
Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

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.

ColleCtes

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

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- Rax Corner, Ophelialaan 81, Aalsmeer (Z-2014/030237), 

ontvangen 14 mei 2014.

Drank- en HoreCawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca is 
aangevraagd:
- Rax Corner, Ophelialaan 81, Aalsmeer (Z-2014/030237), 

ontvangen 14 mei 2014.

ter inzage

t/m29052014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”, 
Oosteinderweg 404 en ontwerpbesluit hoge-
re grenswaarden

t/m 29052014 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Aalsmeerder-
weg 420-422’

t/m 05062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “N201-zone”, Hornweg 159 en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden

t/m 18062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden

t/m 10060214 Mijnsherenweg 47 (bouwen en inrichten van 
bedijfsunits voor agrarische bedrijven) (zaak-
nr. Z-2014/022426); Zijlijnstraat 49 (plaatsen 
van een dakkapel) (zaaknr. Z-2014/010124); 
Twijderlaan 6 (het plaatsen van 2 dakkappel-
len) (zaaknr. Z-2014/019803)

t/m 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijnde 
stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbesluit 
Wabo om de omgevingsvergunning voor de 
bestaande LPG-tankstations van de Shell ge-
legen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aalsmeer 
met ingang van 31 maart 2015 in te trekken. 

Vaststelling bestemmingsplan ‘partiële 
Herziening oosteinDerweg e.o. 2005’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 15 mei 
2014 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Oosteinderweg 
e.o. 2005’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewij-
zigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp 
van het bestemmingsplan heeft van 31 januari tot en met 13 
maart 2014 voor een ieder ter inzage gelegen. 

plangebied
Het gebied van de partiële herziening heeft betrekking op de 
gronden binnen de veiligheidscontour van het LPG-vulpunt bij 
het tankstation aan de Burgemeester Kasteleinweg. 

Doelstelling
Om het tweede complex startersappartementen binnen pro-
ject Dorpshaven te realiseren, is met de exploitant van het 
tankstation overeengekomen de LPG-verkoop te beëindigen. 
Het bouwverbod wat binnen de veiligheidscontour rondom dit 
vulpunt van kracht is, moet hiervoor gewijzigd worden. 

procedure
Het vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening Oost-
einderweg e.o. 2005’ met de bijbehorende stukken ligt van 
2 juni t/m 14 juli 2014 voor een ieder op de volgende wijze 
ter inzage:
- De papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien 

bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis 
van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstij-
den: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30-
14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur);

- De papieren versie van het bestemmingsplan is tevens in 
te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raad-
huis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen 
(openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tus-
sen 8.30-15.30 uu, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en 
vrijdag tussen 8.30-12.30 uur); 

- Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal be-
kendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar gesteld via 
www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/ be-
stemmingsplannen en structuurvisies/bestemmingsplan-
nen).

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van 15 juli 2014. De beroepstermijn 
start op 3 juni 2014. Gedurende de beroepstermijn kunnen be-
langhebbenden, mits zij in de voorprocedure tijdig zienswijzen 
hebben ingediend en de belanghebbenden die niet verweten 
kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend tot en 
met 14 juli 2014 op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de 
Wet ruimtelijke ordening beroep instellen tegen het besluit 
tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Oosteinderweg e.o. 2005’. Beroep moet worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag.

bekenDmaking begroting 2015 en mJr 
2016-2018 en finanCiële einDrapportage 2013 
omgeVingsDienst nzkg Voor aalsmeer 
(z-2014/020266)

samenvatting
In de vergadering van 15 mei 2014 heeft de gemeenteraad 
van Aalsmeer de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-
2018 en de Financiële eindrapportage over 2013 van de Om-
gevingsdienst NZKG voor kennisgeving aangenomen en heeft 
geen zienswijze ingediend.

officiële mededelingen
28 mei 2014

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 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.

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 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.

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, di., do. 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.

inhoud
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke 
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de 
begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 en de Fi-
nanciële eindrapportage over 2013 van de Omgevingsdienst 
NZKG te behandelen in hun vergadering. Tevens wordt aan de 
Raad ter kennisname de Kaderbrief 2015-2020 aangeboden. 
De begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 van de 
Omgevingsdienst NZKG is een uitwerking van de in de Kader-
brief vastgestelde ambities van de OD NZKG. De raad heeft in 
haar vergadering van 15 mei 2014 besloten geen zienswijze 
in te dienen.

wet algemene bepalingen omgeVingsreCHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 393 (Z-2014/031113), het vernieuwen 

van kassen van tuincentrum Het Oosten;
- Praamplein (Z-2014/030935), het wijzigen van een be-

stemmingsplan ten behoeve van feestweek;
- Uiterweg 401 (Z-2014/031236), het vervangen van een 

dubbel woonhuis.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 393 (Z-2014/031110), het slopen van 

kassen.

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 te verlenen:
- Zijdstraat 46A (Z-2014/024688), het wijzigen van een ko-

zijn (verzonden 23 mei 2014).

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. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. 
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.

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/025079), het wijzigen van het 

bestemmingsplan ten behoeve van een dierenpension (ver-
zonden 20 mei 2014).

 

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 verlengd:
- Mijnsherenweg 45 (Z-2014/030390), het wijzigen van een 
bedrijfsunit (ontvangen 2 april 2014).

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 ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda staan 
o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning en de aanvragen voor een vooroverleg.

gewiJzigDe openingstiJDen 

Hemelvaart
Op donderdag 29 mei (Hemelvaart) 

is het gemeentehuis gesloten. 
Het gemeentehuis is vrijdag 30 mei ook gesloten.

pinksteren
Op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 

is het gemeentehuis gesloten.

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.

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.

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

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

Donja, prima op schot voor de Ku-
delstaartse korfbalploeg.

Korfbalwedstrijd tegen KIOS
Geen 3e plek voor VZOD
Kudelstaart - In deze laatste wed-
strijd van het seizoen stond er voor 
VZOD weinig meer op het spel. Bij 
winst zou er nog geëindigd kun-
nen worden op de derde plek. KI-
OS mocht spelen voor een eventue-
le beslissingswedstrijd voor promo-
tie. Zowel KIOS als VZOD schieten 
uit de startblokken, binnen ander-
halve minuut staat er 1-1 (afstands-
schot Donja) op het scorebord. En-
kele minuten later scoort KIOS van 
afstand 2-1, waarna Dineke een 
strafworp mee krijgt die Eric net-

jes afrondt: 2-2. Het spel gaat gelijk 
op met vooral aan de kant van KI-
OS een aantal grote kansen op kor-
tere afstand. KIOS verzuimt de kan-
sen af te maken en dan is het Don-
ja die VZOD weer op voorsprong 
brengt: 2-3. 
KIOS krijgt meer ruimte en maakt 
de 3-3. Door doelpunten van Jes-
sica, Martijn en Donja wordt voor 
rust een klein gaatje geslagen 4-6. 
Snel na rust tekent de thuisploeg 
voor de vijfde goal. VZOD krijgt nog 
een strafworp mee, deze wordt he-

10 Zwemmers Oceanus 
naar NJJK in Amsterdam

Jubileumweekend met estafetteloop
Atletiekvereniging 50 jaar

Aalsmeer - Dit weekend stond het 
tweede deel van de Zomerkringkam-
pioenschappen op het programma. 
Zaterdagmiddag en zondagmiddag 
startten een groot aantal zwemmers 
van Oceanus. Voor de één een afslui-
tende wedstrijd van het lange baan 
seizoen en voor de ander een opmaat 
naar het NJJK. Ook dit weekend werd 
er door een aantal zwemmers nog een 
limiet gezwommen of aangescherpt. 
Zaterdag werd er gestart met de 50 

vrij voor de meisjes. Anouk Ramdja-
namsingh, Britt van de Linden, Anouk 
Hilgers en Emma van Zanten haalden 
mooie persoonlijke records binnen op 
deze afstand. Bart Sommeling zwom 
een limiet op de 400 vrije slag. Anouk 
Hilgers, Amber Bellaart en Jane Som-
meling startten op de 200 wisselslag 
in dezelfde serie. De dames maakte 
er mooie strijd van, die Amber won. 
Eva van der Born behaalde een gou-
den medaille op de 100 meter rug-

Aalsmeer - Deze zomer be-
staat AVA’64, Atletiekvereniging 
Aalsmeer 50 jaar, en dit gaat groots 
gevierd worden. Op zaterdag 21 ju-
ni is er een feestelijke dag waarin 
onder andere een 50 kilometer es-
tafetteloop zal worden gelopen. Om 
deze loop heen worden allerlei an-
dere leuke dingen georganiseerd, 
en de dag wordt afgesloten met een 
barbecue. 

Op verschillende manieren is er al 
geprobeerd om oud-leden op te 

laas niet benut. KIOS mag blijven 
schieten, zo wordt het kort nadat de 
tweede helft begonnen is weer ge-
lijk 6-6. Over en weer wordt er ge-
scoord. Na doelpunten van Donja 
en Bart is de stand enige tijd later 
8 tegen 8. Josine maakt nog 10-9, 
maar vrij snel zet de thuisploeg het 
verschil weer op twee punten. Jes-
sica en Martijn weten de stand weer 
gelijk te trekken: 11-11. 

Maar KIOS rond de kansen een 
stuk beter af in deze tweede helft 
en weet hierdoor weer op een voor-
sprong van twee punten te komen: 
13-11. Beide ploegen weten nog één 
keer te scoren, maar de wedstijd is 
al gespeeld. KIOS wint de wedstrijd 
met 14-12. Door deze winst mag KI-

sporen, maar het blijkt onmogelijk 
om iedereen persoonlijk te bena-
deren. Daarom de volgende oproep: 

Bent u ooit lid geweest van AVA 
Aalsmeer? Dan bent ook u van har-
te uitgenodigd. 
De jubileumdag start om 13.00 uur 
met een feestelijke opening, ge-
volgd door enkele toespraken. Van-
af 13.30 tot circa 17.30 uur wordt er 
gelopen en kunnen bezoekers vrij-
blijvend deelnemen aan verschillen-
de ludieke onderdelen op het mid-
denterrein. Het geheel wordt om-
lijst door gezellige muziek van een 
dj en zanger Rick van der Kroon. 
Voor de kinderen is er een spring-
kussen. Gedurende de dag is er vol-
op gelegenheid om oude bekenden 
te zien en bij te praten over sportie-
ve prestaties in het verleden. Het is 
ook mogelijk om zelf mee te doen 
aan de eerder genoemde 50 kilome-
ter estafetteloop en 400 meter af te 
leggen in eigen tempo! Vanaf 18.00 
uur kan genoten worden van een 
heerlijke barbecue. 

Inschrijven voor deze feestelijke dag 
kan door een e-mail te sturen naar 
jubileum@avaalsmeer.nl of ga naar 
de speciale inschrijfwebsite: http://
ava50.crtvdmn.nl.

slag en Anouk Hilgers een zilveren. 
De tijd van Anouk bleek binnen de li-
miet en dat betekent dat ze nu 3 limie-
ten heeft voor het NJJK. Op zondag 
kwam er een grote ploeg aan de start. 
Rick, Sebastian en Roan streden op 
de 50 meter schoolslag om de snel-
ste tijd. Alle drie de heren behaalden 
een medaille in hun leeftijdsklasse. 
Thomas Verouden, Wessel de Jong en 
Michael van Amstel zwommen ook al-
le drie de 50 meter schoolslag. Wessel 
wist een bronzen medaille te bemach-
tigen. Sam Eveleens had succes op de 
50 meter rugslag en Emma van Zan-
ten zwom op deze afstand een clubre-
cord door de afstand in 34.58 secon-
de af te leggen. Helemaal blij kwam ze 

het bad uit. Ruben van Vierzen start-
te op de 200 rugslag en kreeg de op-
dracht mee om niet snel, maar mooi te 
zwemmen. Moeilijke opdracht maar 
de energie moest worden uitgespaard 
voor de 100 meter vlinderslag waar hij 
inderdaad een gouden medaille haal-
de, een mooie persoonlijk record op 
zwom en daarmee ook zijn limiet aan-
scherpte naar 1.08,82. Arjan Bellaart 
zwom de 200 rugslag in 2.33,55 se-
conde en werd daarmee kringkampi-
oen op deze afstand. Op de 100 meter 
vrije slag kwam een groot aantal da-
mes aan de start. Jane, Lois, Emma, 
Amber, Anouck R., Sam, Britt, Fabiën-
ne, Anouk v N, Dana en Eva. De meest 
opvallende prestatie was de race van 

Jane Sommeling, die haar limiet be-
haalde en dus ook meegaat naar het 
NJJK. Fabiënne Vork zwom een goe-
de tijd op de 100 vrij, goed voor een 
gouden medaille en ze kwam heel te-
vreden uit het water. Giulia Corsi had 
het fluitsignaal niet gehoord en was 
daardoor niet op tijd gestart, wat een 
pech! Rick, Ruben, Sebastian, Bart en 
Arjan startten op het laatste program-
manummer de 200 meter vrije slag. 
Ruben scherpte zijn limiet aan en Bart 
Sommeling behaalde de limiet op de-
ze afstand. Er gaan 10 zwemmers van 
Oceanus mee naar het NJJK en deze 
wedstrijd wordt gehouden van 19 tot 
en met 22 juni in het Sloterparkbad in 
Amsterdam.

OS spelen voor een beslissingswed-
strijd en promotie naar de tweede 
klasse. Door Arjan de Boer




