8 mei 2013

officiële mededelingen
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 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.
dienstverleninG balie bouwen &
verGunninGen uitGebreid
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert 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, bestemmingsplannen 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 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. 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 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.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

GewijziGde openinGstijden
Hemelvaart
Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) en vrijdag 10 mei is
het gemeentehuis gesloten.
pinksteren
Op maandag 20 mei (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.
GewijziGde opHaaltijden
HuisHoudelijk afval
Op Hemelvaartsdag (9 mei) en 2e Pinksterdag (20
mei) zamelt De Meerlanden geen huishoudelijk afval
in. Het afval van bewoners, dat normaal op die dag
wordt ingezameld, wordt op een andere dag opgehaald. De vervangende dag is te vinden in de papieren
of digitale afvalkalender (afvalkalender.meerlanden.
nl) of via de Meerlanden app.
verordeninG startersleninG
Op 25 april 2013 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de
verordening Starterslening Aalsmeer 2013 vastgesteld. In de
verordening staan regels voor het verlenen van leningen aan
starters op de koopwoningmarkt. Belangrijkste wijziging ten
opzichte van eerdere verordeningen is dat er nu ook startersleningen kunnen worden verstrekt voor de aankoop van een
bestaande woning. De woning die met behulp van de Starterslening kan worden gekocht heeft een prijs van maximaal
de grens van de Nationale Hypotheekgarantie. De hoogte van
de Starterslening is maximaal 20 % van de aankoopprijs, met
een maximum van € 40.000. Daarnaast moeten aanvragers
van een lening de afgelopen 10 jaar in ieder geval 3 jaar in
Aalsmeer hebben gewoond. De nieuwe verordening treed 3
dagen na deze publicatie in werking. Op dat moment vervalt
de verordening VROM-Starterslening Aalsmeer 2011.

meer, 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 ordeningen en vergunningen via
telefoonnummer 020-5404911
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Hornweg 98, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, 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 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.
aGenda

verleende omGevinGsverGunninGen, reGuliere
procedure
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,
balie 9, 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 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.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Beatrixstraat 6 het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde (verzonden 6 mei 2013);
- Legmeerdijk 287, het kappen van 11 bomen (verzonden 7
mei 2013).
kennisGevinG ontwerp bescHikkinG, wet
alGemene bepalinGen omGevinGsrecHt,
omGevinGsverGunninG
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor:
- Hornweg 187, het tijdelijk plaatsen van een container (te
gebruiken als jongerenontmoetingsplek).
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van maandag 13 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de gemeente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak
via 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.
Gedurende deze termijn 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 Aals-

t/m 15-05

t/m 16-05

t/m 16-05

Agenda van de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van
Aalsmeer op donderdag 16 mei 2013, in de raadzaal van het
gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om
20.00 uur.

t/m 23-05

raad - raadzaal
tijd

agendapunt

20.00

R-1.
R-2.

wet alGemene bepalinGen omGevinGsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 56, het plaatsen van een schuur;
- Jac. P. Thijsselaan 22, het verkleinen van een raam in de
voorgevel;
- Saturnusstraat 12, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde;
- Willem-Alexanderstraat 97, het plaatsen van een erfafscheiding;
- Zijdstraat 28, het tijdelijk plaatsen van 6 reclameobjecten.

t/m 15-05

Opening van de Raad door de
waarnemend voorzitter dhr. Th. van Eijk
Onderzoek geloofsbrief en beëdiging
nieuw benoemd lid van de gemeenteraad
scHorsinG

t/m 23-05
t/m 24-05
t/m 04-06

beraad - raadzaal
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.15

B-1.

20.20

B-2.

21.00

B-3.

21.20

B-4.

21.40

B-5.

21.50

Opening van het besluitvormend Beraad
door de voorzitter dhr. R.P. Fransen
- Vaststelling van de agenda
- Resumé van het beraad van 4 en 25
april 2013
Vaststellen Nota van Uitgangspunten
project C.36 Rooie Dorp - Machineweg
en verlenen krediet voor fase 2 van
het project
Behandeling in eerste termijn
Stedenbouwkundig kader 2
ontwikkelpercelen Vrouwentroost
Behandeling in eerste termijn
Vaststelling bestemmingsplan
‘Kudelstaart op onderdelen’
Behandeling in eerste termijn
Jaarrekening 2012 en Begroting 2014
Veiligheidsregio
Behandeling in eerste termijn
Rondvraag en sluiting

t/m 06-06

t/m 06-06

t/m 12-06

t/m 13-06

pauze / onderbrekinG
raad - raadzaal
tijd

agenda- onderwerp
punt

22.05

R-3.

R-4.
R-5.
R-6.
R-7.
R-8.

Opening van de Raad door de
waarnemend voorzitter dhr. Th. van Eijk
- Vaststelling van de agenda
- Resumé van de raad van 4 en
25 april 2013
- Ingekomen stukken Aalsmeerse
burgers en instellingen
Benoemen voorzitter van het Beraad
Benoemen eerste plaatsvervangend
voorzitter van de Raad
Vaststellen gewijzigde “Verordening werkgeverscommissie Raadsgriffie Aalsmeer”
Vaststellen fractiebudgetten 2012 en
2013
Aanwijzing gemeentelijke beschermde
dorpsgezichten
sluitinG

ter inzaGe bij de afdelinG dienstverleninG,
balie 5
t/m 13-05 Aalsmeerderweg 253, het aanleggen van kabels en leidingen; Brasemstraat 13, het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant; Kerk-

t/m 13-06

t/m 19-06

weg 25, het vernieuwen en vergroten van de
kap; Kerkweg 25a, het vernieuwen en vergroten van de kap; Korianderhof 1, het aanleggen
van kabels en leidingen; Kudelstaartseweg 149,
het bouwen van een woonhuis en het aanleggen van een uitrit; Stommeerweg 120, het aanleggen van kabels en leidingen; Kudelstaartseweg 149, het bouwen 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 logiesgebouw.
Kwijtscheldingsverordening belastingen 2013
gemeente Aalsmeer, vastgesteld in de raad van
24 januari 2013.
Junior Pramenrace op de Aalsmeerse wateren
en Stokkeland op 15 juni 2013 van 12.00-17.00
uur (evenementenvergunning); Zomerbraderie
rondom het winkelcentrum Kudelstaart op 19
juni 2013 van 14.00-21.00 uur; (evenementenvergunning); Feestweek Praamplein van 8 t/m
14 september 2013 (evenementenvergunning).
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.
Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik
(studio 1); Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik (studio 6).
Aalsmeerderweg 225, het vergroten van de bedrijfsruimte door middel van een dakopbouw;
Albrechtstraat, Boezemdijkpad, Mijnsherenweg,
het vervangen van 3 bruggen; Dorpsstraat 106,
het aanleggen van een brug en uitrit; Dorpsstraat 108, het aanleggen van een brug en uitrit; Hornweg, het aanleggen van kabels en leidingen; Karperstraat 24, het plaatsen van een
schoorsteen; Oude Spoordijk 21, het herbouwen
van een schuur.
Openstellingsvergunning voor de Waterwolftunnel in de N201.
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum Drie Kolommenplein’, Aalsmeer.
Calveslo 36, het plaatsen van een dakopbouw;
Hoofdweg 76, het kappen van 3 bomen; Rozenhof 5, het wijzigen van de voorgevel.
Biemond Tankservice B.V. voor het tankstation,
gelegen Lakenblekerstraat 9a, bevoorrading van
LPG mag uitsluitend plaatsvinden op werkdagen
tussen 19.00-24.00 uur.
Kindermiddag op Raadhuisplein op 30 april
2013 van 12.30-20..00 uur; Plaatsen springkussen op Weteringstraat 27 op 30 april van 15.0023.00 uur; Kroningsdag bij Kudelstaartseweg
239 op 30 april 2013 van 10.00-19.00 uur.
Maximastraat 28, ontvangen op 7 maart 2013;
Nassaustraat tussen 22 en 24, ontvangen op 14
maart 2013; Catharina-Amalialaan (berm), ontvangen op 18 maart 2013; Albrechtstraat 23,
ontvangen op 20 maart 2013; Viering Korenmolen 150 jaar in de Zijdstraat op 21 en 22 juni 2013 van 12.00-23.00 uur; Tentoonstelling
Aalsmeers bloemencorso op Van Cleeffkade 15
op 22 september 2013 van 10.00-16.00 uur;
Ontheffing geluidshinder, Dorpsstraat 111 op 7
juni 2013 van 20.30-01.00 uur.
Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakkapel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel;
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een vissteiger; 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;
Zonnedauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelgemaal.
Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakkapel; Ecuadorlaan 41, het aanleggen van kabels en leidingen; Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en leidingen; Rietwijkeroordweg 59kwek, Rietwijkeroordweg 64/66, en parkeerterrein Max Ghazi food, gebruiken grond als
parkeerterrein voor festivals; Wilgenlaan 5, het
vergroten van de woning.
Beatrixstraat 6 het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde; Legmeerdijk 287, het kappen
van 11 bomen.

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.
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 aanspreekpunt 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

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

