
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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 hebben-
de 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 in-
zage 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 be-
voegde 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 burge-
meester 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.
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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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen 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 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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering 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 ziens-
wijzen. 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

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 meldin-
gen 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.

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 Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Meervalstraat 23, 1431WE (Z-2017/022797), Fancyfair op 

20 mei 2017, verzonden 4 mei 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
- Route door Aalsmeer (Z-2017/013155 ) Co-Cycling Tour 

2017 op 10 juni 2017, verzonden 8 mei 2017
De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt een eindbe-
sluit over de vergunningaanvraag 

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen 
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van 
de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing.

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.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie 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 Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

TER INZAGE
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 ge-
meente Aalsmeer voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de ge-
meente Aalsmeer (Middenweg-Oost)

t/m 18-05-17 bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan 
Parkeernormen” met de bijbehorende stukken

t/m 18-05-17 aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning en de 
ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Woonarken, Ui-
terweg 377 WS 4 te Aalsmeer

t/m 19-05-17 aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken i.v.m. omgevings-
vergunning in afwijking van het bestemmings-
plan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiterweg 228 
kwek

t/m 22 juni 17 aanvraag omgevingsvergunning, de beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit 
hogere grenswaarden en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken m.b.t. beschikking 
omgevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan Uiterweg - Plasoevers 2005 en 
een besluit hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder (Z-2015/062171), Herenweg 78e te Ku-
delstaart

Let op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het 
besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorzie-
ning aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen. 
- Herenweg 81, 1433 GX (Z-2017/022938), het plaatsen van 

een windmolen aan de zijgevel van een 2-onder-1-kap-
woning. 

- Aalsmeerderweg 213, 1432 CM (Z-2017/023087), het 
plaatsen van nieuwe kaders rondom het kozijn en vervan-
gen van de waterslagen, de voorgevel en delen van de zij-
gevels voorzien van nieuwe gevelbekleding

- Zijdstraat 50, 1431 ED (Z-2017/023082), het plaatsen van 
een afvoerpijp langs de zijgevel van 2 meter boven het 
hoogste punt

- Korfstraat 136, 1433 DD (Z-2017/023066), het oprichten 
van een tuinhuis annex schuur

- Aalsmeerderweg 213, 1432 CM (Z-2017/023453), het uit-
breiden van de winkel, het vervangen van een lichtkoepel 
in een lichtstraat en het vervangen van de pui

- Touwslagerlaan 28, 1431 DE (Z-2017/023446), het oprich-
ten van een achteruitbouw met balkon

- Aalsmeerderweg 213, 1432 CM (Z-2017/023447), het uit-
breiden van de winkel, het vervangen van een lichtkoepel 
in een lichtstraat en het vervangen van de pui

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen 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 omge-
vingsrecht 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. 
- Wilhelminastraat achter nr. 1 (weiland), 1432 GA, (Z-

2017/014025),het tijdelijk plaatsen van een keet en con-
tainers met eromheen hekwerk nabij pompgemaal t.b.v. 
renovatiewerkzaamheden. Verzonden: 01-05-2017

- Legmeerdijk 287, 1432 KC (Z-2017/013034), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van 
arbeidsmigranten door middel van kamergewijze verhuur. 
Verzonden: 02-05-2017

- Nabij Uiterweg 164 (Sectie H 4312, 4313, 4314), 1431 AS 
(Z-2017/011683), het legaliseren van bestaande objecten 
bestaande uit een blokhut, twee steigers, een bergkist en 
een bootoverkapping. Verzonden: 03-05-2017

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
- Sportlaan 18, 1431 HZ (Z-2017/012464), het plaatsen van 

een erfafscheiding van 2 meter. De beslistermijn is ver-
lengd met zes weken.

- Dreef 7 (ten westen van Zwembad De Waterlelie), 1432 WC 
(Z-2017/014021), het kappen van 14 bomen (wilgen en 
iepen). De beslistermijn is verlengd met zes weken.

Vergunning verleend, ligplaatsvergunning
- Uiterweg 180 ws1, 1431 AS (Z-2017/016521), het wijzigen 

van de tenaamstelling en het verplaatsen van de woonark. 
Verzonden: 02-05-2017

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen, 
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Mr. Jac. Takkade tussen 9 en 11, 1432 CA (Z-2017/014007), 

het aanleggen van een in- en uitrit. Toelichting: aanvraag 
is door de aanvrager ingetrokken

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende meldingen zijn geaccepteerd: 
- Herenweg 64, 1433 HB (Z-2017/019357), het aanleggen 

van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
- Thailandlaan 5, 1432 DJ (Z-2017/019426), activiteitenbe-

sluit t.b.v. het starten van het bedrijf Scotch & Soda
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 evenementenka-
lender 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 evenemen-
tenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2017/019386), Festival op 11 en 

12 augustus 2017, ontvangen 6 april 2017
- Westeinderplassen en het Starteiland (Z-2017/020351), 

6-uurs van de Westeinder op 11 juni 2017, ontvangen 11 
april 2017

- Kudelstaartseweg 22 (Z-2017/020757), Hippiemarkt Aals-
meer op 21 juli 2017, ontvangen 12 april 2017

- Kudelstaartseweg 26, 1431GA (Z-2017/021408), Kinder Wa-
terski kamp op 10 en 11 juni 2017, ontvangen 3 mei 2017

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 adver-
tentie.
- Raadhuisplein (Z-2017/014048), Geraniummarkt op het 

Raadhuisplein op 13 mei 2017, verzonden 8 mei 2017
- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z-2017/020859), School-

voetbaltoernooi van 15 t/m 19 mei 2017, verzonden 9 mei 
2017

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

Collectevergunning (aanvragen)
- Nader te bepalen (Z-2017/018154), Oliebollenactie op 24 

en 25 november 2017, ontvangen 25 maart 2017

VOOR MEER INFORMATIE: 
WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? 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 uit-
leg 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 mo-
biele 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 omge-
vingsvergunningen 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.

VASTSTELLING MANDAATBESLUIT GRIFFIE AALSMEER 
De raad heeft in zijn vergadering van 20 april jl. het man-
daatbesluit griffie Aalsmeer vastgesteld. Dit besluit is bedoeld 
om de huidige praktijk vast te leggen in formele afspraken 
volgens de daarvoor geldende regelgeving zodat duidelijk is 
binnen welk kader de griffier kan handelen. Met ingang van 11 
mei 2017 is dit besluit (van algemene strekking) terug te vin-
den op de website van de gemeente Aalsmeer (onder bestuur 
en organisatie, Gemeentelijke Wet- en Regelgeving) en op de 
website van Overheid.nl.”

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING 
VAN HET BESTEMMINGSPLAN UITERWEG - PLASOEVERS 
2005 EN EEN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN 
WET GELUIDHINDER (Z-2015/062171), 
HERENWEG 78E TE KUDELSTAART

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een om-
gevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van de le-
galisering van een bestaande woning op het adres Herenweg 
78e in Aalsmeer (IDN: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xP-VG01). De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-2015/062171. De 
gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 april 2017 de 
verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Locatie
Het perceel betreft de bestaande woning gelegen aan de He-
renweg 78e te Kudelstaart. De gewenste ontwikkeling past niet 
binnen het geldende bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 
2005. Voor dit voornemen dient door middel van een uitge-
breide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te 
worden van het geldende bestemmingsplan. 

Besluit hogere grenswaarden
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer be-
kend dat zij op 28 februari 2017 een besluit hebben genomen 
ter vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet 
geluidhinder. Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de 
voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluid-
belasting voor de woning zal worden overschreden vanwege 
het wegverkeerslawaai van de Herenweg en de Ambachtsheer-
weg. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende 
maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. Ingevolge artikel 76a 
van de Wet geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluids-
belasting hogere waarden te kunnen verlenen. 

Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden en de 
overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met in-
gang van 12 mei 2017 voor 6 weken, dus t/m 22 juni 2017 op 
de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, 

Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen op afspraak). 
U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze 
tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: wo-
nen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe 
raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digitale be-
stemmingsplannen)

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan 
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie: 
maandag, dinsdag en woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 
8.30-16.30 uur en vrijdag 8.30-12.30 uur)

- via de website ruimtelijkeplannen.nl, 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
 NL.IMRO.0358.OIAVHB09xP-VG01

Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen die tegen 
de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingediend of zij 
die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen 
in te dienen beroep instellen. Beroep tegen de omgevingsver-
gunning kan worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam 
(Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). 
Beroep indienen kan voor burgers ook digitaal via https://
loket.rechtspraak.nl/. Tegen het besluit hogere grenswaarden 
staat beroep open bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag). Ook hier is het voor burgers mogelijk om digi-
taal beroep in te dienen. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN MEI/JUNI
Donderdag 25 mei (Hemelvaart) en vrijdag 26 mei 
is het gemeentehuis gesloten

Maandag 5 juni (2e pinksterdag) 
is het gemeentehuis gesloten
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Deze kaart geeft een schematische impressie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Sinds 2014 is de gemeente Aalsmeer samen met omwonenden, sportverenigingen en 
andere betrokkenen begonnen met plannen voor de Hornmeer. In de wijk komt meer 
ruimte voor sport, groen, recreatie, (sociale)woningbouw en onderwijs. Een kwaliteits-
impuls, waarvan alle Aalsmeerders kunnen profi teren. Inmiddels wordt er volop gevoet-
bald op het nieuwe voetbalcomplex, gaat de vierde sporthal na de zomer open en wordt 
er hard gewerkt aan de herinrichting van het Hornmeerpark. Ook achter de schermen is 
de gemeente hard bezig, onder andere met de ontwikkeling van zorgwoningen, woning-
bouw langs de Zwarteweg en de herinrichting van het oude VVA-terrein. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Aalsmeerders hebben over veel deelprojecten kun-
nen meepraten. Zo hebben we een actief participatietraject gehouden over het Horn-
meerpark, praten we met omwonenden en gebruikers, waaronder ook kinderen, over de 
invulling van het oude VVA-terrein en ontwerpen leerlingen hun eigen schoolplein. We 
doen het echt samen met de inwoners. Je ziet dat er veel verschillende wensen en me-
ningen zijn, maar doordat mensen met elkaar in gesprek gaan, komt er ook begrip voor 
elkaars standpunten. Uiteindelijk komt er dan iets uit wat op een breed draagvlak kan 
rekenen. Ook is het fi jn, dat we op alle fronten voortgang boeken. Als je nu een kijkje 
gaat nemen, zie je hoe mooi het wordt in de Hornmeer."

Voetbalvereniging FC Aalsmeer voetbalt 
sinds 2015 op twee kunstgrasvelden en daar 
zijn in 2016 twee nieuwe natuurgrasvelden 
aan toegevoegd. Ook het clubgebouw en 
de extra kleedkamers zijn in 2016 feeste-
lijk in gebruik genomen. De meiden van 
FC Aalsmeer zijn erg enthousiast over het 
voetbalcomplex. Maud (13 jaar): “Bij andere 
verenigingen is het vaak best oud en soms 
zijn de kleedkamers zelfs vies. Bij ons is alles 

netjes, schoon en goed georganiseerd.” 
Van der Hoeven: “Aalsmeer is een echte 
sportgemeente en dat zie je hier bij FC 
Aalsmeer goed terug. De vrijwilligers van FC 
Aalsmeer en van de andere sportverenigin-
gen maken het mogelijk dat al die sportlief-
hebbers kunnen sporten. De gemeente heeft 
daarom samen met FC Aalsmeer geïnves-
teerd in dit prachtige sportcomplex.”

Aan de Roerdomplaan komen circa 60 socia-
le (zorg-)woningen met op de begane grond 
van het appartementencomplex mogelijk 
een ‘zorgplint’, met ruimte voor diverse 
zorg- en welzijnsdiensten voor ouderen. 
Aan de Meervalstraat komen ongeveer 75 
koopwoningen in het goedkopere en mid-
densegment. Wethouder Ad Verburg: “Het 
uitgangspunt in Aalsmeer is dat mensen zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
De Hornmeer telt veel oudere mensen. We 
willen voor hen graag een woonservicezone 
realiseren inclusief inloopmogelijkheid zoals 
bij Mijnsheerlyckheid, want dat is echt een 

succes. Dat willen we ook hier realiseren.” 
Marry de Grauw van de Vrijwillige Advies 
Commissie (VAC): “Er zijn nu geen zorgvoor-
zieningen voor ouderen in de Hornmeer, dus 
wij zijn erg blij met dit plan. Projectontwik-
kelaars gaan vaak uit van de minimumeisen, 
bijvoorbeeld voor de breedte van de lift en 
de gangen, maar die zijn voor ouderen vaak 
niet toereikend. Als VAC kijken we hoe de 
binnen- en buitenruimte voor ouderen zo 
handig en veilig mogelijk kunnen worden 
ingericht.” De gemeente verwacht dat in 
2019 de eerste woningen kunnen worden 
opgeleverd.

In Aalsmeer zijn er veel te weinig betaalbare 
woningen voor jongeren en starters, zegt 
wethouder Robbert Jan van Duijn. “Ik ben 
daarom een groot voorstander van alternatieve 
woonvormen om aan deze vraag tegemoet 
te komen. Op 21 april heeft het college de 
concept Startnotitie Woningbouwlocatie VVA-
terrein vrijgegeven voor inspraak. Langs de 
Zwarteweg willen we betaalbare koopwoningen 
en zo’n 55 sociale huurwoningen bouwen. 
Het zou mijn droom zijn om deze alternatieve 
woonvormen te realiseren.” Vera Huson (25 
jaar) is blij met dit plan. “Wat koopwoningen 
betreft is het aanbod woningen onder de 
twee ton heel klein in Aalsmeer. Ik zou graag 

in Aalsmeer samenwonen met mijn vriend, 
maar dat is moeilijk. Wij hebben nu het plan 
opgevat om een tiny house te bouwen, maar 
zoeken nog een geschikte locatie. Veel mensen 
in mijn omgeving vinden het niet erg om 
klein te wonen, als ze maar in de Randstad 
kunnen blijven. Dus ik praat graag mee over 
alternatieve woonvormen voor jongeren in 
Aalsmeer.”
 
De startnotitie ligt ter inzage tot 9 juni in het 
gemeentehuis of kijk op: www.aalsmeer.nl/
VVAterrein. Op maandag 15 mei om 20.00 uur 
wordt een bewonersavond over de startnotitie 
georganiseerd in het gemeentehuis.

Op de hoek van de Dreef en de Zwarteweg 
komt het nieuwe kindcentrum Triade voor 
onderwijs en opvang voor kinderen van 0-12 
jaar. Marco de Witt, projectleider namens 
het schoolbestuur: “Het gebouw krijgt een 
paviljoenachtige uitstraling met houten 
lijsten en een lichte steen, wat goed past bij 
de parkachtige omgeving. Het gebouw heeft 
zeven units van drie of vier groepsruimtes 
die grenzen aan een gemeenschappelijke 
ruimte, waar de kinderen zelfstandig kunnen 
werken. Ook de omgeving biedt allerlei 
mogelijkheden: het zwembad, de sporthal, 
de kinderboerderij en het park. We kunnen 

lekker naar buiten met de kinderen, ook wat 
betreft naschoolse activiteiten is het een 
geweldige locatie.”

Herontwikkeling
De vrijkomende locaties van de scholen de 
Wegwijzer en de Hoeksteen, die opgaan in 
Triade, bieden op hun beurt weer kansen 
voor herontwikkeling. Het schoolgebouw 
van de Hoeksteen, een mooi pand uit de 
jaren ’30, krijgt een nieuwe bestemming, bij-
voorbeeld jongerenhuisvesting. Op de locatie 
van de Wegwijzer komen woningen.

Deze zomer opent de vierde sporthal van 
Aalsmeer zijn deuren. Daarmee gaat een 
langgekoesterde wens van veel Aalsmeer-
se sporters in vervulling. De sporthal komt 
naast zwembad De Waterlelie en krijgt een 
gezamenlijke en vernieuwde entree. Ook 
het restaurant wordt gerenoveerd. Overdag 
krijgen de leerlingen van Triade hier les en na 
schooltijd maken verschillende sportverenigin-
gen gebruik van de hal. Jacqueline Weijer van 
Sportvereniging Omnia 2000 kijkt uit naar 

de opening. “We groeien als sportvereniging 
nog steeds en zeker op prime time, tussen 4 
en 9 uur, is het vaak puzzelen met de ruimte. 
Afgelopen jaar hebben we regelmatig overleg 
gevoerd met beheerder ESA. De ESA heeft 
onze wensen op verschillende punten kunnen 
inwilligen en ook nieuwe turntoestellen voor 
ons aangeschaft. In juli wordt de sporthal in-
gericht. Met de start van het nieuwe seizoen 
kunnen we de hal dus in gebruik nemen!” 

Het VVA-terrein is zes voetbalvelden groot 
en dus is er heel wat mogelijk. Er zijn ver-
schillende participatiemomenten geweest om 
tot een mooie invulling van het terrein te 
komen. In maart is onder grote belangstelling 
de voorlopige indeling van het park gepresen-
teerd. Henk van Wijk, trainer van de hon-
denschool Aalsmeer heeft deelgenomen aan 
de klankbordgroep: “Voor ons nieuwe veld 
op het VVA-terrein hebben we aangegeven 
dat we graag meer groene beschutting voor 

de honden willen. Dat staat al ingetekend in 
het vlekkenplan en daar ben ik heel blij mee. 
Over de verdere invulling van het gebied denk 
ik ook graag mee.” Nikita (14) vult aan: “Ik 
heb veel gespeeld en gechilld op het basket-
balveldje. Ik hoor dat dat nu gaat verdwijnen, 
maar dat er wel leuke dingen voor terug ko-
men, zoals een plek voor avontuurlijk spelen. 
Ik zou daarnaast graag een ontmoetingsplek 
willen voor jongeren, die ook gebruikt kan 
worden door anderen.” 

Mooie waterpartijen 
in het Hornmeerpark 
Het Hornmeerpark krijgt grotere wa-
terpartijen met ecologische oevers vol 
water- en oeverplanten en nieuwe wan-
delpaden. Wandelaars kunnen straks door 
het park en groene delen van de wijk 
naar de Westeinderplas lopen via ‘wan-
delverbindingroutes’. De werkzaamheden 
in het park zijn inmiddels gestart. In het 
najaar worden nieuwe bomen en struiken 
geplant en in 2018 worden wandelverbin-
dingroutes aangelegd.

Volop aandacht voor duurzaamheid 
Gemeente Aalsmeer heeft de ambitie om in 
2030 een ‘fossielonafhankelijke’ gemeentelijke 
organisatie te zijn. Wethouder Jop Kluis: 
“We willen graag dat de gebouwen die we 
nieuw neerzetten, zoals de sporthal, meteen 
onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. 
Op het dak van de sporthal plaatsen we 
daarom tientallen zonnepanelen. Omdat de 
sporthal is gelinkt aan het zwembad, zullen 
de zonnepanelen niet voldoende energie 
leveren voor de totale energiebehoefte van 
het sportcentrum. We hopen daarvoor de 
restwarmte van het datacentrum van KPN te 
kunnen gebruiken. De ESA, exploitant van 
onder andere het zwembad en de sporthal, 
is daarover in onderhandeling met KPN. Ook 
zouden we graag deze restwarmte gebruiken 
voor verwarming van het Kindcentrum Triade 
en nieuwe woningen in de Hornmeer. Dat zou 
een enorme milieuwinst opleveren.”

Uitbreiding parkeerterrein Beethovenlaan 
Het parkeerterrein aan de Beethovenlaan wordt beter ingericht en uitgebreid met ongeveer 
vijftig extra plaatsen, waarvan zes voor gehandicapten. Er komen ook parkeerplekken langs 
de Beethovenlaan tot aan de Sweelinckstraat. Planning: start uitvoering zomer 2017. 
Groot onderhoud Dreef en reconstructie rotonde Dreef/Zwarteweg
Er wordt groot onderhoud gepleegd aan de Dreef en de fi etsstroken worden verbreed. 
Planning: Start uitvoering na de zomer 2017.
Aanleg nieuwe fi etsroutes en renovatie parkeerterrein Dreef 
In de eerste helft van 2018 worden de nieuwe fi etsroutes over het VVA-terrein naar de 
school aangelegd. Tevens wordt het parkeerterrein van de Dreef gerenoveerd, waarbij de 
parkeerplaatsen voor vrachtauto’s worden opgeheven.
Aanleg rotonde Burgemeester Kasteleinweg/Zwarteweg 
De aanleg van de nieuwe rotonde valt onder de regie van de provincie. De rotonde moet ge-
reed zijn voor de opening van het kindcentrum Triade, zodat de kinderen veilig naar school 
kunnen fi etsen. De provincie geeft daarom prioriteit aan de aanleg van deze rotonde boven 
andere werkzaamheden bij de Burgemeester Kasteleinweg. 

Eerste resultaten in de Hornmeer al zichtbaar!

‘Wonen in het park voor jongeren en starters’

FC Aalsmeer blij met nieuwe sportcomplex

Nieuwe sporthal deze zomer open

Werkzaamheden aan wegen, fi ets- en wandelpaden 

Zorgwoningen voor ouderen

Recreëren op het oude VVA-terrein

Nieuw kindcentrum Triade

“Het wordt 
mooi in de
Hornmeer”

Marry de Grauw, Ad Verburg, Hansje Havinga 

Henk van Wijk

Jop Kluis

Robbert Jan van Duijn en Vera Huson

Jacqueline Weijer en Erna Janssen

Gertjan van der Hoeven en voetbalsters van FC Aalsmeer

Kinderen ontwerpen speelplekken
De gemeente legt een schoolplein aan, 
dat buiten schooltijden door buurtkinde-
ren kan worden gebruikt en aansluit op 
een avonturenspeelplaats. In september 
2016 zijn oud-kinderburgemeester Vince 
en kinderburgemeester Sophie, kinderen 
uit de wijk en kinderen van kinderopvang 
Solidoe bij elkaar gekomen om het nieu-
we schoolplein/speelplaats te ontwerpen. 
Er is toen geknipt, geplakt en getekend 
met als resultaat prachtige ideeën voor de 
nieuwe speelplek. Een bureau, dat gespe-
cialiseerd is in avontuurlijk en natuurlijk 
spelen, gaat met deze ideeën aan de slag. 
Over enige tijd worden de kinderen weer 
uitgenodigd om te kijken wat ze van de 
schetsen vinden.
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DOE MEE MET DE GRATIS CURSUS 

POLITIEK ACTIEF!
Vindt u politiek interessant? Vraagt u zich wel eens af hoe de 
gemeenteraad beslissingen neemt? Wilt u iets voor elkaar krijgen 
bij de gemeente maar weet u niet hoe? Wilt u raadslid worden? 
Volg dan de gratis cursus Politiek Actief. 

Met de cursus Politiek Actief vergroot u uw kennis van de lokale politiek. 
We hebben een aantal interessante gastdocenten uitgenodigd en wisselen theorie 
af met praktische opdrachten. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid lokale politici 
te ontmoeten en over hun ervaringen uit de praktijk te horen. 

Programma
De cursus bestaat uit drie delen. De eerste bijeenkomst is woensdag 14 juni 
(aanvang 20.00 uur), de tweede woensdag 21 juni. Ter afsluiting van de cursus 
woont u (een deel van) de raadsvergadering van 29 juni bij en krijgt u een 
certificaat uitgereikt. 

En wie weet bent u hierna zo geïnspireerd geraakt, dat u zich in 2018 
kandidaat stelt als raadslid! 

Meer informatie en aanmelden
De cursus wordt verzorgd door ProDemos in samenwerking met de raadsgriffie 
van Aalsmeer. Aanmelden kan via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387584. 
Ook kunt u langs deze weg contact opnemen voor meer informatie. 
Het maximumaantal deelnemers is 30, dus vol is vol.




