
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Ambachtsheerweg (nabij), het plaatsen van beschoeiing;
- Machineweg, het renoveren van het ketelhuis;
- Machineweg, afwijken bestemmingsplan tbv opslag bouw-

materiaal en materieel;
- Marktstraat 17, het kappen van 3 bomen;
- Mr. Jac. Takkade 3, het plaatsen van een afdak op een 

verplaatsbare stelling;
- Mr. Jac. Takkade 15a, het bouwen van 6 paardenstallen.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebben-
de 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 don-
derdag 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 ver-
gunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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:
- Calveslo 36, het plaatsen van een dakopbouw;
- Hoofdweg 76, het kappen van 3 bomen;
- Rozenhof 5, het wijzigen van de voorgevel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 25 april 2013.   

Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

HW 87-23
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van 
de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wet-
houders bekend dat zij hebben besloten met toepassing van 
art. 2.31 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht aan de bestaande omgevingsvergunning van 29 
oktober 1987 (nr. HW 87-23)) van Biemond Tankservice B.V. 
voor het tankstation, gelegen lakenblekerstraat 9a te Aals-
meer, ambtshalve een nieuw voorschrift toe te voegen dat de 
bevoorrading van LPG uitsluitend mag plaatsvinden op werk-
dagen tussen 19.00-24.00 uur. 

Het besluit alsmede andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 
26 april t/m 7 juni 2013 ter inzage in het gemeentehuis bij 
de afd. Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De openingstijden 
van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 
uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stukken ook wor-
den ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor van te voren 
een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 020-5404154). 
Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbe-
sluit.

bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet be-
stuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang 
van de dag na die waarop het besluit is verzonden naar de ge-
adresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te wor-
den gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, 
ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. 
Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de ge-
noemde periode, kan - indien er sprake is van een spoedeisend 
belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen van een 
voorlopige 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 griffierecht ver-
schuldigd. 

Aalsmeer, 23 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.

evenementenvergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Kindermiddag op Raadhuisplein op 30 april 2013 van 

12.30-20.00 uur
- Plaatsen springkussen op Weteringstraat 27 op 30 april 

van 15.00-23.00 uur
- Kroningsdag bij Kudelstaartseweg 239 op 30 april 2013 

van 10.00-19.00 uur.
Datum verzending vergunning 23 april 2013

ter inZage biJ de aFdeling dienstverlening, 
balie 5

t/m 25-04 Einthovenhof 27, het kappen van een boom; Em-
mastraat 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 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 aanleggen 
van kabels en leidingen; Korianderhof-Venkelhof, 
het aanleggen van kabels en leidingen; Midden-
weg (gewijzigde aanvraag), het kappen van 14 
bomen (voorheen gepubliceerd als aanvraag; het 
verbreden van de weg en het kappen van bo-
men); Ringvaartzijde 52, het kappen van twee 
bomen; Hornweg 178, bouwen van een woon-
huis.

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 bou-
wen 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 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 

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
25 april 2013

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.

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

september 2013 (evenementenvergunning)
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 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 24-05 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gezondheidscen-
trum Drie Kolommenplein’, Aalsmeer.

t/m 04-06 Calveslo 36, het plaatsen van een dakopbouw; 
Hoofdweg 76, het kappen van 3 bomen; Rozen-
hof 5, het wijzigen van de voorgevel.

t/m 06-06 Biemond Tankservice B.V. voor het tankstation, 
gelegen Lakenblekerstraat 9a, bevoorrading van 
LPG mag uitsluitend plaatsvinden op werkdagen 
tussen 19.00-24.00 uur. 

t/m 06-06 Kindermiddag op Raadhuisplein op 30 april 2013 
van 12.30-20.00 uur; Plaatsen springkussen op 
Weteringstraat 27 op 30 april van 15.00-23.00 
uur; Kroningsdag bij Kudelstaartseweg 239 op 30 
april 2013 van 10.00-19.00 uur.

t/m 13-06 Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakka-
pel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel; 
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een visstei-
ger; Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaatsen 
van een brug, vlonderpartij, trapconstructie en 
beschoeiing t.b.v. de inrichting van het project 
Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelialaan 
199, het plaatsen van een dakopbouw en een 
dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschuerenplein, 
het aanleggen van kabels en leidingen; Zonne-
dauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelge-
maal.

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.




