
GRATIS KANTOORMEUBELS VOOR
ORGANISATIES EN VERENIGINGEN

Door de ambtelijke fusie met de gemeente Amstel-
veen, heeft de gemeente Aalsmeer een overschot aan 
kantoormeubilair. Diverse kasten, bureaus, stoelen, 
ladeblokken en nog veel meer worden niet meer herge-
bruikt. Sociaal-culturele en maatschappelijke instel-
lingen krijgen met voorrang kans van het college van 
B&W om uit deze spullen een keuze te maken. 

OM dE SpULLEN VOORAf TE BEzIchTIGEN 
ORGANISEERT dE GEMEENTE AALSMEER Op 

wOENSdAG 17 ApRIL 2013 
EEN OpEN KIjKMIddAG 

VAN 12.00 TOT 15.00 UUR. 
Bij meer belangstelling voor één object wordt geloot. 
De goederen zullen op een later tijdstip moeten worden 
opgehaald.

AGENdA

Agenda van de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van 
Aalsmeer op donderdag 25 april 2013, in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 
19.30 uur met het Beraad en wordt na een onderbreking ge-
volgd door de Raadsvergadering.

INfORMATIEf BERAAd - RAAdSKELdER

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

19.30  IB-1. Opening van het Informatief Beraad 
  door de voorzitter dhr. J.P. van der Jagt 
 IB-2. Nota van Uitgangspunten project C.36 
  Rooie Dorp-Machineweg 
  Het Informatief Beraad is gericht op het 
  uitwisselen van informatie m.b.t. de Nota 
  van Uitgangspunten voor het project C.36 
  Rooie Dorp-Machineweg.

BERAAd - RAAdzAAL 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt
 
20.30 B-1. Opening van het besluitvormend Beraad 
  door de voorzitter de heer R.K. van Rijn
  - Vaststelling van de agenda 
  - Resumé van het beraad van 4 april 2013 

20.35 B-2.  Vaststellen bestemmingsplan Stommeer
  Behandeling in eerste termijn

21.05 B-3.  Plaatsen van lichtreclame op het pand 
  aan de Zwarteweg 88 te Aalsmeer 
  Behandeling in eerste termijn

21.15  B-4. Aanwijzing gemeentelijke beschermde 
  dorpsgezichten 
  Behandeling in eerste termijn

21.45  B-5. Vaststellen Verordening Starterslening 
  gemeente Aalsmeer 2013 
  Behandeling in eerste termijn

21.55   Rondvraag en sluiting

PAUZE / ONDERBREKING 

RAAd - RAAdzAAL 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

22.10  R-1. Opening door de waarnemend voorzitter 
  dhr. Th. van Eijk 
  - Vaststelling van de agenda
  - Resumé van de raad van 4 april 2013 

 R-2.  Accorderen vestigen uitsluitend recht ter 
  verwerking huishoudelijk restafval 
  Behandeling in tweede termijn en 
  besluitvorming

SlUITING

wET ALGEMENE BEpALINGEN OMGEVINGSREchT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Ad Verschueren Plein, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakkapel;
- Geijlwijckerweg (thv Seringenpark), het aanleggen van een 

vissteiger;
- Hoofdweg 76, het kappen van 3 bomen;
- Kudelstaartseweg 100, het vervangen van een woning;
- lisdoddestraat 22 t/m 68 (even), het uitbouwen van 24 

(nog te realiseren) woningen;
- lisdoddestraat 70 en 72, het uitbouwen van 2 woningen;
- Molenvlietweg 30, tijdelijk gebruiken van grond tbv een 

evenement;
- Turfstekerstraat 20, melding brandveilig gebruik;
- Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik (begane 

grond en 1e verdieping).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Anjerlaan 1, het verwijderen van asbest;
- Kudelstaartseweg 100, het slopen van een woning.

VERLEENdE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE 
pROcEdURE

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, 
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 mede-
werker 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 we-
ken, 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:
- Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik (studio 1);
- Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik (studio 6).
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 04 april 2013.

- Aalsmeerderweg 225, het vergroten van de bedrijfsruimte 
door middel van een dakopbouw;

- Albrechtstraat, Boezemdijkpad, Mijnsherenweg, het ver-
vangen van 3 bruggen;

- Dorpsstraat 106, het aanleggen van een brug en uitrit;
- Dorpsstraat 108, het aanleggen van een brug en uitrit;
- Hornweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Karperstraat 24, het plaatsen van een schoorsteen;
- Oude Spoordijk 21, het herbouwen van een schuur.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 11 april 2013. 

GEAccEpTEERdE SLOOpMELdING(EN)

- Kudelstaartseweg 275, het slopen van een woning en bij-
gebouw en het verwijderen van asbest.

Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

OpENSTELLINGSVERGUNNING wATERwOLfTUNNEL 
AALSMEER-hAARLEMMERMEER

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
heeft op 9 april 2013 besloten om de openstellingsvergunning 
voor de Waterwolftunnel in de N201 te verlenen. De Water-
wolftunnel ligt in de nieuwe N201 nabij Schiphol en Flora Hol-
land Aalsmeer en wordt gerealiseerd door de provincie Noord-
Holland. De verwachte openstelling van de Waterwolftunnel 
is 22 april 2013.

Op basis van de openstellingsaanvraag en de daarbij beho-
rende indiengegevens in het VeiligheidsBeheerPlan (VBP) van  
9 november 2012, hebben de gemeente Haarlemmermeer 
en beide veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Ken-
nemerland een positief advies uitgebracht aan de gemeente 
Aalsmeer. Op 18 december 2012 hebben de burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer, mede gebaseerd op de adviezen van 
haar adviseurs, een ontwerp besluit genomen. Dit ontwerp-
besluit heeft gedurende een periode van 6 weken ter inza-
ge gelegen om belangstellenden de gelegenheid te geven hun 
zienswijze omtrent het ontwerp naar voren brengen. Er zijn 
gedurende deze termijn geen zienswijzen ingekomen. 
De provincie Noord-Holland heeft vervolgens de resultaten van 
de testen ingediend, waaruit blijkt dat de tunnel en haar voor-
zieningen en organisatie (tunnelorganisatie en hulpdiensten) 
adequaat en betrouwbaar functioneren. De adviseurs van de 
beide veiligheidsregio’s, de wettelijk aangewezen Tunnel Vei-
ligheidsbeambte en de gemeente Haarlemmermeer hebben 
positief geadviseerd met betrekking tot het openstellen van 
de Waterwolftunnel. Nu aan alle wettelijke vereisten is vol-
daan zijn er geen beletselen om de Waterwolftunnel open te 
stellen.

Beroep
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken 
na toezending van dit besluit, beroep instellen bij de Recht-
bank Amsterdam, sector bestuursrecht,  Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Indien 
een beroepschrift is ingediend gedurende de genoemde pe-
riode, kan -  indien er sprake is van een spoedeisend belang 
- een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voor-
lopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan 
de Voorzieningenrechter  van de Rechtbank te Amsterdam, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van 
een verzoek tot voorlopige voorziening is apart griffierecht 
verschuldigd.

KENNISGEVING ONTwERp BESchIKKING, wET 
ALGEMENE BEpALINGEN OMGEVINGSREchT, 
OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen voor:
- Clematisstraat 16, het brandveilig in gebruik nemen van 

een zorgcentrum.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van vrijdag 12 april 2013 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de gemeente 
Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak via tel. 
0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen. Gedurende deze ter-
mijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling 
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. 
De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester 
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 
ordeningen en vergunningen via tel. 020-5404911

VASTGESTELd BESTEMMINGSpLAN ‘GEzONdhEIdS-
cENTRUM dRIE KOLOMMENpLEIN’, AALSMEER

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 4 april 
2013 het bestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum Drie Kolom-
menplein’ hebben vastgesteld. Het bestemmingsplan is onge-
wijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het ont-
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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 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.

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. 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.

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

werp van het bestemmingsplan heeft van vrijdag 11 januari 
2013 gedurende zes weken tot en met donderdag 21 februari 
2013 voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid 
een zienswijze in te dienen. 

doelstelling
Het plangebied van voornoemd bestemmingsplan heeft een 
beperkte omvang en omvat uitsluitend de gronden waarop in 
de bestaande situatie de nieuwbouwvleugel zich bevindt van 
het huidige gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein.  Als 
gevolg van de ambtelijke fusie met de uitvoeringsorganisatie 
van Amstelveen per 1 januari 2013, is de nieuwbouwvleugel 
van het gemeentehuis leeg komen te staan. Het bestemmings-
plan beoogt de transformatie van dit deel van het gebouw tot 
een gezondheidscentrum voor geïntegreerde eerste- en twee-
delijnszorg inclusief apotheek planologisch-juridisch mogelijk 
te maken. Met de transformatie tot gezondheidscentrum zal 
het gebouw een nieuwe maatschappelijke functie krijgen. 

procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende 
stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van vrij-
dag 12 april 2013 tot en met donderdag 23 mei 2013. Het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in 
werking met ingang van 24 mei 2013. Gedurende de inzageter-
mijn kunnen belanghebbenden, mits zij in de voorprocedure 
tijdig zienswijzen hebben ingediend, en de belanghebbenden 
die niet verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben 
ingediend tot en met 23 mei 2013 op grond van artikel 8.2 
lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening beroep instellen 
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Gezondheidscentrum Drie Kolommenplein’ bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. 

Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een planver-
beelding en planregels en gaat vergezeld van een toelichting. 
Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestem-
mingsplan ‘‘Gezondheidscentrum Drie Kolommenplein’ met pla-
nidentificatiecode Nl.IMRO.0358.BPGEZONDHEIDSDRIEK-VA01  
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan en de bijbe-
horende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschik-
baar gesteld via www.aalsmeer.nl. 

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het 
bestemmingsplan in te zien. De papieren versie van het be-
stemmingsplan is in te zien bij de balie Burgerzaken op het 
gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. De ope-
ningstijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag 
van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale 
balie open van 8.30-20.00 uur. Voor het overige is het plan 
in te zien op afspraak. Het plan is tevens in te zien bij de 
Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie 
(openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur 
het gemeentehuis bij afdeling Dienstverlening, balie 5, Drie 
Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de balies 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop) 
en van 14.00-17.00 uur ( op afspraak). Op woensdag zijn de 
balies open van 8.30-20.00 uur. Voor het overige is het plan 
in te zien op afspraak. 

EVENEMENTENVERGUNNING

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Junior Pramenrace op de Aalsmeerse wateren en Stokke-

land op 15 juni 2013 van 12.00-17.00 uur
- Zomerbraderie rondom het winkelcentrum Kudelstaart op 

19 juni 2013 van 14.00-21.00 uur;
- Feestweek Praamplein van 8 t/m 14 september 2013
Datum verzending vergunning 3 april 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.

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 mededelin-
gen 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 Mer-

cury 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 Veror-
dening 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://aals-
meer.regelingenbank.nl. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer en vragen 
vraag naar afdeling VKH, vaarwegbeheer tel. 020–5404911.

Vervolg op volgende blz.
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TER INzAGE BIj dE AfdELING dIENSTVERLENING, 
BALIE 5 (wEEK 15)

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 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; Mada-
me 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.

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 25-04 Einthovenhof 27, het kappen van een boom; 
Emmastraat 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 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 

bezwaarschriften Aalsmeer.
t/m 01-05 Verordening reclamebelasting voor het jaar 2013
t/m 02-05  Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en 

leidingen; Helling 12a, het aanleggen van ka-
bels en leidingen; Koningstraat 7, het aanleg-
gen van kabels en leidingen; Korianderhof-Ven-
kelhof, het aanleggen van kabels en leidingen; 
Middenweg (gewijzigde aanvraag), het kappen 
van 14 bomen (voorheen gepubliceerd als aan-
vraag; het verbreden van de weg en het kap-
pen van bomen); Ringvaartzijde 52, het kappen 
van twee bomen Hornweg 178, bouwen van een 
woonhuis.

t/m 13-05 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 lei-
dingen; 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 logiesge-
bouw.

t/m 15-05 Kwijtscheldingsverordening belastingen 2013 
gemeente Aalsmeer, vastgesteld in de raad van 
24 januari 2013.

t/m 16-05 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.

t/m 15-05 Junior Pramenrace op de Aalsmeerse wateren en 
Stokkeland op 15 juni 2013 van 12.00-17.00 uur 
(evenementenvergunning); Zomerbraderie rond-
om het winkelcentrum Kudelstaart op 19 juni 
2013 van 14.00-21.00 uur; (evenementenver-
gunning); Feestweek Praamplein van 8 t/m 14 
september 2013 (evenementenvergunning)

t/m 16-05 Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik 
(studio 1); Van Cleeffkade 15, melding brandvei-
lig gebruik (studio 6).

t/m 23-05 Aalsmeerderweg 225, het vergroten van de be-
drijfsruimte door middel van een dakopbouw; 
Albrechtstraat, Boezemdijkpad, Mijnsherenweg, 
het vervangen van 3 bruggen; Dorpsstraat 106, 
het aanleggen van een brug en uitrit; Dorps-
straat 108, het aanleggen van een brug en uit-
rit; Hornweg, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Karperstraat 24, het plaatsen van een 
schoorsteen; Oude Spoordijk 21, het herbouwen 
van een schuur. 

t/m 23-05 Openstellingsvergunning voor de Waterwolftun-
nel in de N201.

t/m 23-05  Clematisstraat 16 (brandveilig in gebruik nemen 
van een zorgcentrum). 

Vervolg van vorige blz.




