13 mei 2015

officiële Mededelingen
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. 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.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 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 / 0297387584. 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)
(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
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.

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 Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.
inzamelen afval Kijk op afvalkalender.meerlander.nl
voor de gewijzigde inzameldagen.
sportnota ter inzage

Het college van B&W heeft de sportnota “AalsMeer Bewegen 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 Aalsmeer en in het raadhuis van Amstelveen. Tot en met 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 telefonisch 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 Voor de Vergadering Van de CoMMissie
MaatsCHappij en BestUUr op woensdag 13 Mei
2015, 20.00 UUr
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.35

4.

21.10
21.30

5.
6.

21.50

7.

22.05

8.

22.35
22.50

9.
10.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer D. van Willegen
Vaststelling van de agenda
Jaarstukken 2014, gewijzigde begroting
2015 en begroting 2016 AM Groep
Actualisatie begroting Veiligheidsregio
Amsterdam Amstelland 2015 en
begroting 2016
Kredietaanvraag Sporthal Hornmeer
Re-integratieverordening gemeente
Aalsmeer
Ontwerp begroting 2016 Stadsregio
Amsterdam
Nota reserve- en risicobeleid
Aalsmeer 2015
Vragenkwartier
Sluiting

- Mendelstraat 87 (Z-2015/025740), het oprichten van een
dakopbouw (ontvangen 4 mei 2015);
- Oosteinderweg 511 (Z-2015/025524), het wijzigen van
dak- en gevelbekleding en het slopen van bestaande
stegdoppel dakbedekking (ontvangen 4 mei 2015);
- Rietwijkeroordweg 33 kwek. (Z-2015/026302); het wijzigen van het bestemminsplan t.b.v. bestemming Gemengd
- Agrarisch en bedrijf (ontvangen 7 mei 2015);
- Turfstekerstraat 59 (Z-2015/025692), het uitbreiden van
een bedrijfspand en het realiseren van een inpandige verdiepingsvloer (ontvangen 4 mei 2015);
- Uiterweg 279 (Z-2015/025734), het wijzigen van een fotostudio (ontvangen 4 mei 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Wilhelminastraat 45 (Z-2015/025761), het verwijderen
van asbesthoudende onderdelen uit een mutatiewoning
(ontvangen 5 mei 2015);
- Zwarteweg 75 (Z-2015/025772), het slopen van een kas/
bijgebouw ( ontvangen 6 mei 2015).
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:
- Fuutlaan 31 (Z-2015/019997), het vervangen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 6
mei 2015);
- Kamperfoeliestraat 6 (Z-2015/013521), het uitbreiden
van de woning op de tweede verdieping (verzonden 6
mei 2015);
- Linksbuitenstraat 2 (Z-2015/001556), het plaatsen van
een overkapping (verzonden 7 mei 2015);
- Uiterweg 45 (Z-2015/015658), het bouwen van een tijdelijke brug (verzonden 6 mei 2015)
- Vlinderweg 13 (Z-2015/020714), het plaatsen van een
erfafscheiding (verzonden 4 mei 2015).
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Bakboordstraat 23 (Z-2015/015976), het bouwen van
een uitbouw aan de achterzijde.
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.
eVeneMenten

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 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.
- Aalsmeerderweg 22 (Z-2015/025259), het herstellen van
de fundering in een woonhuis (ontvangen 1 mei 2015);
- Burgemeester Kasteleinweg3 (Z-2015/025664), het melden van lozing in de bodem of riolering buiten inrichtingen (ontvangen 4 mei 2015);
- Calveslo 38 (Z02915/025358), het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 4 mei 2015);
- Grundelweg 43 (Z-2015/025529), het tijdelijk verhuren
van een woonhuis (ontvangen 6 mei 2015);
- Hornweg t.h.v. 250 (Z-2015/026195), het oprichten van
een nieuwe woning (ontvangen 7 mei 2015);
- Karperstraat 45 (Z-2015/025747), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 5 mei 2015);

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;
- Westeinderplassen (Z-2015/025323), Theater op het water op 20 juni 2015 (aangevraagd op 4 mei 2015).
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:
- Amsteldijk Zuid 183 B (Z-2015/017606), Kofferbakmarkt
Nes a/d/ Amstel op 17 mei 2015 (verzonden 28 april
2015);
- Raadhuisplein, Zijdstraat, Molenplein (Z-2015/015342),
Geraniummarkt op zaterdag 9 mei 2015 (verzonden 30
april 2015).

ColleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ter inzage
t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Nieuw Oosteinde, eerste wijziging”
(met de bijbehorende stukken)
t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning
in afwijking van het bestemmingsplan Hornmeer, Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure) (aanvraag voor omgevingsvergunning,
de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp verklaring van
geen bedenkingen en de overige daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 28-0515 Reparatie bestemmingsplan “Schinkelpolder”
t/m 05-06-15 Concept “Startnotitie bouw supermarkt Stationsweg 4-6 Aalsmeer” (met bijbehorende
stukken)
t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Herenweg, tegenover 29.
t/m 11-06-15 Aanwijzing beschermde dorpsgezichten plassenlint Cyclamenstraat (west), Seringenpark
1a-28
t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Uiterweg 188
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.officielebekendmakingen.nl.
proCedUre
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 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 hebbende 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 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 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 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
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor Meer inforMatie: www.aalsMeer.nl

Word jij de
van Aalsmeer?
Ken jij Jonge HELDEN in Aalsmeer?
Meld ze zo spoedig mogelijk aan en wie
weet krijgt jouw Jonge HELD een lintje!
Meer informatie en inschrijven op:
www.aalsmeer.nl/jongehelden

Zit je volgend schooljaar in groep zeven of acht
en lijkt het je leuk om kinderburgemeester
te zijn van Aalsmeer? Geef je dan snel op:
www.aalsmeer.nl/kinderburgemeester

LET OP!

De Jonge HELDEN moeten tussen de 12 en 23 jaar oud zijn en door anderen
worden voorgedragen. De aanmelding moet vóór 18 mei 2015 binnen zijn.

LET OP: schrijf je in vóór 18 mei 2015.

