4 april 2013

officiële mededelingen
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 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.
dienstverLening baLie bouWen &
vergunningen uitgebreid
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert 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, bestemmingsplannen 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 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.
fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand 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 fractiespreekuren vinden plaats op 16 april en 7 mei 2013.
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.

Legen afvaLcontainers
De afvalcontainers van donderdag 4 april worden vrijdag 5
april geleegd.
Wet aLgemene bepaLingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de woning;
- Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde;
- Herenweg 78aa, het bouwen van een woning;
- Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik;
- Uiterweg 19, het gewijzigd bouwen van een woning (bouwen in afwijking van de verleende vergunning);
- Zonnedauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelgemaal.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Herenweg 78aa, het slopen van een vakantiewoning.
verLeende omgevingsvergunningen, reguLiere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 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 donderdag 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 vergunningen. 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.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Galileistraat 24, het vergroten van de dakkapel;
- Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Raadhuisplein 1, het verbeteren van de toegankelijkheid
van het gemeentehuis.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 4 april 2013.
Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Zuiderpark 16, het plaatsen van een aanbouw.
WeLstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag
tussen 8.30 en 14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling 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.
expLoitatie- en terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is
verleend:
- Zeilschool Aalsmeer, Kudelstaartseweg 64c, Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 27 maart 2013
KWijtscheLdingsverordening beLastingen 2013
Kwijtscheldingsverordening belastingen 2013 gemeente Aalsmeer, vastgesteld in de raad van 24 januari 2013. Ligt met
onderliggende stukken ter inzage t/m 15 mei 2013.
de snoeiboot vaart Weer uit
Op de zaterdagen 13 april, 19 oktober en 2 november 2013
vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de West-

einderplas de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en
op een verantwoorde manier af te voeren.
De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 uur:
Schuilhaven de Winkel
aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur:
Baggerdepot Otto
aan de doorgang Grote Brug
de snoeiboot is inmiddels een begrip op de
aalsmeerse wateren
Op deze tijden en deze locaties kunt u uw snoeihout dus aanbieden om gratis af te laten voeren. Alleen snoeihout van
recreanten wordt aangenomen. Particuliere eilandeigenaren
kunnen hun overhangend groen boven het water van de sloten en vaarwegen snoeien en op zaterdag 13 april afvoeren
naar de snoeiboot. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven
tijd niet aanwezig is, dan is deze waarschijnlijk even aan het
lossen, maar komt weer terug.
De gemeente biedt de service van het ophalen van snoeiafval
aan omdat zij graag wil (het is zelfs verplicht) dat eilandeigenaren het overhangend groen in de vaarwegen snoeien.
Particuliere eilandeigenaren kunnen hier aan meewerken door
alle overhangend groen boven het water van de sloten en
vaarwegen te snoeien en af te voeren naar de snoeiboot.
Voor bomen met een doorsnede van 20 cm of meer, gemeten
op een hoogte van 1.30 meter, moet men een zogenaamde omgevingsvergunning aanvragen. (Dit kan via www.omgevingsloket.nl)
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel.
020–5404911

t/m 19-04

t/m 25-04

t/m 25-04
t/m 25-04
t/m 01-05
t/m 02-05

vaartuigWraKKen Worden WeggehaaLd
De gemeente Aalsmeer roept de eigenaren van de hieronder
genoemde vaartuigwrakken op om hun boten weg te halen
vóór 1 mei as. De boten zijn in slechte staat en worden gezien
als vaartuigwrakken. Op de boten zelf worden ook mededelingen geplakt om de eigenaren er op te wijzen dat ze hun boot
moeten weghalen. Mochten de wrakken op 1 mei nog niet zijn
weggehaald door de eigenaren dan gaat de gemeente zelf de
wrakken verwijderen. Het gaat om de volgende boten:
Pontweg, ter hoogte van de winkel Prenatal:
- ijzeren roeiboot, zilver/grijs, hangt aan touwen aan de
kade
- polyester bootje, opschrift Putoline, blauw op dek, romp
wit.
Ter hoogte van Pontweg 5:
- Bootje merk Elan, naam Tomi, witte romp, blauw dek.
- IJzeren roeiboot, kleur groen met buitenboordmotor Mercury 4.5 pk, ligt naast een kruiser.
Stommeerkade ter hoogte van nummer 25/N201
- IJzeren roeiboot, kleur groen, ligt aan steiger.
- IJzeren roeiboot, kleur grijs, ligt in het riet aan een
boom.
- BM, hout met witte romp, het dek is kapot, ligt in het riet,
naam Esperanza
De gemeente kan op grond van de algemene Plaatselijke Verordening overgaan tot het weghalen van de wrakken. In het
APV van de gemeente Aalsmeer staat dat booteigenaren er
voor moeten zorgen dat hun boot niet vol kan lopen met
water en zodoende niet kan zinken en/of wordt verwaarloosd.
De APV is na te lezen en/of te downloaden op de website,
http://aalsmeer.regelingenbank.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer en vragen vraag naar afdeling
VKH, vaarwegbeheer tel.nr. 020–5404911.
ter inZage bij de afdeLing dienstverLening,
baLie 5 (WeeK 14)
t/m 11-04
t/m 11-04
t/m 30-04
t/m 18-04

Omgevingsvergunning (Fuutlaan 5, het plaatsen
van een dakkapel)
Omgevingsvergunning (Karperstraat 42-44, het
verplaatsen van een kozijn)
Regeling op de ambtelijke commissie voor de
bezwaarschriften Aalsmeer;
Apollostraat 17, het kappen van een boom;
Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kappen van diverse bomen; Helling 35, het aanleg-

t/m 13-05

t/m 15-05
t/m 16-05

gen van kabels en leidingen; Hornmeer, het kappen van diverse bomen; Hoofdweg 148, het aanleggen van kabels en leidingen; Machineweg,
het aanleggen van kabels en leidingen; Madame Curiestraat 10, het kappen van een boom;
Mijnsherenweg 43, het bouwen van een woning;
Rietwijkeroordweg 8, het aanleggen van kabels
en leidingen; Uiterweg 100, het aanleggen van
kabels en leidingen; Uiterweg 174, het kappen
van een boom,
De volgende objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument: Lijnbaankerk (exterieur), gelegen aan de Lijnbaan 5; Transformatorhuis, gelegen aan het Schinkeldijkje; Seringenpark, gelegen tussen de Ophelialaan en de Molenvliet;
Einthovenhof 27, het kappen van een boom;
Emmastraat 24, het kappen van drie bomen; Jasmijnstraat 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 woning)
Ontwerpbestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”
Ontwerpbestemmingsplan “Hornmeer”
Verordening reclamebelasting voor het jaar 2013
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 bomen (voorheen gepubliceerd als aanvraag; het verbreden van de weg en het kappen van bomen); Ringvaartzijde 52, het kappen
van twee bomen; Hornweg 178, bouwen van een
woonhuis
Aalsmeerderweg 253, het aanleggen van kabels
en leidingen; Brasemstraat 13, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorkant; Kerkweg 25, het
vernieuwen en vergroten van de kap; Kerkweg
25a, het vernieuwen en vergroten van de kap;
Korianderhof 1, het aanleggen van kabels en leidingen; Kudelstaartseweg 149, het bouwen van
een woonhuis en het aanleggen van een uitrit;
Stommeerweg 120, het aanleggen van kabels en
leidingen; Kudelstaartseweg 149, het bouwen
van een woonhuis; Wilgenlaan 5, ontvangen
op 31 januari 2013 (verdagen beslistermijn met
ten hoogste zes weken); Stommeerweg 72H, het
brandveilig in gebruik nemen van een logiesgebouw.
Kwijtscheldingsverordening belastingen 2013
gemeente Aalsmeer, vastgesteld in de raad van
24 januari 2013.
Galileistraat 24, het vergroten van de dakkapel;
Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en
leidingen; Raadhuisplein 1, het verbeteren van
de toegankelijkheid van het gemeentehuis.

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.
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 aanspreekpunt 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

voor meer informatie: WWW.aaLsmeer.nL

