4 mei 2017

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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.wijkoverlegaalsmeer.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 / 0297-387584.
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)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een
verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden.
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek,
besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het
voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit
vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag, enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o
personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is
gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op
het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP)
van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

Amador dos Santos Rosa
J.
Chambel de Oliveira
P.M.
Chambel de Oliveira
H.A.
Edwards
W.D.
Ghasemi Fasarani
A.
Kaslander
M.
Kooijman
A.W.
Krēgers
I.
Misseyer
C.B.
Veiga dos Santos
C.F.
da Conceição dos Santos Lopes M.

03-08-1983
11-03-1988
15-05-1978
13-06-1993
12-12-1993
23-12-1989
31-08-1961
04-02-1976
05-07-1966
14-06-1992
29-03-1995

28-04-2017
25-04-2017
28-04-2017
25-04-2017
28-04-2017
21-04-2017
25-04-2017
25-04-2017
28-04-2017
25-04-2017
28-04-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
personen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken
van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
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.

VERGADERING OP DINSDAG 9 MEI
Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en
Economie op dinsdag 9 mei 2017, 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.

20.02
20.05

2.
3.

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.

20.25

4.

21.00

5.

21.20
21.30
21.45

6.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer R.K. van Rijn
Vaststelling van de agenda
Vaststellen bestemmingsplannen ‘3e
herziening Woonarken - Uiterweg 159’ en
‘4e herziening Woonarken - Uiterweg 154’
Actualisering grondexploitaties
ultimo 2016
Subsidieregeling ten behoeve van de
instandhouding (onderhoud en restauratie) van gemeentelijke monumenten
Regionale samenwerking
Vragenkwartier
Sluiting

VERGADERING OP DONDERDAG 11 MEI
Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij
en Bestuur op donderdag 11 mei 2017, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.50
21.10

4.
5.

21.30
22.30
22.45

6.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
mevrouw W.B. Alink-Scheltema
Vaststelling van de agenda
Financiële en bestuurlijke evaluatie
samenwerking AA
Instellen Adviesraad Sociaal Domein
Financiële stukken Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland
Jaarrekening 2016
Vragenkwartier
Sluiting

VERKEERSSITUATIES RONDOM DE SCHOLEN
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente AmstelveenAalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties
rondom de scholen plaatsvinden. Van maandag 1 mei t/m
vrijdag 12 mei 2017 start team HOR in samenwerking met de
betreffende wijkagent van de politie een actie waarbij gelet
wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien noodzakelijk, verbaliserend optreden. U kunt hierbij denken aan de volgende
parkeersituaties waarop wordt gelet:
- Dubbel parkeren;
- Parkeren in stopverbod;
- Parkeren op het trottoir;
- Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat;
- Parkeren buiten de vakken in een woonerf;
- Rijden tegen de verplichte rijrichting in.
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: team HOR van de gemeente
Amstelveen-Aalsmeer op tel. 020-5404911
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen.
- Machineweg 25, 1432 EK (Z-2017/021844), het plaatsen
van dakkapellen
- Westeinderplassen sectie H nummer 2574 (Kleine Pinto)
(Z-2017/022108), het plaatsen van een tuinhuisje op recreatiegrond
- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2017/022355),het wijzigen van een kas
- Sierteeltstraat 127-129, 1431 GM (Z-2017/022526), het
intern aanpassen en veranderen van brandtechnische
voorzieningen
- Beethovenlaan 6, 1431 WX (Z-2017/022639) het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
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.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 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.
- Uiterweg nabij 282A, 1431 AW (Z-2017/011018) het uitbreiden van een bestaande onderheide betonvloer, verzonden 20-04-2017
- Venkelhof 1, 1431 DX (Z-2017/013952) het verhogen van
de beschoeiing aan de zijkant van de woning, verzonden
26-04-2017
- Venkelhof 2, 1431 DX(Z-2017/013922) het verhogen van de
beschoeiing in de achtertuin, verzonden 26-04-2017
- Venkelhof 3, 1431 DX (Z-2017/014336) het verhogen van
de beschoeiing in de achtertuin, verzonden 26-04-2017
- Venkelhof 7, 1431 DX (Z-2017/013589) het verhogen van
de beschoeiing in de achtertuin, verzonden 28-04-2017
- Venkelhof 4, 1431 DX (Z-2017/013519 het verhogen van
beschoeiing in de achtertuin, verzonden 28-04-2017
- Venkelhof 6, 1431 DX (Z-2017/013510) het verhogen van
de beschoeiing in de achtertuin, verzonden 28-04-2017
- Venkelhof 8, 1431 DX (Z-2017/014334) het realiseren van
een hekwerk/schutting op de erfgrens, verzonden 28-042017
- Venkelhof 5, 1431 DX (Z-2017/014509) het verhogen van
de beschoeiing in de achtertuin, verzonden 28-04-2017
- Zuiderpark 39, 1433 PS (Z-2017/014932) het wijzigen van
de voorgevel d.m.v. het vergroten van de entree, verzonden
28-04-2017
- Oosteinderweg 287E , 1432 AW (Z-2017/017345) het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verruimen van de
sluitingstijd van de bestaande horecagelegenheid, verzonden 28-04-2017
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Mr. Jac. Takkade 15 b, 1432 CA (Z-2017/014972) het plaatsen
van een schuur. De beslistermijn is met zes weken verlengd.
- Uiterweg 302A, 1431 AW (Z-2017/012006) het legaliseren
van inrichting werkplaats-botenstalling. De beslistermijn is
met zes weken verlengd.
- Copierstraat 2, 1433 NS (Z-2017/008052) het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van arbeidsmigranten. De beslistermijn is met zes weken verlengd.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z-2017/017528) Activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf IP Handlers
B.V., verzonden 19-04-2017
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2017/022127) het mobiel
puinbreken bouw- en sloopafval, verzonden 26-04-2017
- Hornweg 87A, 1432 GE (Z-2017/021941) het gedeeltelijk
slopen van kas en schoorsteen, verzonden 26-04-2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
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:
- Beethovenlaan 120 (Z-2017/020859) Schoolvoetbaltoernooi
op 15 mei 2017, ontvangen op 12 april 2017
- Eiland De Kluiten (Z-2017/018681) Kamperen Scouting
“Tiflo” van 1 juni t/m 30 november 2017, ontvangen 31
maart 2017
- Start Pontwegsloot, Ringvaart, Haarlemmermeer, Westeinderplassen, finish Praamplein (Z-2017/019118) Pramenrace
Aalsmeer op 9 september 2017, ontvangen op 31 maart 2017

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN MEI/JUNI
Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
is het gemeentehuis gesloten
Donderdag 25 mei (Hemelvaart) en vrijdag 26 mei
is het gemeentehuis gesloten
Maandag 5 juni (2e pinksterdag)
is het gemeentehuis gesloten
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.
- Weteringstraat/ Chrysantenstraat (Z-2017/009840), Viering
Koningsdag Lunchcafé Marcon op 27 april 2017 (27 april
2017 t/m 28 april 2022), verzonden 24 april 2017
- Kudelstaartseweg (Z-2017/017592), Koningsdag Kudelstaart
op 27 april 2017, verzonden 25 april 2017
- Raadhuisplein (Z-2017/011972), Viering Koningsdag op 27
april 2017, verzonden 26 april 2017
- Ad Verschurenplein (Z-2017/012707), Bevrijdingsvuurceremonie Aalsmeer 2017 op 5 mei 2017, verzonden 28 april 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hortensialaan 98, 1431VD (Z-2017/021609), Garagesale
op 20 mei 2017, verzonden 25 april 2017
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.
TER INZAGE
t/m 04-05-17 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Partiele herziening N201-zone - Schipholparkeren’
t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst tot
kostenverhaal - Aalsmeerderweg naast 376 te
Aalsmeer (Z-2017/004349)
t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst tot
kostenverhaal - Hornweg naast 317 te Aalsmeer
(Z-2016/042701)
t/m 11-05-17 Ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeer-Dorp’ met
de daarop betrekking hebbende
t/m 15-05-17 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van
onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van het
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de gemeente Aalsmeer (Middenweg-Oost)
t/m 18-05-17 Bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan
Parkeernormen” met de bijbehorende stukken
t/m 18-05-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en de
ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Woonarken, Uiterweg 377 WS 4 te Aalsmeer
t/m 19-05-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking
hebbende stukken i.v.m. omgevingsvergunning
in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg
Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
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 vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) 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 Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Het Sociaal loket

Heeft u een laag inkomen?

Aalsmeer zorgt voor de juiste zorg

Lees
hier
alles
over
de
voorzieningen
voor
minima
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk
Sociaal loket

Kwijtschelding
voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015)
en
gemeentelijke belastingen
Wethouder
Zorg
en
Welzijn
Ad
Verburg:
hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen
Bent u niet in staat uw belastingaanslag
Bezoekadres
te betalen? In bepaalde situaties kunt
Gemeentehuis
Aalsmeer
“De gemeente
Aalsmeer
vindt het belangrijk
u kwijtschelding aanvragen.
Vanaf 1
hierover
kunt
u terecht
bij het Sociaal loket.
januari 2013 voert Gemeentebelastingen
dat inwoners met een laag inkomen kunnen
meedoen in de maatschappij. Daarom is op
1 oktober 2016 de Aalsmeerpas gelanceerd.
Ook zijn er tal van andere voorzieningen waar
inwoners met een laag inkomen gebruik van
kunnen maken. Ook voor de jeugd zijn er tal van
regelingen en fondsen. Maak hier gebruik van.”

Heeft u zorg of
ondersteuning nodig?

vanaf 2 januari

Via de site www.aalsmeer.nl/minima
kunt u kijken welke voorzieningen
er zijn en hoe u ze kunt aanvragen.
Ook kunt u contact opnemen met het
Sociaal loket.

Raadhuisplein 1

Amstelland de belastingheffing en WOZ uit
1431
EH Aalsmeer
voor de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen,
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en kan u de rekening (aanslag)
niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding
aanvragen. KwijtscheldingU
kankunt langskomen bij het Sociaal
alleen worden aangevraagdvan
voor maandag tot en met vrijdag
Hondenbelasting en Afvalstoffenheffing.

Heeft u hulp nodig bij
het zoeken naar werk?

Openingstijden

Openingstijden Sociaal loket

loket

Net als vroeger kunt u bij de gemeente terecht Iedereen die (tijvan 8.30 - 12.00 uur.
voor
onder andere hulp bij deBijzondere
huishouding,
een delijk) niet
in zijn
bijstand
Aalsmeerpas
Individuele
Regeling tegemoetkoming
inkomenstoeslag
vervoersvoorziening,
hulpmiddelen
eigen inkomen
kan
Heeft u een laag(bijvoorbesteedbaar inkomen
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en komt u onverwachts voor bijzondere
met een laag inkomen gebruik maken
De individuele
inkomenstoeslag is een
beeld
een rolstoel of traplift) en
aanpassingen
in u misschien
voorzien,
valt vanaf
Telefonisch
is het Sociaal loket bereikbaar van
De gemeente Aalsmeer geeft
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te staan? Dan kunt
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jaarlijkse bijdrage voor inwoners die
lijkse bijdrage aan inwoners
met hoge tot en met donderdag van 8.30 tot
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voor bijzondere
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uw
woning.
De gemeente
wordt
vanafkomen
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1 januarilangdurig
2015 onder
maandag
rond moeten komen van een
zorgkosten
en
een
laag
inkomen.
Heeft
bijstand. Dit geldt voor bijzondere,
aanbieders in de sport-, cultuur-,
laag inkomen. Heeft u minstens drie jaar
u een laag inkomen en hoge
zorgkosten?
2015
ook verantwoordelijk
voor
nieuwe
taken,
de Participatiewet.
17.00
uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
noodzakelijke
kosten
zoals bijvoorbeeld
en amusementssector.
Het is een
een laag inkomen? Dan kunt u wellicht
U
komt
mogelijk
in
aanmerking
voor
de
van
rechtsbijstand
of bij stapeling
kortingspas
voor allerlei culturele (hulpkosten
in aanmerking
komen voor de individuele
zoals
dagstructurering
om
de
dag
in
te
Deze
is
erop
geTelefoon:
jaarlijkse tegemoetkoming vanuit de rege-(0297) 38 75 75 of op het verkorte
van zorgkosten
en sociale activiteiten in Aalsmeer,
inkomenstoeslag.
ling tegemoetkoming hogenummer:
zorgkosten. 140297.
delen)
enen individuele
begeleiding (bijvoorbeeld richt om zoveel
Amstelveen
omstreken. Voorbeelden
hiervan zijn een rondvaart, musea en
hulp
bij uw administratie).
mogelijk mensen,
bioscopen. Komt u in aanmerking voor de
Aalsmeerpas? Heeft u een laag inkomen
Ziektekostenverzekering
met of Declaratiefonds
zonder beMail
Ziektekostenverzekering
ouderen
of een uitkering? Dan komen u en uw
Stichting Urgente
chronisch
zieken
en
minima
metnaar:
korting
Als u hulp nodig heeft perking,Bentwerk
te65 jaar en is
U kunt een mail
sturen
u ouder dan
inwonende kinderen tot 18 jaar mogelijk
Noden Aalsmeer
gehandicapten
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt
rondkomen vanDe
een laag inkomen soms
in aanmerking voor de Aalsmeerpas.
of uw indicatie voor laten vinden.
sociaalloket@aalsmeer.nl.
u via de gemeente een collectieve
moeilijk? Dan kunt u in aanmerking
Het doel van de Stichting Urgente
Heeft een laag inkomen en hoge
loopt af, dan kunt Participatiewet
ziektekostenverzekering afsluiten bij
komen voor een vergoeding uit het
Noden Aalsmeer (SUNA) is om
Heeft u al een pas. Het is dan goedzorg
om
zorgkosten dan kunt u ook overwegen
Zorg en Zekerheid of Zilveren Kruis:
Declaratiefonds ouderen. Ouderen
inwoners in Aalsmeer en Kudelstaart
uw pas te laten registreren. U krijgt
mee te doen aan de collectieve
vervangt
de mee
Wet
werk
enOmbijstand (Wwb),
Wet
Website
naast een basisverzekering kunt u
moeten
kunnen
doen.
te steunen die, ondanks alle
dan de nieuwsbrief met de laatste u vanaf 2 januari terecht
ziektekostenverzekering
voor
chronisch
kiezen uit verschillende aanvullende
aan sociale activiteiten
wettelijke regelingen, tussen wal
aanbiedingen. U heeft dan ook toegang
gehandicapten bij
bij het Sociaal loket. De sociale deelname
werkvoorziening
(Wsw) enzieken
eenengroot
GaZorgnaar www.aalsmeer.nl/sociaalloket.
verzekeringen speciaal voor inwoners
te stimuleren kunt u een bijdrage
en schip dreigen te raken. Komt
tot uw kortingscode waarmee u korting
en Zekerheid of Zilveren Kruis. De
gemeente
geeft
een
indeel
van
de
Wet
arbeidsongeschiktheid
jongmet een laag inkomen. U krijgt een
aanvragen uit het Declaratiefonds
een hulpverlener een situatie tegen
krijgt op entreetickets voor dierentuinen,
basisverzekering, in combinatie met een
korting
en
de
gemeente
levert
per
ouderen
voor
bijvoorbeeld
lidmaatschap
waarin snel hulp nodig is en andere
attractieparken, sauna en bioscoop.
aanvullende
verzekering,
garandeert
dicatie op basis van een gehandicapten
(Wajong).
De
gemeente
zorgt
aanvullende verzekering een bijdrage
van een vereniging
voorzieningen ontbreken, dan kan de
een zo compleet mogelijke dekking van
in de kosten.
Meer informatie over de voorwaarden
om
hulpverlener contact opnemen met de
gesprek,
uw medische voor begeleiding naar (aangepast) werk
ver-kosten.
allerlei en
medische
in aanmerking te komen en hoe u de pas
gemeente Aalsmeer. Op de website
strekt een uitkering als dat nodig is.
kunt aanvragen is te vinden op: gegevens, een huisbewww.urgentenodenaalsmeer.nl staat
www.aalsmeerpas.nl.
meer informatie over de stichting.
zoek en, als dat nodig is,
een keuring.
Veranderingen op het gebied van werk
Mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken en
Ook voorzieningen voor
mensen met een indicatie voor een sociale Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk
jongeren
werkvoorziening die eind 2014 nog op de voor alle jeugdhulp. Daaronder vallen bijvoorSpeciaal voor kinderen heeft de
gemeente als doel gelijke kansen te
wachtlijst staan of een tijdelijk dienstverband beeld hulp bij de opvoeding, geestelijke gezondHet Sociaal loket
bieden om talenten te ontplooien
Schuldhulpverlening
hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij heidszorg, zorg voor kinderen met een verstanBij het Sociaal loket werken mensen die speen zich fysiek, mentaal en sociaal
Schulden ontstaan soms snel,
optimaal te ontwikkelen. Zo zijn er
bijvoorbeeld als u uw baan kwijtraakt
het Sociaal loket voor hulp bij het vinden van delijke beperking en jeugdbescherming.
ciaal zijn opgeleid om u te begeleiden naar
het Declaratiefonds jongeren, het
en/of moet rondkomen van een lager
Jeugdcultuurfonds Aalsmeer en het
passend werk. Van alle mensen die onder de
de juiste hulp. Wij voeren met u een gesprek,
inkomen dan u gewend bent. Of u heeft
Jeugdsportfonds Aalsmeer. Nieuw is
uw huis met verlies moeten verkopen,
nieuwe wet vallen, wordt verwacht dat zij er al- Als uw kind jeugdhulp
waarin we samen bekijken welke hulpmiddedat vanaf 1 mei 2017 kinderen van
bijvoorbeeld door echtscheiding.
ouders met een laag inkomen en
les aan doen om werk te vinden of actief mee te nodig heeft of de indilen u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en
Misschien bent u het overzicht op uw
een klein vermogen gratis hun
financiën kwijtgeraakt en wilt u het
doen in de samenleving. Dit heet de tegenpres- catie voor hulp loopt
wat mensen in uw omgeving voor u kunnen
zwemdiploma A kunnen halen.
liefst geen post meer openen. Helaas
zijn de gevolgen dan bijna niet meer
tatie. De nieuwe wet is strenger voor mensen af, dan kunt u daarvoor
betekenen.
te overzien en stapelen de problemen
die zich niet aan de wettelijke verplichtingen vanaf 2 januari 2015
zich op. Aanmaningen, deurwaarders,
huurachterstand, afsluiting gas, telefoon;
houden.
terecht bij het Sociaal
Sociaal team voor ingewikkelde
het hoeft niet zover te komen. Wilt u
loket. De medewerproblemen
hulp van de gemeente? Neem voor een
eerste gesprek contact op met het
ker van het Sociaal loAls er in uw gezin of huishouden sprake is
Veranderingen op het gebied van
Sociaal loket.
ket kijkt samen met u
inkomen
van een wat meer ingewikkeld probleem,
zorg het beste bij
komt uw vraag terecht bij het sociaal team.
De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen op welke
WWW.AALSMEER.NL/MINIMA
De medewerker van het sociaal team onderhet gebied van inkomen. Zo gaat de gemeente uw kind past. Daarna

Heeft uw kind
jeugdhulp nodig?

Hoe kan ik
voorzieningen
aanvragen?

Bij het Sociaal loket kunt u terecht
voor alle vragen over wonen,
welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening en jeugdhulp.
Openingstijden Sociaal loket
Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
Woensdag
13.00 tot 16.30 uur

Telefonisch spreekuur Sociaal loket
Maandag t/m donderdag
08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag
08.30 tot 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid

U kunt het Sociaal loket telefonisch
bereiken via (0297) 38 75 75 of het
verkorte nummer 140297.

E-mail

U kunt een e-mail sturen naar:
sociaalloket@aalsmeer.nl

