24 april 2014

officiële mededelingen
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 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.
openingstijden balie bouwen & veRgunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 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)
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 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.
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 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.
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.

wet algemene bepalingen omgevingsReCht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 249B (Z-2014/022234), het wijzigen van
een bestemmingplan ten behoeve van gym;
- Aalsmeerderweg 380 (Z-2014/023903), het aanbrengen
van dak- en gevelbekleding op staalconstructies;
- Ampèrestraat 37 (Z-2014/024436), het plaatsen van een
afvalcontainer;
- ten hoogte van Bielzenpad (Z-2014/024521), het aanleggen van een watergang met dam en duiker;
- Machineweg 35A (Z-2014/023892), het wijzigen van een
schuur in zorgwoning;
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/025079), het wijzigen van
een bestemmingsplan ten behoeve van dierenpension;
- Uiterweg 266 (Z-2014/025042), het uitbreiden van een
woonhuis, plaatsen dakkapel aan de voorzijde, aanleggen
in- en uitrit;
- Werven 32 (Z-2014/024358), het plaatsen van een tuinhuisje;
- Zijdstraat 50 (Z-2014/024688), het wijzigen van kozijnen.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Marconistraat 10A (Z-2014/025148), het melden van
brandveilig gebruik.
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:
- Clantstraat 10 (Z-2014/003789), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 16 april 2014);
- Kudelstaartseweg 59 (Z-2014/004352), het uitbreiden van
het woonhuis (verzonden 22 april 2014);
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/017118), het plaatsen van een
led-scherm (verzonden 18 april 2014);
- Weteringstraat 2S (Z-2014/002619), het vergroten van de
woning op het dakterras (verzonden 16 april 2014).
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.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 11:30 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575.
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.
ReCtifiCatie
Op 2 april 2014 is gepubliceerd een verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure voor het brandveilig gebruik aan
de Vuurdoornstraat 11 (Z-2013/047491), Jasmijnlaan 16/27
en 31/35-37. De vergunning is verleend voor Jasmijnstraat
16/27 en 31/35-37.
veRleende omgevingsveRgunning,
uitgebReide pRoCeduRe
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor
het brandveilig gebruik van een hotel aan de oosteinderweg
248b (z-2013/047072)te aalsmeer.
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 7, 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 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
ontweRp omgevingsveRgunning in afwijking van
het bestemmingsplan “n201-zone”, hoRnweg 159
en ontweRpbesluit hogeRe gRenswaaRden
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalin-

gen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 25 april 2014
t/m 5 juni 2014 voor een ieder ter inzage ligt de “ontwerp
omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan
‘N201-zone’, Hornweg 159” met de daarop betrekking hebbende stukken.
projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in het
noordoostelijk deel van Aalsmeer. Het perceel bevindt zich
in de lintbebouwing aan de noordzijde van het lint van de
Hornweg.
doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan “N201-zone” en de bestemming “geluidscontouren
Schiphol”. Het bouwplan is in strijd met de bepaling artikel 16
van het geldende bestemmingsplan. Het bouwplan kan worden
gerealiseerd, mits voorzien van een verklaring van geen bezwaar artikel 8.9 Wet luchtvaart.
inzien ontwerp omgevingsvergunning
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende
stukken met ingang van 25 april 2014 t/m 5 juni 2014 voor
een ieder ter inzage:
- Bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije
inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot
20.00 uur.
- De Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30
uur).
indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke
website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking’
“Hornweg 159”. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.
ontweRpbesluit hogeRe gRenswaaRden
In samenhang met de omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders
tevens het voornemen een hogere grenswaarde vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege
het wegverkeerslawaai Hornweg. Het ontwerpbesluit hogere
grenswaarden ligt tegelijkertijd met de ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ter inzage
met ingang van 25 april 2014 t/m 5 juni 2014 met de mogelijkheid voor belanghebbenden een zienswijze in te dienen.
ingetRokken aanvRagen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Dreef 7 (Z-2013/036894), het wijzigen van gevels/kozijnen.
buiten behandeling gestelde aanvRagen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld:
- Ophelialaan 81 (Z-2014/014365), het bouwen van een
schutting scherm (verzonden 18 april 2014).
geaCCepteeRde (sloop)melding(en)
- Mr. Jac Takkade 28 (Z-2014/020592), het slopen van een
woning (verzonden 18 april 2014)
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/022054), het slopen van een
woning (verzonden 18 april 2014);
- Ophelialaan 124 (Z-2014/014075), melding brandveilig
gebruik voor Jumbo Supermarkt (verzonden 18 april 2014);
- Uiterweg 263A (Z-2014/020652), melding brandveilig gebruik clubhuis (verzonden 18 april 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 commissie 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 omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
exploitatieveRgunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is
aangevraagd:
- Restaurant Jones, Kudelstaartseweg 222, Aalsmeer (Z2014/023075), ontvangen 7 april 2014.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenveRgunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Koningsdag, Café Sportzicht, Sportlaan 44 op 26 april
2014 (Z-2014/019679);
- Koningsdag, St. Dorpshuis, Kudelstaartseweg 239 op 26
april 2014 (Z-2014/015694)
Datum verzending vergunning 15 april 2014
ColleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
teR inzage
t/m 01052014 Beschikking omgevingsvergunning (uitgebreide 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 Middenweg 55).
t/m 01052014 Het ontwerp bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” met de daarop betrekking hebbende stukken.
t/m 15052014 Begroting 2015 en de meerjarenraming 20162018 en de Financiële eindrapportage over
2013 van de Omgevingsdienst NZKG
t/m 16052014 Bvereenkomst tot kostenverhaal voor Aalsmeerderweg 509 en naast Aalsmeerderweg
509, de Mr. Jac. Takkade tegenover nr. 8 en
naast nr. 9, Aalsmeerderweg 45A-49
t/m 16052014 Nota paracommercieel beleid gemeente Aalsmeer
t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken voor Aalsmeerderweg 509
t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen voor Oosteinderweg 232
t/m29052014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”,
Oosteinderweg 404 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
t/m 29052014 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg 420-422’
t/m 05062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “N201-zone”, Hornweg 159 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
veRkeeRsbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

vooR meeR infoRmatie: www.aalsmeeR.nl

