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gening begrepen onroerende zaak is in het bestemmings- en 
uitwerkingsplan aangewezen voor de bestemming “Uit te 
werken woondoeleinden”, onderscheidenlijk “Woondoelein-
den niet gestapeld”. De minister van Infrastructuur en Mi-
lieu is - onder voorbehoud van de beoordeling van eventuele 
zienswijzen en de resultaten van het in te stellen onderzoek 
- in beginsel bereid de Kroon een positief besluit op het 
verzoek voor te dragen. 

Terinzagelegging
De onteigeningstukken liggen ter inzage op de volgende lo-
caties:
- Gemeente Aalsmeer, Drie Kolommen plein 1 te Aalsmeer, 

van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur en op 
woensdag van 8.30 tot 20.00 uur bij de Centrale balie. 

- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2, te 
Utrecht van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur 
tot 16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afde-
ling BJV, team Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71310.

Zienswijzen
Zolang het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kunnen belang-
hebbenden schriftelijk zienswijzen naar voren brengen 
bij de Kroon (Hare Majesteit de Koningin, d.t.v. de minis-
ter van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate 
Dienst, t.a.v. BJV, team Publiekrecht, postbus 2232, 3500 GE 
Utrecht), onder vermelding van: dossiernr. 2011-38. Ziens-
wijzen kunnen ook mondeling kenbaar worden gemaakt aan 
de minister. Voor nadere inlichtingen over deze procedure of 
voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mon-
deling wilt inbrengen, kunt u contact opnemen met Rijkswa-
terstaat Corporate Dienst, de heer J.N. Baalbergen, tel.nr. 
06-46131163; b.g.g. tel.nr. 06-11526319 of 
tel.nr. 06-11526107.

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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- 100 jaar Bloemenveiling Aalsmeer op 2 juni 2012 van 

17.00 – 23.00 uur en op 3 juni 2012 van 17.00 – 22.00 
uur op de parkeerplaats voor de bibliotheek aan de Markt-
straat;

- Zomerbraderie op 20 juni 2012 van 12.00 – 21.00 uur in 
de Einsteinstraat en op het plein van het winkelcentrum 
Kudelstaart;

- Oude deurensurfcup op 24 juni 2012 van 09.00 – 18.00 
uur op de Westeinderplassen / Surfeiland en voor het 
plaatsen van een tent op het Surfeiland

Datum verzending vergunningen 13, 14 en 19 maart 2012

- een vlooienmarkt op zondag 1 april 2012 van 10.00 – 
16.30 uur in sporthal Bloemhof te Aalsmeer.

Datum verzending vergunning : 29 maart 2012

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 335, het verwijderen van asbest;
- Hendrikstraat 13, het plaatsen van een blokhut;
- Machineweg 202, het bouwen van een woning;
- Oosteinderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Turfstekerstraat 15, het verbouwen van het pand en het 

plaatsen van reclame.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 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 gemoti-
veerd 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 vol-
gende omgevingsvergunning te verlenen:

op woensdag 4 april is de balie van het cluster werk 
en inkomen gesloten. ook vervalt deze dag het te-
lefonisch spreekuur in de ochtend. Dit is in verband 
met een training van de medewerkers.

op vrijdag 6 en maandag 9 april is het gemeentehuis 
gesloten i.v.m. pasen.

gelDigheiD kinDerBijschrijVing paspoort 
VerValt met ingang Van 26 juni 2012

Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig, 
vraag dat aan voor 1 mei 2012. Met ingang van dinsdag 26 
juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvin-
gen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een ei-
gen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om 
naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen 
reizen. Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn 
dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, 
krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief 
ontvangen, lees deze dan goed. In de brieven staat of uw (nu 
nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen 
document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel 
mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of 
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. 

Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén 
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht 
om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te  
vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de  
balies. Meer informatie over het vervallen van de geldigheid 
van de kinderbijschrijving kunt u lezen op www.aalsmeer.nl 
en www.paspoortinformatie.nl. Hebt u kinderen in uw pas-
poort bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan 
kunt u de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl
 

takkenDagen” op VrijDagen 6 (oost) en 
13 april (west)
 

Gemeente Aalsmeer en De Meerlanden gaan op vrijdag 6 
april (Goede Vrijdag) in Aalsmeer-Oost en vrijdag 13 april 
in Aalsmeer-West (grens tussen Oost en West is de N201) 
snoeiafval en takken gratis ophalen. Bewoners kunnen de 
takken of ander snoeiafval gebundeld voor 7.30 uur op de 
aanbiedplaats van de rolemmer neerleggen en het snoeiafval 
wordt die dag opgehaald.  
  

De snoeiBoot Vaart uit op zaterDag 7 april

De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wa-
teren. Ook dit jaar en wel op de zaterdagen 7 april (zaterdag 
voor Pasen), 13 en 27 oktober 2012 ligt de boot weer op de 
vertrouwde locaties om eilandeigenaren op de Westeinder-
plas de gelegenheid te geven hun snoeihout gratis en op een 
verantwoorde manier af te voeren. 

De tijden en locaties: 
09.00 uur- 12.00 uur: Schuilhaven de Winkel aan de Grote 
Poelzijde 
13.00 uur - 16.00 uur: Baggerdepot Otto aan de doorgang 
Grote Brug 

kennisgeVing 

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende za-
ken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer ter uitvoering 
van het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005 en het 
uitwerkingsplan Dorpshaven van de gemeente Aalsmeer

onteigeningsplan “oosteinderweg/Dorpshaven” 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend dat, op ver-
zoek van de minister van Infrastructuur en Milieu, krachtens 
artikel 78 van de onteigeningswet in het gemeentehuis van 
Aalsmeer van 30 maart 2012 t/m 10 mei 2012 een ontwerp 
koninklijk onteigeningsbesluit met de daaraan ten grondslag 
liggende stukken ter inzage ligt. De in het ontwerp koninklijk 
besluit op verzoek van gemeente Aalsmeer ten name van die 
gemeente ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak is 
nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan “Oost-
einderweg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan “Dorpshaven”. 

Het onteigeningsplan omvat een onroerende zaak die is gele-
gen aan de Dorpsstraat 102A in Aalsmeer-Dorp. Ter plaatse is 
voorzien in woningbouw. Met de uitvoering van het bestem-
mingsplan c.a. is reeds een aanvang genomen op diverse lo-
caties. De te onteigenen onroerende zaak maakt het mogelijk 
de bouw van woningen ter plaatse te kunnen afronden. Na 
eigendomsverkrijging zal zo spoedig mogelijk met de bouw 
aan aanvang worden genomen. De in het verzoek om ontei-

officiële mededelingen
29 maart 2012

- Aalsmeerderweg 285, het bouwen van kantoorruimte;
- Clauslaan 26, het plaatsen van een schutting;
- Herenweg 66A, het realiseren van steigers en meerpalen 

en het vernieuwen van bestaande meerpalen;
- Mijnsheerlyckheid, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Robend / Wetenschapperpad, het aanleggen van kabels 

en leidingen. 
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 29 maart 2012.

kennisgeVing ontwerpBesluit amBtshalVe 
aanpassing Voorschriften BehorenD Bij 
BestaanDe omgeVingsVergunning

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 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 gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij voornemens zijn met toepassing van art. 2.31 lid 1 
onder b van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht 
ambtshalve een aantal nieuwe voorschriften toe te voegen 
aan de bestaande milieuvergunning WM 94-64 van Shell Ne-
derland Verkoopmaatschappij B.V. voor de twee tankstations 
Aalsmeer, gelegen Burg. Kasteleinweg 3-4 te Aalsmeer.
Verzenddatum ontwerpbesluit: 29 maart 2012

welstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken.

ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening, 
Balie 5 ( week 13)

t/m 30 mrt Verkeersbesluit 2011 / 15238 – M&R &  Ver-
keersbesluit 2011 / 15239 – M&R;

t/m 1 apr Onderzoek rapportage Kastanje Markstraat;
t/m 2 apr Kermis op de Wim Kandreef van 4 t/m 9 april 

2012 van 14.00 – 22.00 uur;
t/m 4 apr Exploitatie vergunningen verleend aan: Oriëntal 

Paradise, Kudelstaartseweg 64 te Kudelstaart; 
Pasta Vino, Weteringstraat 10 te Aalsmeer;

t/m 4 apr Exploitatie en terrasvergunning: verleend aan 
The Beach, Oosteinderweg 247A te Aalsmeer;

t/m 4 apr Terrasvergunning: Sfinx, Ophelialaan 89 te Aals-
meer;

t/m 5 apr Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’; 
t/m 5 apr Bekendmaking  vaststelling ‘Masterplan Heren-

weg’;
t/m 5 apr Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Stom-

meer’;
t/m 11 apr Standplaatsvergunning: de verkoop van oliebol-

len in december op het Pompplein;
t/m 12 apr Ontheffing sluitingstijd: de nacht van 16 op 17 

maart 2012 tot 02.00 uur aan Eetcafé ’t Holland 
Huys;

t/m 16 apr Besluit financiële tegemoetkomingen voorzie-
ning maatschappelijke ondersteuning Samen-
werkingsverband Aalsmeer- Uithoorn 2012;

t/m 16 apr Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht, omgevingsver-
gunning;

t/m 19 apr Evenementenvergunning: het plaatsen van twee 
springkussens en een tap op Koninginnedag in 
de Chrysantenstraat op 30 april 2012;

t/m 20 apr Verkeersbesluit 2012 / 959 – M&R;
t/m 25 apr APV Vergunning: 100 jaar Bloemenveiling Aals-

meer;
t/m 26 apr APV vergunning: zomerbraderie 2012;
t/m 26 apr Ontwerp 3e Partiële Herziening Uitwerkingsplan 

“Nieuw-Oosteinde 3, deel 1”;
t/m 27 apr Evenementenvergunningen: Buitenspeeldag, 

Graaf - Willemlaan en de Proosdijstraat op 13  
juni 2012 van 13.00 – 18.00 uur; Stamboek Zo-
merbijeenkomst, Kolenhaven, op 26 - 29 juli  
2012; Triathlon Aalsmeer, Hornmeer op 26 au-
gustus 2012 van 05.00 – 17.00 uur;

t/m 1 mei APV Vergunning: vergunning Oude deurensurf-
club;

t/m 10 mei Onteigeningsplan “Oosteinderweg/Dorpshaven”;
t/m 5 juli RVV vergunning:Ontheffing tijdelijk stremmen 

Markstraat.

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 reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den 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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling 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 10 april en 1 mei 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 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.

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

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.
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