
Ingetrokken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2014/001554), het bouwen van 

een binnenmanege (verzonden 21 maart 2014).

geaccepteerde (sloop)meldIng(en)

- Drie Kolommenplein 1 ( Z-2014/011370) , het melden 
van brandveilig gebruik (verzonden 21 maart 2014)

- Ophelialaan 215 (Z-2014/013533), het verwijderen van 
asbest (bijgebouw/asbesthoudende materialen (verzon-
den 24 maart 2014)

- Zijdstraat 12b (Z-2014/017771), het verwijderen van as-
best (verzonden 20 maart 2014).

Geaccepteerde (sloop-)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 commis-
sie 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. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

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 verleend:
- Sheng Long V.O.F. h.o.d.n. Foodmaster King Lao, Ophe-

lialaan 139, Aalsmeer (Z-2014/0101711), verzonden 14 
maart 2014.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca 
buiten behandeling is gesteld:
- Pollepels Pizzeria Döner, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-

2014/009817), verzonden 14 maart 2014.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca met 
speelautomatenvergunning is aangevraagd:
- Resto Restaurant, bar en Brasserie, Legmeerdijk 313 

Aalsmeer (Z-2014/018303), ontvangen 18 maart 2014.

exploItatIevergunnIng

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras 
zijn aangevraagd:
- Resto Restaurant, bar & Brasserie & Snackcorner, selfser-

vice, resto en plantorama, Aalsmeer, (Z-2014/018342), 
ontvangen 18 maart 2014

- Resto Restaurant, Fresh Corner, tribune E.F,/ en Tribune 
G, Aalsmeer (Z-2014/018327), ontvangen 18 maart 2014.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend: 
- Sheng Long V.O.F. h.o.d.n. Foodmaster King Lao, Ophe-

lialaan 139, Aalsmeer (Z-2014/0101711), verzonden 14 
maart 2014.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning buiten behan-
deling is gesteld:
- Pollepels Pizzeria Döner, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-

2014/009817), verzonden 14 maart 2014.

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.

ter Inzage

t/m 11042014 Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brand-
veilig in gebruik nemen van een school.

t/m 17042014 Concept Groenvisie ‘Groen en blauw voor jou’.
t/m 18042014 Het Besluit financiële tegemoetkomingen 

maatschappelijke ondersteuning 2014 (ver-
sie 2)

t/m 01052014 Beschikking omgevingsvergunning (uitge-
breide procedure), en besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder m.b.t. reconstructie van de 
Middenweg (Z-2013/036904). (reconstructie 
van het wegvlak dat is gelegen ter hoogte 
van de fietsbrug nabij de woning aan Mid-
denweg 55). 

t/m 01052014 Het ontwerp bestemmingsplan “Landelijk Ge-
bied Oost” met de daarop betrekking hebben-
de stukken.

voor meer InformatIe: www.aalsmeer.nl

raad donderdag 27 maart 2014

Oproep voor het bijwonen van de bijzondere openbare raads-
vergadering van de raad van Aalsmeer op donderdag 27 maart 
2014 in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.

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

  raad

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1 Opening en welkomstwoord door de 
  voorzitter mevrouw J. Vonk-Vedder
  Vaststelling van de agenda
20.05 R-2 Beëdiging van de nieuw toegelaten leden 
  van de Raad
  Portefeuillehouder: J. Vonk-Vedder 
  De behandeling van dit onderwerp is 
  gericht op het afleggen van de eed of 
  de verklaring en de belofte. 
  Toespraken van:
  De voorzitter van de gemeenteraad
  Fractievoorzitter van het CDA
  Fractievoorzitter van AB
  Fractievoorzitter van de VVD 
  Fractievoorzitter van PACT Aalsmeer
  Fractievoorzitter van HAC

21.00  SLUITING 

raad donderdag 3 aprIl

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
(oordeelsvormend en besluitvormend) van Aalsmeer op don-
derdag 3 april 2014, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met de 
oordeelsvormende Raad en wordt na een onderbreking ge-
volgd door de besluitvormende Raadsvergadering.

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

  raad (oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 Ro-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van het 
   Beraad van 13 maart 2014
20.05 Ro-2 Vaststellen bestemmingsplan 
  Aalsmeerderweg 420-422
  Behandeling in tweede termijn
20.20 Ro-3 Verzoek wijzigen bestemmingsplan op 
  perceel Lakenblekerstraat 41 te Aalsmeer
  Behandeling in eerste termijn
20.35 Ro-4 Verklaring van geen bedenkingen ten 
  behoeve van de aanvraag om 
  omgevingsvergunning voor het realiseren 
  van een bedrijfspand op het perceel 
  Thailandlaan/Japanlaan in Green Park 
  Aalsmeer
  Behandeling in eerste termijn
20.50 Ro-5 Project &2=1
  Behandeling in tweede termijn
21.05 Ro-6 Advisering aan het Commissariaat voor de 
  Media (CvdM) met betrekking tot de 
  representativiteit van de lokale 
  omroepinstelling: Stichting Lokale 
  Omroep Aalsmeer
  Behandeling in eerste termijn
21.20 Ro-7 Plan van aanpak en voorbereidingskrediet 
  gemeentehuis Aalsmeer fase 2
  Behandeling in eerste termijn
21.35  Vragenkwartier en schorsing 

  PAUZE 

  raad (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

21.45  Rb-1 1. Heropening door de voorzitter 
   mevrouw J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
  3.  Vaststelling van het resumé van 
   13 maart 2014
 Rb-2 Project &2=1

   SLUITING 

officiële mededelingen
27 maart 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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.

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 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.

Inspreken In het beraad over een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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, di., do. 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.

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

bekendmakIng concept groenvIsIe 
‘groen en blauw voor jou’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken hierbij bekend dat zij in de vergadering van 18 maart 
2014 hebben besloten de concept Groenvisie ‘Groen en blauw 
voor jou’ voor inspraak vrij te geven. 

Inzage
Met ingang van 20 maart 2014 tot en met 17 april ligt de 
concept Groenvisie voor een ieder ter inzage in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer bij de afdeling Publiekszaken. De ope-
ningstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 8.30-14.00 uur en woensdag van 
8.30-20.00 uur) 
De concept Groenvisie is ook te downloaden van de gemeen-
telijke website: www.aalsmeer.nl. Rubriek : ‘Cultuur, Sport en 
vrije tijd’ onder ‘Groen’

zienswijze indienen
Tot en met 17 april kan men schriftelijk reageren op de 
Groenvisie door een brief of email te sturen naar: 
 Gemeente Aalsmeer
 College van Burgemeester en Wethouders 
 t.a.v. Mw. L.M.E. Witte
 Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
 info@aalsmeer.nl (o.v.v. reactie Groenvisie)

vervolg
Op basis van verkregen inspraakreacties wordt de Groenvisie 
ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Naar verwachting 
bespreekt de raad van juni of september 2014. 

Informatie
Voor informatie omtrent het B&W besluit kunt u zich wen-
den tot mevrouw T. Witte van de afdeling Beleid. Tel. 020-
5404911.

wet algemene bepalIngen omgevIngsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 441 (Z-2014/018372), het tijdelijk huis-

vesten van arbeidsmigranten;
- Aalsmeerderweg 477 (Z-2014/018366), het tijdelijk huis-

vesten van arbeidsmigranten.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Herenweg 64, (Z-2014/018589), het slopen van tuin-

bouwkassen en asbesthoudende materialen.

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 te verlenen:
- Dorpsstraat 92 en 94 (Z-2013/065344), het verhuren van 

3 kamers aan maximaal 6 personen op beide percelen 
(verzonden 21 maart 2014);

- Ophelialaan 139 (Z-2014/011708), het vervangen van 
kozijnen op de begane grond (verzonden 24 maart 2014);

- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en 542a (Z-2013/065091), 
het uitbreiden van de botenloods (verzonden 19 maart 
2014);

- Zwarteweg 120 (Z-2013/065888), het uitbreiden van de 
drukkerij (verzonden 20 maart 2014).

Een omgevingsvergunning, 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 8.30-11.30 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.

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 aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Jupiterstraat 28 (Z-2014/006682), het plaatsen van een 

dakkapel (voor en achter) (ontvangen 31 januari 2014);
- Oosteinderweg 287 (Z-2014/007162), het wijzigen van 

gevels van de bestaande kas en aanleggen terreinverhar-
ding (ontvangen op 3 februari 2014).

collectes

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




