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Nieuwe Meerbode - 15 mei 2012

16 mei 2012

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 afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 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 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
WijkradeN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPrakeN Burgemeester eN WetHOuders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiesPreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 22 mei en 12 juni 2012.
gemeeNte-iNfO OP WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
Overige lOketteN eN iNfOrmatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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.
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
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.

Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei is het
gemeentehuis gesloten i.v.m. Hemelvaartdag.
Op maandag 28 mei is het gemeentehuis gesloten
i.v.m. 2e Pinksterdag
NOOdmaatregeleN aaNvraag reisdOcumeNteN:
Door het per 26 juni 2012 vervallen van de kinderbijschrijvingen in paspoorten van de ouders en het daardoor ontstane grote aantal aanvragen voor reisdocumenten, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken enige maatregelen getroffen.
Met ingang van woensdag 9 mei 2012 geldt het volgende:
1 Voor een bijgeschreven kind jonger dan 13 jaar en 8
maanden (dat is bijgeschreven in een paspoort dat op of
na 1 juli 2012 verloopt) is een spoedaanvraag niet meer
mogelijk! Om humanitaire redenen kan een uitzondering
worden gemaakt (bijvoorbeeld een medische behandeling
of een begrafenis). De noodzaak van de reis dient dan bij
de gemeente aangetoond te worden.
2 Indien het huidige reisdocument nog op of na 1 september 2012 geldig is, wordt een aanvraag niet in behandeling genomen. De aanvrager moet terugkomen op
zijn vroegst één maand voor dat de geldigheid van het
document verstrijkt. Als de aanvrager kan aantonen dat
hij op reis gaat naar een land waarvoor geldt dat het reisdocument bij aankomst of vertrek een minimum periode
geldig moet zijn, dan mag de aanvraag wel in behandeling worden genomen.
Omschrijving ‘reguliere aanvragen’
Onder reguliere aanvragen worden de volgende aanvragen
verstaan:
a de aanvrager is niet bijgeschreven in een paspoort, of
b de aanvrager is bijgeschreven in een paspoort waarvan de
geldigheid vóór 1 juli 2012 verloopt,
c de aanvrager is een bijgeschreven kind van 13 jaar en 8
maanden of ouder.
De grens van 13 jaar en 8 maanden wordt gehanteerd, om te
zorgen dat (nu nog) bijgeschreven kinderen in het bezit kunnen zijn van een eigen identiteitsbewijs als ze 14 jaar oud
worden. De levertijd van deze reguliere aanvragen loopt momenteel op tot c.a. 4 weken. Op de website www.aalsmeer.nl
staat een beslisboom om het een en ander te kunnen volgen.
defiNitieve BescHikkiNgeN
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor het houden van:
- Het Weekaatje van 25 t/m 28 mei 2012 op Beethovenlaan
120;
Datum verzending vergunning 11 mei 2012
Wet algemeNe BePaliNgeN OmgeviNgsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Begoniastraat 44, het kappen van een boom;
- Marktstraat 10, het vergroten van de woning;
- Molenpad 2, het kappen van een boom;
- Pasteurstraat, het kappen van bomen;
- Schoorsteen 56, het vergroten van de woning.
verleeNde OmgeviNgsverguNNiNgeN, reguliere
PrOcedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 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:
- Beethovenlaan 86, het kappen van een pinus;
- Begoniastraat 44, het kappen van een den;
- Dorpsstraat 83, het kappen van een es;
- Hornweg 126, het kappen van een suikeresdoorn;
- Korianderhof, het bouwen van een woning;
- Mr. Jac. Takkade, het kappen van een wilg;
- Pasteurstraat t.h.v. huisnummer 21-28, het kappen van 7
bomen;
- Schweitzerstraat t.h.v. huisnummer 69, het kappen van 4
elzen en 1 esdoorn;
- Spoorlaan 26, het kappen van een berk.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: woensdag 16 mei 2012.

geWijzigde OPeNiNgstijdeN Balie BOuWeN eN
verguNNiNgeN
Met ingang van 1 juni 2012 wijzigen de openingstijden van
de balie bouwen en vergunningen in het gemeentehuis. Door
het teruglopende aantal inwoners dat gebruik maakt van de
vrije inloopmogelijkheid aan de balie, is besloten de openingstijden te wijzigen en uitsluitend op afspraak te gaan
werken.
Vanaf 1 juni 2012 is de balie elke week geopend 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. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van
het gemeentehuis, 0297-387575. Meer informatie over het
omgevingsrecht is te vinden op www.omgevingsloket.nl en
in de digitale balie op de website van de gemeente, www.
aalsmeer.nl
WelstaNdscOmmissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
rectificatie PuBlicatie meldiNg artikel 8.40 Wet
milieuBeHeer
In de Nieuwe Meerbode van 10 mei jl. is abusievelijk vermeld
dat een Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer is ontvangen
voor Volvo Truck Center Amsterdam, Visserstraat 40 te Aalsmeer.
Dit moet echter zijn Volvo Truck Center Aalsmeer.
verkeersBesluit 2012/5577-m&r
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel
15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, om nog een
parkeerplaats aan te wijzen voor elektrisch vervoer in de gemeente Aalsmeer. Het aanwijzen van een parkeerplaats voor
elektrisch vervoer gaat middels het plaatsen van een verkeersbord met het verkeersteken E8 en het daarbij behorende
onderbord met de tekst “Opladen elektrische voertuigen”. De
parkeerplaats voor elektrisch vervoer wordt gerealiseerd op
het Drie Kolommenplein in Aalsmeer. Het aanwijzen van een
parkeerplaats voor elektrisch voertuigen is conform de Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994). De WVW 1994 vereist dat
voor het plaatsen, verwijderen en aanbrengen van verkeerstekens en wegmarkeringen, komende uit bijlage I Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990, een verkeersbesluit
wordt genomen.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te
vinden onder registratienummer 2012/5577-M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij
de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit
besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253,
1430 AG Aalsmeer.
verkeersBesluit 2011/17423-m&r
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 15,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de verkeerssituatie in het centrum van Aalsmeer-Dorp aan te passen tussen
de kruisingen (1) Zijdstraat - Van Cleeffkade - Stationsweg
- Uiterweg, (2) Zijdstraat - Weteringstraat - Punterstraat,
(3) Zijdstraat - Molenpad - Dorpsstraat - Gemaalstraat en (4)
Praamplein - Uiterweg.
Voor de aanpassing van de verkeerssituatie worden de volgende verkeersborden, incl. onderborden, komende uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeersteken
(Rvv 1990) verwijdert:
- C2 ‘Eenrichtingsverkeer’ (2x)
- C3 ‘Eenrichtingsverkeer’ (1x);
- C7 ‘Verboden voor vrachtverkeer’ (3x);
- C12 ‘Gesloten voor alle motorvoertuigen’ (2x);
- C13 ‘Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor’ (2x);
- E1 ‘Parkeerverbod’ (7x);
- E4 ‘Parkeergelegenheid’ (3x);
- E8 ‘Parkeergelegenheid’ (1x);
- E10 ‘Parkeerschijfzone’ (7x);
- E11 ‘Einde parkeerschijfzone’ (3x);
- G5 ‘Woonerf’ (5x);
- G6 ‘Einde woonerf’ (5x);
- G7 ‘Voetpad’ (2x);
- G8 ‘Einde voetpad’ (2x);
- onderbord met de tekst: ‘Uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor’ (2x);
- onderbord met de tekst ‘Uitgezonderd bevoorradingsverkeer tussen 22.00-11.00 uur’ (2x);
- onderbord met de tekst ‘Uitgezonderd fietser’ (3x);
- onderbord ‘OB502’ (1x);
- onderbord ’08.00-22.00’ (7x);

- onderbord ‘ConnectCar’ (1x)
- onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ (3x);
- onderbord ‘uitsluitend in parkeervakken’ (1x).
Verder worden voor de aanpassing van de verkeerssituatie
de volgende verkeersborden, incl. onderborden, komende uit
bijlage I van het Rvv 1990 aangebracht:
- A1 (zone) ‘Maximumsnelheid 30km/h’ (1x);
- A2 (zone) ‘Einde maximumsnelheid 30km/h’ (1x);
- B3 ‘Voorrangskruispunt’ (2x);
- B7 ‘Stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’ (2x);
- G7 ‘Voetpad’ (6);
- onderbord met de tekst ‘Fietsen toegestaan’ (6x);
- onderbord met de tekst ‘bevoorradingsverkeer toegestaan
tussen 22.00 tot 12.00 uur’ (2x);
- G8 ‘Einde voetpad’ (6x).
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te
vinden onder registratienummer 2011/17423-M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij
de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit
besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253,
1430 AG Aalsmeer.
ter iNzage Bij de afdeliNg dieNstverleNiNg,
Balie 5 ( Week 20)
t/m 24 mei APV Evenementenvergunning: Koninginnefeest
op 30 april 2012 van 12.30-23.00 uur op het
Raadhuisplein;
t/m 24 mei Participatie- en Communicatieaspecten, toekennen namen openbare ruimte;
t/m 29 mei APV Standplaatsvergunning: Het plaatsen van
vier statafels voor café Sportzicht, op 30 april
en 12 mei 2012; APV, Collectevergunning: Appco voor het werven van donateurs voor VSO Nederland van 22 t/m 27 oktober 2012 tussen
13.00-21.00 uur;
t/m 31 mei Masterplan Vrouwentroost vrijgegeven voor inspraak;
t/m 31 mei APV Evenementenvergunning: een jubileumfeest RKDES van 6 t/m 10 juni 2012 op de Wim
Kandreef; spelen en een optocht t.b.v. Koninginnedag op 30 april 2012 in de Irenestraat te
Aalsmeer;
t/m 1 juni Bekendmaking vaststelling Nota “Globale Cultuurhistorische Analyse (CHA) Gemeente Aalsmeer”.
t/m 1 juni APV Terrasvergunning: Sportlaan 43A te Aalsmeer;
t/m 1 juni APV Ontheffing sluitingstijd: Café Joppe voor
29 op 30 april 2012 tot 03.00 uur; Danscafé de
Praam voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur;
Dorpshuis Kudelstaart voor 12 op 13 mei 2012
tot 02.00 uur;
t/m 1 juni APV Kampeerontheffing: Het kamperen op het
grasveld bij de korfbalvereniging VZOD aan de
Wim Kandreef 2 in Kudelstaart van 25 t/m 28
mei;
t/m 1 juni APV Ontheffing sluitingstijd: Danscafé de Praam
voor 17 op 18 mei 2012 tot 04.00 uur;
t/m 5 juni APV Evenementenvergunning: een feest op Koninginnedag op 30 april 2012 van 13.00 tot
19.00 uur achter het Dorpshuis te Kudelstaart;
jeugdkampioenschap powerboat klasse T-250
en GT-30 op zondag 3 juni 2012 van 12.00 tot
18.00 uur in de Westeinderplassen, vanaf Kempers Princessepaviljoen, Herenweg 100; kampeerweekend op Dreef 7, van 13 t/m 15 juli
2012;
t/m 5 juni 7Street voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00 uur;
BON AMI voor 29 op 30 april 2012 tot 05.00
uur;
t/m 6 juni APV Collectevergunning: Roparun voor het houden van een collecte op 5 en 19 mei 2012;
t/m 7 juni APV Vergunning ontheffing sluitingstijd: De
Blitzz voor 29 op 30 april 2012 tot 04.00 uur;
t/m 7 juni Participatie- en Communicatieaspecten, Toekennen namen openbare ruimte;
t/m 8 juni APV Standplaatsvergunning: de verkoop van
aardappelen, groenten en fruit op vrijdag bij
het winkelcentrum Kudelstaart;
t/m 9 juni APV Vergunning: Ontheffingsluitingstijd ’t Holland Huys voor 12 op 13 mei 2012 tot 02.00
uur & Jongerencentrum N201 voor 24 op 25 mei
2012 van 18.00 tot 10.00 uur;
t/m 15 juni APV Vergunning: Drank en Horecawet, Wijnhandel van Wijk, Poldermeesterplein4, Aalsmeer;
t/m 15 juni APV Evenementenvergunning: een besloten
feest op 9 juni 2012 van 20.00 tot 02.00 uur op
Stommeerweg 2;
t/m 20 jun APV Evenementenvergunning: Geraniummarkt
op 12 mei 2012 van 09.00-17.00 uur op het
Raadhuisplein en Zijdstraat; Najaarsbraderie op
22 september van 10.00-17.30 uur op het Raadhuisplein;
t/m 22 jun Projectplan: Vooraankondiging bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”.
t/m 22 juni Het Weekaatje van 25 t/m 28 mei 2012 op Beethovenlaan 120.
t/m 27 juni Verkeersbesluit 2012/5577-M&R & Verkeersbesluit 2011/17423-M&R.

vOOr meer iNfOrmatie: WWW.aalsmeer.Nl

