
EvEnEmEntEnvErgunning (aanvragEn) 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Poelweg de Kwakel (Z-2015/019878), Aalsmeer Bloemen 

Tour op zaterdag 19 september 2015 (aanvraag ontvan-
gen op 3 april 2015).

EvEnEmEntEnvErgunning (vErlEEnd)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning 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 ad-
vertentie:
- Parkeerterrein Dreef 7 (Z-2015/019786). Verkeerslessen 

groep 4, 5 en 6 van de basisschool De Hoeksteen op 
woensdag 20 mei 2015 (verzonden 30 april 2015);

- Praamplein (Z-2015/022429), 70 jaar Bevrijding op dins-
dag 5 mei 2015 (verzonden 30 april 2015);

- Raadhuisplein, Zijdstraat, Molenplein (Z-2015/015342), 
Geraniummark op zaterdag 9 mei 2015 (verzonden 30 
april 2015;

- Stokkeland, Ringvaart en Westeinderplassen (Z-
2015/011546), Junior Pramenrace Aalsmeer op zaterdag 
13 juni 2015 (verzonden 21 april 2015).

CollECtEs

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ingEtrokkEn aanvragEn

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Route door de gemeente Aalsmeer (Z-2015/006625), 

Westplastocht op 29 en 30 maart 2015.

tEr inzagE

t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan “Nieuw Oosteinde, eerste wijziging” 
(met de bijbehorende stukken)

t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan Horn-
meer, Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide proce-
dure) (aanvraag voor omgevingsvergunning, 
de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke on-
derbouwing en het ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken)

t/m 28-05-15 Reparatie bestemmingsplan “Schinkelpolder”
t/m 05-06-15 Concept “Startnotitie bouw supermarkt Sta-

tionsweg 4-6 Aalsmeer” (met bijbehorende 
stukken)

t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Herenweg, tegenover 29.

t/m 11-06-15 Aanwijzing beschermde dorpsgezichten plas-
senlint Cyclamenstraat (west), Seringenpark 
1a-28

t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 188

officiële mededelingen
7 mei 2015

gEwijzigdE opEningstijdEn

Hemelvaart Op donderdag 14 mei (Hemelvaart) 
 is het gemeentehuis gesloten. 
 Het gemeentehuis is vrijdag 
 15 mei ook gesloten. 
pinksteren Op maandag 25 mei (2e Pinkster-
 dag) is het gemeentehuis gesloten.

inzamelen afval Kijk op afvalkalender.meerlander.nl 
 voor de gewijzigde inzameldagen.

niEuwE plattEgrond aalsmEEr is bEsCHikbaar

De plattegrond van Aalsmeer is weer helemaal aangepast. 
Bovendien staan op deze plattegrond niet alleen alle stra-
ten 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 Bewe-
gen 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 Aals-
meer en in het raadhuis van Amstelveen. T/m 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 te-
lefonisch 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.

agEnda’s CommissiE ruimtE En EConomiE op 12 mEi 
a.s. En maatsCHappij En bEstuur op 13 mEi a.s.

Op het moment van aanlevering voor plaatsing in de Nieuwe 
Meerbode waren de agenda’s voor voornoemde vergaderingen 
nog niet goedgekeurd door het Presidium. Daarom kunnen 
deze agenda’s nog niet worden gepubliceerd op de gemeen-
tepagina van de Nieuwe Meerbode van deze week.
Voor meer informatie over de agenda’s verwijzen wij u naar 
de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl , bestuur en 
organisatie, gemeenteraad, agenda’s en vergaderstukken.

mEld problEmEn mEt pgb bij dE gEmEEntE

Heeft u een Persoonsgebonden budget (PGB) voor hulp bij 
het huishouden, begeleiding of jeugdhulp, dan wordt met 
ingang van 1 januari 2015 uw PGB door de gemeente over-
gemaakt aan de Sociale verzekeringsbank (SVB). Bij de SVB 
levert u een zorgovereenkomst aan en daarna declareert u 
uw zorg of begeleiding. De SVB betaalt vervolgens uw hulp-
verlener uit. Dit heet trekkingsrecht. Had u in 2014 al een 
PGB voor Begeleiding of voor jeugdhulp? Dan is dit budget 
in 2015 gelijk gebleven.
De gemeente heeft van een aantal klanten gehoord dat er 
problemen zijn met de uitbetaling aan hun hulpverlener. 
Mocht u ook problemen hebben met de uitbetaling van de 
PGB en u komt er met de SVB niet uit, dan verzoeken wij u 
om contact op te nemen met de gemeente. U kunt contact 
opnemen met het Sociaal Loket op tel. 0297-387575 of met 
het verkorte nummer 140297 of een mail sturen naar soci-
aalloket@aalsmeer.nl onder vermelding van ‘problemen PGB’.

aanwijzingsbEsluit aanbiEdplaatsEn 
ondErgrondsE inzamElvoorziEningEn aalsmEEr

Op 30 april 2015 heeft het hoofd van Centrale Beheertaken 
(CBT) namens burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
ingestemd met het definitieve Aanwijzingsbesluit aanbied-
plaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen Aalsmeer. Het 
aanwijzingsbesluit heeft betrekking op de locaties Rozen-
straat in Aalsmeer. Het aanwijzingsbesluit met bijlage heeft 
conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage 
gelegen. Gedurende deze termijn konden belanghebbenden 
hun inspraakreacties naar voren brengen. In het kader van 
de inspraakprocedure zijn 2 zienswijzen ingediend. Naar 
aanleiding van de ingebrachte zienswijze heeft een inhou-
delijke beoordeling plaatsgevonden. De zienswijzen zijn in 
een inspraaknotitie samengevat en van een gemeentelijk 
standpunt voorzien. De zienswijzen geven aanleiding tot 
aanpassing van de locaties Rozenstraat in Aalsmeer. Belang-
hebbenden worden schriftelijk per brief geïnformeerd over de 
uitkomst van de inspraak.

inwerkingtreding
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag volgend 
op die van de bekendmaking.

inzien stukken
Als u een volledig beeld wilt krijgen van de aangewezen aan-
biedlocaties, dan heeft u de mogelijkheid het aanwijzings-
besluit met bijbehorende tekening te komen inzien bij de 
receptie van het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer.

instellen van beroep
Als u beroep wilt aantekenen tegen (onderdelen van) het 
definitieve aanwijzingsbesluit d.d. 30 april 2015, kunt u dat 
alleen doen als u belanghebbend bent en eerder een ziens-

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 ver-
gadering.

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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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. Bereik-
baar 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.

vErkEErsbEsluitEn
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

voor mEEr informatiE: www.aalsmEEr.nl

proCEdurE 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 heb-
bende 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 heb-
bende 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift 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 bur-
gemeester 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.

wijze over het voorlopig besluit hebt ingediend. Als u niet 
eerder een zienswijze hebt ingediend, moet u aantonen dat u 
dat redelijkerwijs niet kon worden verweten. U moet beroep 
instellen binnen 6 weken na de publicatie van deze bekend-
making. Dat doet u rechtstreeks bij de Raad van State, afde-
ling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen opschortende 
werking. Voordat de Raad van State uw beroepschrift in be-
handeling neemt, moet u griffierecht betalen. De hoogte van 
het te betalen bedrag wordt bepaald door het rechtscollege 
en hangt af van de vraag of u een particuliere persoon bent 
of een instelling of bedrijf. 

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Stuurboordstraat 6 en 6A (Z-2015/024636), het realise-

ren van een tijdelijke dam en uitrit;
- Aalsmeerderweg 191 (Z-2015/024797), het plaatsen van 

3 reclameborden.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Stommeerweg 47 (Z-2015/024106); slopen t.b.v. interne 

wijziging waarbij wanddoorbraken worden gemaakt;
- Stommeerweg 47 (Z-2015/024113); slopen t.b.v. interne 

wijziging waarbij wanddoorbraken worden gemaakt;
- Julianalaan 32 (Z-2015/024542); het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit mutatiewoning;
- Cyclamenstraat 11 (Z-2015/024538); het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit 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:
- Beethovenlaan 64 (Z-2015/004269), het verkleinen van 

een bestaand kozijn en het vergroten van het badkamer-
kozijn (verzonden 1 mei 2015);

- Hornweg 149 (Z-2015/018965), het vervangen van een 
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 29-04-2015);

- Noordpolderweg 18 (Z-2015/020891), het aanleggen van 
een in- en uitrit (verzonden 28 april 2015);

- Oosteinderweg 287 (Z-2015/016639), het graven en 
dempen van water en het verbreden van een bestaand 
toegangspad (verzonden 30 april 2015);

- Stommeerweg 47 (Z-2015/015428), het veranderen van 
een woonhuis (monument) (verzonden 29 april 2015).

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 om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 45 (Z-2015/008811), het bouwen van een wo-

ning;
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 8 mei 2015 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeen-
tehuis. 

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Spoorlaan 47 (Z-2015/022051), het verwijderen van as-

besthoudende materialen (verzonden 29-04-2015);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/011769), het plaatsen van 

een logo en reclamebanners.

CommissiE ruimtElijkE kwalitEit 
(voorHEEn wElstandsCommissiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie 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 evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.




