23 april 2015

officiële mededelingen
gEmEEntE aalsmEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
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. 0297387575. 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 dE CommissiEVErgadEring
oVEr EEn gEagEndEErd ondErwErp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
oVErigE lokEttEn En informatiE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
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.

hEt gEmEEntEhuis is op koningsdag gEslotEn
niEuwE plattEgrond aalsmEEr is BEsChikBaar
De plattegrond van Aalsmeer is weer helemaal aangepast.
Bovendien staan op deze plattegrond niet alleen alle straten
van Aalsmeer en Kudelstaart maar onder andere ook die van
Aalsmeerderbrug, Oude Meer en Rijsenhout. De kaart is een
uitgave van de gemeente en in eigen beheer gemaakt. De
kaart kan gratis opgehaald worden bij de balie van het gemeentehuis in Aalsmeer.
sportnota tEr inzagE
Het college van B&W heeft de sportnota “AalsMeer Bewegen 2015-2018” tot 13 mei vrijgegeven voor inspraak. In de
sportnota wordt het Aalsmeerse sportbeleid vastgelegd.
De sportnota is te downloaden via www.Aalsmeer.nl. De
sportnota is ook in te zien op het gemeentehuis van Aalsmeer
en in het raadhuis van Amstelveen. Tot en met 13 mei kan
iedereen een reactie sturen. Dat kan door een email te sturen aan Info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. Een brief sturen
kan ook: Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
o.v.v ‘ sportnota’. Voor meer informatie kunt u ook een mail
sturen aan info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. U kunt ook telefonisch contact opnemen tel. 0297-387575 en vragen naar
de beleidsmedewerker sport, de heer T. Bokma.
De sportnota wordt volgens planning in juni 2015 voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer.
startnotitiE BouwEn supErmarkt stationswEg
Het college heeft in haar vergadering van 21 april 2015 ingestemd met de concept “Startnotitie bouw supermarkt Stationsweg 4-6 Aalsmeer” en deze vrijgegeven voor advies en
inspraak. In deze Startnotitie wordt ingegaan op de bouw van
de supermarkt, de regelgeving die hierop van toepassing is
en de ruimtelijke randvoorwaarden. De door de gemeenteraad
vast te stellen Startnotitie vormt de basis voor de verdere
planologische procedure.
procedure
De concept Startnotitie met bijbehorende stukken ligt vanaf
vrijdag 24 april gedurende zes weken voor een ieder op de
volgende wijze ter inzage:
- De papieren versie van de Startnotitie is in te zien bij de
Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis van
Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.3014.00 uur en woensdag van 8.30-20.00 uur);
- De papieren versie van de Startnotitie is tevens in te zien
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen
8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);
De Startnotitie en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal
bekendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar gesteld via
www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/wijk en
wijkverbetering).
Gedurende deze inzageperiode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge advies/
inspraakreactie te geven. Schriftelijke reacties worden gericht
aan het College van B&W van Aalsmeer (postbus 253, 1430
AG Aalsmeer) onder vermelding van advies/inspraak-reactie
supermarkt Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn advies/inspraakreactie naar voren wil brengen kan daarvoor contact
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.
wEt algEmEnE BEpalingEn omgEVingsrECht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Berkenlaan 2 (Z-2015/022432), het oprichten van een
aanbouw aan de zijgevel;
- Boomgaard 27 (Z-2015/021567), het plaatsen van een
steiger;
- Calslager Bancken 11 (Z-2015/021564), het plaatsen van
een dakopbouw aan de achterzijde;

- Herenweg 60 (Z-2015/022645), het oprichten van een
woning en carport;
- Nieuw Calslagen, kavel 11 en 17 (Z-2015/022650), het
oprichten van een woning met botenhuis;
- Oosteinderweg 261 (Z-2015/021757), het ombouwen van
bedrijfsruimte tot studio en atelier
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
Spoorlaan 47 (Z-2015/022051), het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit een mutatiewoning
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(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Enthovenhof 11 (Z-2015/016550), het plaatsen van een
zeecontainer en toilet op de parkeerplaats van de
- Einthovenhof in Kudelstaart tot en met 1 mei 2015 (verzonden 14 april 2015);
- Manillehof 1 (Z-2015/007573), het plaatsen van een hekwerk (verzonden 16 april 2015);
- Oosteinderweg 515 (Z-2015/002621), het wijzigen van 2
dakkapellen en het plaatsen van een kelder (verzonden 18
februari 2015);
- Seringenpark C (Z-2015/012918), het kappen van boomgroepen en bomen (verzonden 13 april 2015);
- Stuurboordstraat 6 (Z-2015/013367), het aanleggen van
een uitrit (verzonden 14 april 2015);
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/020954), het wijzigen en
verbouwen van een bestaand tankstation;
Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Emmastraat 2 (Z-2015/015400), Het wijzigen van het bestemmingsplan tbv. huisvesting arbeidsmigranten;
niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/020951), het slopen van
een bijgebouw (verzonden 15-04-2015);
- Niet geaccepteerde 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 in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
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 (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Diverse locaties Kudelstaart (Z-2015/016970), Feestweek
Kudelstaart 777 van 14 tot en met 21 juni 2015 (ontvangen 19 maart 2015);
- Aalsmeer Centrum (Z-2015/015339), intocht sinterklaas
op 14 november 2015 (ontvangen 12 maart 2015);
- Praamplein (Z-2015/022429), 70 jaar Bevrijding op 5 mei
2015 (ontvangen 17 april 2015);
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/019922) SummerDance op 8
tot 9 augustus 2015 (ontvangen 3 april 2015);
- Drie Kolommenplein (Z-2015/019838), Week van de Amateurkunst op 6 juni 2015 (ontvangen 2 april 2015);
- Speelvelden Snoekbaarsstraat (Z-2015/022185), Bob-

bie’s Buitenspeeldag op 10 juni 2015 (ontvangen 15 april
2015);
Evenementenvergunning (verleend)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- The Beach Indoor Sport (Z-2015/016266), Endless, DJ talent feest in de nacht van 18 op 19 april 2015 (verzonden
16 april 2015);
CollECtEs
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
tEr inzagE
t/m 23-04-15 het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiele herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken
t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Nieuw Oosteinde, eerste wijziging”
(met de bijbehorende stukken)
t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning
in afwijking van het bestemmingsplan Hornmeer, Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure) (aanvraag voor omgevingsvergunning,
de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp verklaring van
geen bedenkingen en de overige daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 28-05-15 Reparatie bestemmingsplan “Schinkelpolder”
t/m 05-06-15 Concept “Startnotitie bouw supermarkt Stationsweg 4-6 Aalsmeer” (met bijbehorende
stukken)
VErkEErsBEsluitEn
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
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.
proCEdurE
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, 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 8.30-12.00 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.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) 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 Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor mEEr informatiE: www.aalsmEEr.nl

