
pagina 6 Nieuwe Meerbode - 3 mei 2012

DonDerDag 17 en vrijDag 18 mei is 
het gemeentehuis gesloten i.v.m. 
hemelvaartDag

gelDigheiD kinDerbijschrijving paspoort 
vervalt met ingang van 26 juni 2012. 

Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid 
van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag 
moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse 
identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer te-
rug naar Nederland te kunnen reizen. Alle ouders en voogden 
die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun paspoort 
bijgeschreven hebben staan, hebben rond 15 maart 2012 een 
brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties gekregen. Heeft u een brief ontvangen, lees deze dan 
goed. In de brieven staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind 
voor 1 september 2012 een eigen document nodig heeft. Is 
dat het geval, kom dan zo snel mogelijk  een paspoort of 
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. De 
leveringstijd van een nieuw document kan niet gegarandeerd 
worden.

Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén 
eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht 
om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vra-
gen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies. 
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van 
de kinderbijschrijving kunt u lezen op www.aalsmeer.nl en  
www.paspoortinformatie.nl. Hebt u kinderen in uw paspoort 
bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u 
de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl

tijDelijk minDer parkeerplaatsen bij robenD in 
kuDelstaart

Op dinsdag 1 mei gaat de BAM 12 parkeerplaatsen van de 28 
parkeerplaatsen bij het Robend naast de Albert Heijn afzet-
ten. Er blijft dan een ruimte van circa 2,5 meter over om 
nog 5 á 6 auto’s in de lengte te parkeren. Dit is nodig om 
de waterleiding te verleggen voor het project Mijnsheerlyck-
heid. Tussen 1 mei en 16 mei zijn er dus tijdelijk dus 22 
parkeerplaatsen beschikbaar. 

 
masterplan vrouwentroost vrijgegeven voor 
inspraak

Van 19 april tot 31 mei ligt het concept Masterplan Vrouwen-
troost ter inzage op het gemeentehuis. Bewoners en belang-
hebbenden kunnen in die termijn reageren op de ruimtelijke 
visie op (de oever van) Vrouwentroost. De visie levert een ka-
der voor de integrale herontwikkeling van diverse - waaron-
der buiten gebruik zijnde- percelen aan de Westeinderplassen 
in buurtschap Vrouwentroost. Het Masterplan Vrouwentroost 
heeft hiermee de volgende doelen:

- een stedenbouwkundig en landschappelijk kader voor 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied;

- het toevoegen van een verantwoord aantal woningen in 
ruil voor openbaar gebied waarbij behoud van ruimtelijke 
kwaliteit een belangrijk uitgangspunt is; 

- planologisch de mogelijkheid scheppen om te komen tot 
een gefaseerde aanpak op basis van vrijwilligheid.

Het concept Masterplan is in te zien via de website: www.
aalsmeer.nl/vrouwentroost of bij balie 5 van het gemeen-
tehuis binnen de openingstijden van afdeling Dienstverle-
ning. Belanghebbenden hebben tot  31 mei de tijd om te 
reageren op de voorstellen. De reactie kan gegeven worden 
door het sturen van een email naar info@aalsmeer.nl t.n.v. 
Project vrouwentroost, mevrouw Caroline Jansen of schrifte-
lijk naar Gemeente Aalsmeer, Postbus 253,1430 AG Aalsmeer. 
Voor meer informatie: gemeente Aalsmeer 0297-387575 en 
vragen naar mevrouw Caroline Jansen. Op maandag 7 mei 
wordt er een inloop/informatieavond georganiseerd in het 
Dorpshuis van Kudelstaart, Kudelstaartseweg 239, 1433 GH  
Kudelstaart. De avond begint om 19.30 uur.

voor meer informatie:  www.aalsmeer.nl

bewoners van De rietlanDen Denken mee over 
kunst in hun wijk

Bewoners van de Rietlanden kunnen meepraten en meeden-
ken over de realisatie van toegepaste kunst in hun wijk. 
Voorstellen voor inrichting en kunst zijn in te zien op de 
website  HYPERLINK www.Aalsmeer.nl/rietlanden. Of bij ba-
lie 5 van het gemeentehuis binnen de openingstijden van 
afdeling Dienstverlening. Reageren kan tot 7 mei via het stu-
ren van een email naar info@aalsmeer.nl t.n.v. Project De 
Rietlanden, mevrouw Caroline Jansen of schriftelijk naar Ge-
meente Aalsmeer, Postbus 253,1430 AG Aalsmeer. Voor meer 
informatie bel gemeente Aalsmeer 0297-387575 en vraag 
naar mevrouw Caroline Jansen.

Definitieve beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de 
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op vrijdag 

bij het winkelcentrum Kudelstaart;
Datum verzending vergunning 26 april 2012

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend aan:
- ‘t Holland Huys voor 12 op 13 mei 2012 tot 02.00 uur 
- Jongerencentrum N201 voor 24 op 25 mei 2012 van 

18.00 tot 10.00 uur.
Datum verzending ontheffing: 27 april 2012.

wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 86, het kappen van een boom;
- Dorpsstraat 83, het kappen van bomen;
- Fonteinkruidhof 32, het plaatsen van een dakkapel;
- Giekstraat 12, het plaatsen van een dakkapel;
- Lisdoddestraat 37, het plaatsen van een dakkapel;
- Spoorlaan 26, het kappen van een boom.

verleenDe omgevingsvergunningen, reguliere 
proceDure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 9. 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 ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Oosteinderweg 380, het bouwen van een schuur
- Oosteinderweg 459, het vergroten van de woning;
- Zijdstraat 80, het plaatsen van een gevelreclame.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 3 mei 2012.

officiële mededelingen
3 mei 2012

Gewijzigd plan:
- Aalsmeerderweg 247, het bouwen van een schuur.
Verzonden: 26 april 2012.

welstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken.

ter inzage bij De afDeling Dienstverlening, 
balie 5 (week 18)

t/m 7 mei Bewoners van de Rietlanden denken mee over 
kunst in hun wijk;

t/m 10 mei Onteigeningsplan “Oosteinderweg/Dorpshaven”;
t/m 10 mei Toekomstbeeld Uiterweg-Plasoevers;
t/m 24 mei  APV Evenementenvergunning: Koninginnefeest op 

30 april 2012 van 12.30 – 23.00 uur op het Raad-
huisplein;

t/m 24 mei Participatie- en Communicatieaspecten, toeken-
nen namen openbare ruimte;

t/m 29 mei APV Standplaatsvergunning: Het plaatsen van vier 
statafels voor café Sportzicht, op 30 april en 12 
mei 2012; APV, Collectevergunning: Appco voor 
het werven van donateurs voor VSO Nederland van 
22 t/m 27 oktober 2012 tussen 13.00 en 21.00 
uur; 

t/m 31 mei Masterplan Vrouwentroost vrijgegeven voor in-
spraak;

t/m 31 mei APV Evenementenvergunning: een jubileumfeest 
RKDES van 6 t/m 10 juni 2012 op de Wim Kan-
dreef; spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag 
op 30 april 2012 in de Irenestraat te Aalsmeer;

t/m 1 jun Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cultuur-
historische Analyse (CHA) Gemeente Aalsmeer”.

t/m 1 jun APV Terrasvergunning: Sportlaan 43A te Aalsmeer;
t/m 1 jun APV Ontheffing sluitingstijd: Café Joppe voor 29 

op 30 april 2012 tot 03.00 uur;
 Danscafé de Praam voor 29 op 30 april 2012 tot 

04.00 uur;
 Dorpshuis Kudelstaart voor 12 op 13 mei 2012 tot 

02.00 uur;
t/m1 jun APV Kampeerontheffing: Het kamperen op het 

grasveld bij de korfbalvereniging VZOD aan de 
Wim Kandreef 2 in Kudelstaart van 25 t/m 28 mei;

t/m 1 jun APV Ontheffing sluitingstijd: Danscafé de Praam 
voor 17 op 18 mei 2012 tot 04.00 uur;

t/m 5 jun APV Evenementenvergunning: een feest op Konin-
ginnedag op 30 april 2012 van 13.00 tot 19.00 
uur achter het Dorpshuis te Kudelstaart; jeugd-
kampioenschap powerboat klasse T-250 en GT-30 
op zondag 3 juni 2012 van 12.00 tot 18.00 uur in 
de Westeinderplassen, vanaf Kempers Princesse-
paviljoen, Herenweg 100;

 kampeerweekend op Dreef 7, van 13 t/m 15 juli 
2012;

t/m 5 jun 7Street voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur; 
BON AMI voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur;

t/m 6 jun APV Collectevergunning: Roparun voor het hou-
den van een collecte op 5 en 19 mei 2012;

t/m 7 jun APV Vergunning ontheffing sluitingstijd: De Blitzz 
voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur;

t/m 7 jun Participatie- en Communicatieaspecten, Toeken-
nen namen openbare ruimte;

t/m 5 jul RVV Vergunning: Ontheffing tijdelijk stremmen 
Markstraat;

t/m 8 jun APV Standplaatsvergunning: de verkoop van aard-
appelen, groenten en fruit op vrijdag bij het win-
kelcentrum Kudelstaart;

t/m 9 jun APV Vergunning: ontheffingsluitingstijd ’t Holland 
Huys voor 12 op 13 mei 2012 tot 02.00 uur & Jon-
gerencentrum N201 voor 24 op 25 mei 2012 van 
18.00 tot 10.00 uur.

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 afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

wijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

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 drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats op 22 mei en 12 juni 2012.

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.

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.

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

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.




