
AGENDA 

Agenda van de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van 
Aalsmeer op donderdag 13 juni 2013 in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint 
om 20.00 uur met het Beraad en wordt na een onderbreking 
gevolgd door de Raadsvergadering.

  BERAAD – Raadzaal 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 B-1. Heropening van het besluitvormend 
  Beraad door de voorzitter de heer 
  D. van Willegen
  - Vaststelling van de agenda 
20.05 B-2. Jaarstukken 2012 
  Behandeling in eerste termijn 
20.35   Rondvraag en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  RAAD - Raadzaal

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.45  R-1. Opening door de voorzitter 
  mw. J. Vonk-Vedder 
  - Vaststelling van de agenda
  - Ingekomen stukken Aalsmeerse burgers 
    en instellingen
R-2.  Vaststellen Nota van Uitgangspunten 
  project C.36 Rooie Dorp - Machineweg en 
  verlenen krediet voor fase 2 van het 
  project 
R-3.  Stedenbouwkundig kader 2 
  ontwikkelpercelen Vrouwentroost
R-4.   Vaststelling bestemmingsplan 
  ‘Kudelstaart op onderdelen’

  SLUITING 

WElsTANDsNOTA AAlsmEER 2013

Voor de gemeente Aalsmeer is een nieuwe Welstandsnota op-
gesteld. Met deze Welstandsnota beschikt de gemeente over 
een actueel objectief toetsingskader voor het beoordelen 
van bouwplannen op welstandsaspecten. Bovendien wijst 
deze Welstandsnota nadrukkelijk gebieden aan waar het wel-
standsregime aanmerkelijk wordt versoepeld. Tevens worden 
bepaalde bouwactiviteiten en gebieden vergunningsvrij. Ook 
de beschermde dorpsgezichten zijn in deze welstandsnota 
opgenomen waardoor gebieden met cultuurhistorische waar-
den extra aandacht krijgen. Doel van de nieuwe welstands-
nota is verder vermindering van de regeldruk en versnelling 
van de procedures. 

De conceptnota ligt vanaf vrijdag 31 mei 2013 tot en met 
vrijdag 12 juli ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer 
en in het raadhuis van Amstelveen. U kunt de plannen ook 
inzien op www.aalsmeer.nl. Tot en met 12 juli kan iedereen 
een zienswijze indienen. Dat kan door een brief te schrijven 
aan de gemeenteraad van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer onder vermelding van ‘Zienswijze welstandsnota’. 
Een email sturen kan ook, stuur deze naar info@aalsmeer.nl 
o.v.v. welstandsnota. Voor meer informatie kan men contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergun-
ningen via tel. (0297) 387 575 .

WET AlGEmENE BEpAliNGEN OmGEviNGsREchT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Cyclamenstraat 37, het plaatsen van een dakopbouw;
- Korfstraat nabij 110, het aanleggen van een speelterrein.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Hornweg 261, het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 266, het slopen van kassen.

vERlEENDE OmGEviNGsvERGuNNiNGEN, REGuliERE 
pROcEDuRE

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 mede-
werker 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 we-
ken, 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:
- Hornweg 127, het vergroten van de woning (verzonden 

30 mei 2013);
- Marktstraat 17, het kappen van 3 populieren (verzonden 

30 mei 2013);
- Oosteinderweg 119, het vergroten van de woning (ver-

zonden 23 mei 2013);
- Robend, het kappen van bomen (verzonden 30 mei 2013).

WET Op DE RuimTElijkE ORDENiNG (WRO)

Onderstaand verzoek, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt met ingang van 31 mei 2013 gedurende zes 
weken 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 tij-
den met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Een ieder kan met 
betrekking tot dit verzoek, binnen zes weken, mondeling of 
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende be-
stuursorgaan.

voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouder maakt bekend 
dat zij op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening voornemens is vrijstelling te verlenen van:

Lid 2
- het bestemmingsplan “Uitwerkingsplan in hoofdzaak 

1962” voor het oprichten van een bedrijfsgebouw, Noord-
polderweg 17 te Aalsmeer.

verdagen (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 aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagd:
- Lisdoddestraat 22 t/m 68 (ontvangen 4 april 2013);
- Lisdoddestraat 70 en 72 (ontvangen 4 april 2013).

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Molenvlietweg 30, tijdelijk gebruik grond t.b.v. een eve-

nement.

Geaccepteerde sloopmelding(en)
- Hoofdweg 192, het verwijderen van asbest;
- Hornweg 130, het slopen van een loods;
- Hornweg 261, het slopen van een schuur en het verwijde-

ren van asbest;
- Uiterweg 94, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

WElsTANDscOmmissiE

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, 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 me-
dewerker 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.

EvENEmENTENvERGuNNiNGEN

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Buitenspeeldag op Baccarastraat op 12 juni van 14.00-

16.30 uur;
- Bloemencorso op 21 september 2013 van 09.30-15.00 

uur;
- Truckersrun op 21 september in aansluiting op het bloe-

mencorso.
Datum verzending vergunningen 24 mei 2013

TER iNZAGE Bij DE AFDEliNG DiENsTvERlENiNG

t/m 04-06 Calveslo 36, het plaatsen van een dakopbouw; 
Hoofdweg 76, het kappen van 3 bomen; Rozen-
hof 5, het wijzigen van de voorgevel.

t/m 06-06 Biemond Tankservice B.V. voor het tankstation, 
gelegen Lakenblekerstraat 9a, bevoorrading van 
LPG mag uitsluitend plaatsvinden op werkdagen 
tussen 19.00-24.00 uur. 

t/m 06-06 Kindermiddag op Raadhuisplein op 30 april 
2013 van 12.30-20..00 uur; Plaatsen springkus-
sen op Weteringstraat 27 op 30 april van 15.00-
23.00 uur; Kroningsdag bij Kudelstaartseweg 
239 op 30 april 2013 van 10.00-19.00 uur.

t/m 12-06 Maximastraat 28, ontvangen op 7 maart 2013; 
Nassaustraat tussen 22 en 24, ontvangen op 14 

vOOR mEER iNFORmATiE: WWW.AAlsmEER.Nl

Officiële mededelingen
30 mei 2013

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 woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

DiENsTvERlENiNG BAliE BOuWEN & 
vERGuNNiNGEN uiTGEBREiD 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert 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, bestem-
mingsplannen 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 infor-
matie 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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling 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.

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.

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.

cAlAmiTEiTENTElEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

maart 2013; Catharina-Amalialaan (berm), ont-
vangen op 18 maart 2013; Albrechtstraat 23, 
ontvangen op 20 maart 2013. Viering Korenmo-
len 150 jaar in de Zijdstraat op 21 en 22 ju-
ni 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.

t/m 13-06 Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakka-
pel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel; 
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een visstei-
ger; Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaat-
sen van een brug, vlonderpartij, trapconstructie 
en beschoeiing t.b.v. de inrichting van het pro-
ject Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelia-
laan 199, het plaatsen van een dakopbouw en 
een dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschueren-
plein, het aanleggen van kabels en leidingen; 
Zonnedauwlaan 4, het realiseren van een door-
spoelgemaal.

t/m 13-06 Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakka-
pel; Ecuadorlaan 41, het aanleggen van ka-
bels en leidingen; Mijnsherenweg 43, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Rietwijkeroord-
weg 59kwek, Rietwijkeroordweg 64/66, en par-
keerterrein Max Ghazi food, gebruiken grond als 
parkeerterrein voor festivals; Wilgenlaan 5, het 
vergroten van de woning.

t/m 19-06 Beatrixstraat 6 het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde; Legmeerdijk 287, het kappen 
van 11 bomen.

t/m 26-06 Begroting Omgevingsdienst Noordzeekanaalge-
bied.

t/m 27-06 Het plaatsen van lichtreclame op het pand aan 
de Zwarteweg 88 te Aalsmeer. 

t/m 27-06 Lisdoddestraat 22 t/m 68 (ontvangen 4 april 
2013); Lisdoddestraat 70 en 72 (ontvangen 4 
april 2013).

t/m 01-07  Jac. P. Thijsselaan 22, het verkleinen van een 
raam in de voorgevel; Linksbuitenstraat 2, het 
plaatsen van een raam in de zijgevel op de 1e 
verdieping.

t/m 02-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning; 
Linksbuitenstraat 27, het vergroten van de wo-
ning; Oosteinderweg 119, het vergroten van de 
woning; Nassaustraat tussen 22 en 24, het in-
richten van een speelplek met basketbalpaal en 
voetbaldoel; Saturnusstraat 12, het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning; Zonnedauwlaan 59, plaatsen van 2 korf-
balpalen.

t/m 03-07 Braderie op Ophelialaan op 26 mei van 12.00-
17.00 uur; Powerboat Holland op Westeinder-
plassen op 9 juni 2013; Vuur en Licht op het 
Water op Westeinderplassen/Kudelstaartseweg 
op 7 september 2013.

t/m 04-07 Buitenspeeldag op Baccarastraat op 12 juni van 
14.00-16.30 uur; Bloemencorso op 21 septem-
ber 2013 van 09.30-15.00 uur; Truckersrun op 
21 september in aansluiting op het bloemen-
corso.

t/m 05-07 Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de wo-
ning; Distelvlinder 33, het vergroten van de 
woning; Maximastraat 28, het vergroten van de 
woning; Van Swietenstraat 8, het plaatsen van 
een dakkapel; Zonnedauwlaan 30, het plaatsen 
van een dakkapel.

t/m 05-07 Bandjesavond in Aalsmeer Centrum op 29 ju-
ni 2013 van 20.00-01.00 uur; Het Weekaatje op 
Beethovenlaan 120 van 17 t/m 20 mei 2013;; 
Luilaknacht op Zwarteweg 90 op 17 en 18 mei 
2013.

t/m 11-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning 
(verzonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het 
kappen van 3 populieren (verzonden 30 mei 
2013); Oosteinderweg 119, het vergroten van 
de woning (verzonden 23 mei 2013); Robend, 
het kappen van bomen (verzonden 30 mei 
2013).

t/m 12-07 Noordpolderweg 17, het oprichten van een be-
drijfsgebouw.

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 stre-
ven 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.

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 aan-
spreekpunt 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




