereidingskrediet nieuwbouw 
  Hornmeerschool
21.05 R-7 Beschikbaar stellen krediet uitbreiding  
  klimaatinstallatie gebouw De Rietpluim
21.15 R-8 Tijdelijke extra raadsondersteuning
21.20  Vragenkwartier

  PAUZE / ONDERBREKING 
 
  sluiting 

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dahliastraat 3 (Z-2015/014836), het tijdelijk verhuren 

van een woonhuis;
- Kudelstaartseweg 189 ( Z-2015/015145), het bouwen 

van een hobbykas;
- Legmeerdijk 269 (Z-2015/015399), het wijzigen van een 

bestemmingsplan t.b.v. hobby- + verkoopruimte in de op-
stallen;

- Stommeerweg 47 (Z-2015/015428), het veranderen van 
een woonhuis (monument);

- Uiterweg 45, ( Z-2015/015658), het bouwen van een tij-
delijke brug;

- Weteringstraat 15 ( Z-2015/015692), het bouwen van 
een schuur/berging en plaatsen erfafscheiding;

- Emmastraat 2 (Z-2015/015400), het wijzigen van het be-
stemmingsplan tbv.huisvesting arbeidsmigranten.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Achterweg 148 kwekerij ( Z-2015/014828), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen;
- Hoofdweg 162 kwekerij ( Z-2015/014678), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen;
- Stommeerweg 47 (Z-2015/015426), het slopen van in-

pandige muren in woonhuis (monument);
- Zwarteweg 75 ( Z-2015/014821), het slopen van een 

hoofdgebouw.

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:

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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. 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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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. 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.

verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

proCeDure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 heb-
bende 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 heb-
bende 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift 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 bur-
gemeester 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




