
LintenbeLeid AALsmeer 1e herziening 

Het college van Burgemeester en wethouders maakt ingevol-
ge de Inspraak- en participatieverordening bekend dat zij in 
haar vergadering van 4 juni 2013 de concept notitie ‘Ruimte-
lijke beoordeling bouwen in de linten van de gemeente Aals-
meer, 1e herziening’ heeft vastgesteld. In deze beleidsnotitie 
zijn stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaar-
den opgenomen waaraan nieuw te bouwen woningen, maar 
ook het uitbreiden van bestaande woningen in de linten 
moeten voldoen. Bovendien kunnen bouwaanvragen sneller 
worden afgehandeld in het geval de gemeenteraad op grond 
van artikel 6.5 lid 3 Bor besluit om plannen die passen bin-
nen het lintenbeleid aan te wijzen als gevallen waarin een 
verklaring van bedenkingen niet is vereist. De herziening 
heeft onder andere betrekking op een aantal redactionele 
aanpassingen en aanvullende criteria voor 2-onder-1-kapwo-
ningen, positionering voorgevel, breedte bouwkavel en per-
ceelsoppervlakte voor bijgebouwen. 

inspraakreactie indienen
De conceptnota met een overzicht van de aanpassingen ligt 
vanaf 7 juni 2013 tot en met donderdag 18 juli ter inzage in 
het gemeentehuis van Aalsmeer en het raadhuis van Amstel-
veen. U kunt de nota ook inzien op www.aalsmeer.nl. Tot en 
met 18 juli kan iedereen een inspraakreactie indienen. Dat 
kan door een brief te schrijven aan de gemeenteraad van 
Aalsmeer , postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder vermel-
ding van “Inspraakreactie herziening lintenbeleid”. Een e-
mail sturen kan ook, stuur deze naar Info@aalsmeer.nl o.v.v. 
lintenbeleid. Voor meer informatie kan men contact opnemen 
met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. (0297) 387 575. Nadat de resultaten van de inspraak-
procedure zijn verwerkt, wordt de 1e herziening “Ruimtelijke 
beoordeling bouwen in de linten van de gemeente Aalsmeer” 
aan de Gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. 

Wet ALgemene bepALingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- De Muzen 7, het plaatsen van een erfafscheiding;
- Hornmeerpark, het gebruik van het terrein t.b.v. een eve-

nement (SummerDance);
- Schweitzerstraat 50, het vervangen van een schuur;
- Uiterweg 27 ws, het bouwen van een schuur.

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 
omgevingsvergunningen te verlenen:
- Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een berging (ver-

zonden 6 juni 2013);
- Aalsmeerderweg 351, het gebruik van het bestaande pand 

voor kantoor en magazijn en praktijkruimte voor PAS-the-
rapie, alsmede een praktijk/oefenruimte voor de begelei-
ding en opleiding van ca. 4 personen met een beperking 
(verzonden 6 juni 2013); 

- Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning (verzonden 4 juni 2013);

- Calslager Bancken 13, het vergroten van de woning aan 
de achterzijde op de eerste bouwlaag(verzonden 6 juni 
2013);

- Gaffelstraat 20, het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning (verzonden 4 juni 2013);

- Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting (verzon-
den 7 juni 2013);

- Zijdstraat ter hoogte van nr. 28, het tijdelijk plaatsen van 
6 reclameborden voor de periode van 1 week, van 4 t/m 
11 juli 2013 (verzonden 6 juni 2013).

verLeende omgevingsvergunning, 
uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het in gebruik nemen van een logiesgebouw aan de stom-
meerweg 72h in Aalsmeer (verzonden 6 juni 2013).

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, 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 medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vra-
gen 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.

voornemen Weigeren AAnvrAAg omgevings-
vergunning met uitgebreide procedure 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn de aanvraag te weigeren voor:
- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en 542a, het vergroten 

van een botenloods en legaliseren woning;
- Oosteinderweg 287, het project betreft het dempen van 

een bestaande watergang en het graven van nieuw com-
pensatiewater inclusief het plaatsen van hardhouten be-
schoeiing langs het nieuwe water.

De aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarop betrek-
king hebbende stukken liggen vanaf genoemde datum voor 
een ieder gedurende zes weken ter inzage op het gemeente-
huis, 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 medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vra-
gen over bouwen en vergunningen. Gedurende deze termijn 
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. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uit-
eindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men 
belanghebbende is.

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:
- Boomgaard 32, ontvangen 9 april 2013;
- Lisdoddestraat (diverse huisnummers), ontvangen 9 april 

2013.

ingetrokken AAnvrAgen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Stuurboordstraat 1, het bouwen van een berging in de 

voortuin.

drAnk- en horecAvergunning en 
expLoitAtievergunning

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend 
dat er vergunning is verleend voor een tweetal horecagele-
genheden in Crown Business Studio‘s Aalsmeer, van cleeff-
kade 15. Het betreft een drank- en horeca- en een exploi-
tatievergunning voor een discotheek/partycentrum en een 
drank- en horeca- en exploitatievergunning voor een party-
centrum. Verzenddatum vergunningen; 31 mei 2013. 
De vergunningen, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen 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. Tegen genoemde besluiten kunnen 
belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn 
voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond 
van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes we-
ken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit is verzonden naar de geadresseerde van 
het besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, ter attentie van 
de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 1430 AG Aals-
meer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat 
ten minste de naam en het adres van de indiener, de dag-
tekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de ge-
noemde periode, kan - indien er sprake is van een spoed-
eisend belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen 
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 
Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het 
indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd.

kennisgeving overeenkomst tot kostenverhAAL

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel 
gemeente Aalsmeer, sectie D, nummers 1528, 2544, 2545, 
6108, 6110 en 6112 (allen geheel), een overeenkomst tot 
kostenverhaal tot stand is gekomen met de heer J.J. Hil-
verda. Het perceel is gelegen aan de herenweg 78AA te 
kudelstaart. De gemeente is, onder in de overeenkomst ge-
noemde voorwaarden, bereid om ten behoeve van de realisa-
tie van het bouwplan voor de betrokken percelen de bestem-
ming te wijzigen van “Woondoeleinden, niet gestapeld met 
de aanduiding ‘recreatiewoningen’” te wijzigen in “Wonen” 
met “Tuin”. Hierdoor kan een vrijstaande woning worden ge-
realiseerd.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 
heden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, 
Drie Kolommenplein 1, te Aalsmeer.

diverse procedures WoonArken

ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan 
‘Woonarken’ 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 7 juni 2013 tot en met donderdag 18 juli 2013 het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met bijbehorende 
stukken voor een ieder ter inzage ligt. 

Plangebied
Het plangebied bestaat uit de verschillende deelgebieden in 
de gemeente, waarbinnen zich ligplaatsen voor woonarken 
bevinden. Het gaat hierbij globaal om (delen van) de Heren-
weg, Kudelstaartseweg, Stommeerweg, Uiterweg en Oostein-
derweg en achterliggende percelen. 

Doelstelling
Het bestemmingsplan ‘Woonarken’ beoogt een centrale en 
eenduidige regeling tot stand te brengen voor de bestaande 
woonarken in de gemeente, die uitvoerbaar en handhaafbaar 
is. Het beleidsmatige doel is om een actueel beheerskader te 
bieden voor de bestaande situatie en kleinschalige ontwik-
kelingen, zoals uitbreiding van woonarken en bebouwing op 
de wal. 

Procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonarken’ ligt met 
de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder 
ter inzage van 7 juni 2013 t/m 18 juli 2013. 

officiële mededelingen
6 juni 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.

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 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.

cALAmiteitenteLefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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.

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

Inzien van het plan
Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de balie Bur-
gerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolom-
menplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag 
tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het 
plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunnin-
gen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; 
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 
uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het plan en de bijbehorende 
stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar ge-
steld via www.aalsmeer.nl. Vanaf 1 januari 2010 geldt het di-
gitale bestemmingsplan als het rechtsgeldige bestemmings-
plan. U kunt het digitale bestemmingsplan ‘Woonarken’ vanaf 
7 juni 2013 bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPWOONARKEN-OW02. 
De pdf-versie van het plan kunt u vanaf 7 juni 2013 inzien 
via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl  (te vinden via 
de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op 
het beeldscherm onder “ga direct naar”).

Indienen zienswijzen
Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze bestem-
mingsplan ‘Woonarken’. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met 
het algemene telefoonnummer 0297-387575.

Samenhangende producten 
In samenhang met de planologische regeling voor woonarken 
worden tevens een partiële herziening van het bestemmings-
plan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’ voorbereid, een nieuwe 
Woonarkenverordening, en een Beeldkwaliteitplan Woonar-
ken. Deze documenten liggen tegelijkertijd met het ontwerp-
bestemmingsplan “Woonarken” ter inzage voor zienswijzen 
dan wel inspraak. Zie voor verdere informatie over het inzien 
van deze documenten en de betreffende procedures elders in 
deze mededeling.

ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan 
‘partiële herziening uiterweg-plasoevers 2005 e.o.’ 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 7 juni 2013 tot en met donderdag 18 juli 2013 het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o’ met bijbehorende stukken voor een ieder 
ter inzage ligt. 

Plangebied
Het plangebied van de partiële herziening bestaat uit het 
plangebied van het vigerende bestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.’. Globaal beslaat het plangebied het ge-
bied van de Westeinderplassen en de Uiterweg als begrensd 
door de Herenweg, Kudelstaartseweg, Stommeerweg en de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer. 

Doelstelling
De partiële herziening wordt voorbereid in samenhang met 
het bestemmingsplan ‘Woonarken’. Het bestemmingsplan 
‘Woonarken’ beoogt de bestaande woonarken in de gemeente 
planologisch te verankeren. Dit houdt in dat de regels met 
betrekking tot ligplaatsen voor woonarken uit het vigerende 
bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’ worden ge-
schrapt. Op deze wijze worden conflicterende planologische 
regelingen voorkomen. 

Procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 
Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o’ ligt met de bijbehorende stuk-
ken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 7 juni 
2013 t/m 18 juli 2013. 

Inzien van het plan
Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de balie Bur-
gerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolom-
menplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag 
tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het 
plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunnin-
gen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; 
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 
uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het plan en de bijbehorende 
stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar ge-
steld via www.aalsmeer.nl. 

Indienen zienswijzen
Gedurende de voornoemde inzagetermijn van 7 juni 2013 
tot en met 18 juli 2013 wordt een ieder in de gelegenheid 
gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar 
voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan 
‘Partiële Herziening Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o’. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
daarvoor contact opnemen met het algemene telefoonnum-
mer 0297-387575.

Samenhangende producten 
Het bestemmingsplan ‘Woonarken’ ligt tegelijkertijd met de 
onderhavige partiële herziening van 7 juni 2013 tot en met 
18 juli 2013 ter inzage voor zienswijzen. Zie voor verdere 
informatie over het inzien van het ontwerpbestemmingsplan 
‘Woonarken’ en de procedure de betreffende kennisgeving el-
ders in deze mededeling. 

ter inzage legging ontwerp Woonarkenverordening 
Aalsmeer 2013
Burgemeester en wethouders bereiden in samenhang met het 
in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Woonarken’ een 
nieuwe woonarkenverordening voor. Deze verordening zal na 
vaststelling door de gemeenteraad de juridische grondslag 
vormen voor het verlenen van ligplaatsvergunningen voor 
woonarken voor permanente bewoning en woonarken voor 
niet-permanente bewoning. 

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij inge-
volge artikel 2 lid 1 van de Algemene Inspraak- en parti-
cipatieverordening Aalsmeer 2010 bij de voorbereiding van 
de woonarkenverordening inspraak verlenen. Overeenkomstig 
artikel 4 van de Algemene Inspraak- en participatieverorde-
ning Aalsmeer 2010 ligt het concept van de Woonarkenveror-
dening Aalsmeer 2013 gedurende een periode van zes weken 

vervolg op volgende blz.
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met ingang van 7 juni 2013 tot en met 18 juli 2013 ter 
inzage met voor ingezetenen en belanghebbenden de moge-
lijkheid een inspraakreactie in te dienen. 

Inzien van de verordening
Het concept van de verordening is in te zien bij de balie 
Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolom-
menplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het 
plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunnin-
gen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; 
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 
uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). De verordening is ook digitaal 
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.
nl. (onder meer te vinden via de knop “bestemmingsplannen 
(ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’)” in het keuzemenu 
rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”).

Indienen inspraakreactie
Gedurende voornoemde inzagetermijn worden ingezetenen en 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een schrif-
telijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen. 
Schriftelijke reacties worden gericht aan Gemeenteraad van 
Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding 
van ‘inspraakreactie ‘Woonarkenverordening Aalsmeer 2013’. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen 
kan daarvoor contact opnemen met het algemene telefoon-
nummer 0297-387575.

Samenhangende procedures
Tegelijkertijd met de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013 
liggen gedurende 6 weken met ingang van 7 juni 2013 tot 
en met 18 juli 2013 ter inzage voor zienswijzen het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Woonarken’ en de ontwerp ‘Partiële Her-
ziening Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’ en voor inspraak het 
ontwerp Beeldkwaliteitplan Woonarken. Zie voor informatie 
over het inzien van deze documenten en de betreffende pro-
cedures de kennisgevingen elders in deze mededeling.

ter inzage legging beeldkwaliteitsplan Woonarken
Burgemeester en wethouders bereiden in samenhang met 
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Woonarken’ 
een Beeldkwaliteitplan Woonarken voor. Na vaststelling van 
het beeldkwaliteitplan door de gemeenteraad zal dit plan 
de grondslag vormen voor advisering over de uiterlijke ver-
schijningsvorm van woonarken door de welstandscommissie 
in het kader van aanvragen om ligplaatsvergunningen voor 
woonarken voor permanente bewoning en woonarken voor 
niet-permanente bewoning. 

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij inge-
volge artikel 2 lid 1 van de Algemene Inspraak- en participa-
tieverordening Aalsmeer 2010 bij de voorbereiding van het 
Beeldkwaliteitsplan inspraak verlenen. Overeenkomstig arti-
kel 4 van de Algemene Inspraak- en participatieverordening 
Aalsmeer 2010 ligt het concept van het Beeldkwaliteitsplan 
Woonarken gedurende een periode van zes weken met ingang 
van 7 juni 2013 tot en met 18 juli 2013 ter inzage met voor 
ingezetenen en belanghebbenden de mogelijkheid een in-
spraakreactie in te dienen. 

Inzien van het beeldkwaliteitplan
Het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de balie Burgerzaken 
op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. 
De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met 
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is 
de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het plan is te-
vens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunningen in het 
raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden 
via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrij-
dag 8.30-12.30 uur). Het beeldkwaliteitsplan is ook digitaal 
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.
nl. (onder meer te vinden via de knop “bestemmingsplannen 
(ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’)” in het keuzemenu 
rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”).

Indienen inspraakreactie
Gedurende voornoemde inzagetermijn worden ingezetenen 
en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een 
schriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te 
brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Gemeen-
teraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van ‘inspraakreactie ‘Beeldkwaliteitplan Woonar-

voor meer informAtie: WWW.AALsmeer.nL

ken 2013’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het alge-
mene telefoonnummer 0297-387575.

Samenhangende procedures
Tegelijkertijd met het concept Beeldkwaliteitplan Woonarken 
liggen gedurende 6 weken met ingang van 7 juni 2013 tot 
en met 18 juli 2013 ter inzage voor zienswijzen het ont-
werpbestemmingsplan ‘Woonarken’ en de ontwerp ‘Partiële 
Herziening Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’ en voor inspraak 
de ontwerp Woonarkenverordening Aalsmeer 2013. Zie voor 
informatie over het inzien van deze documenten en de be-
treffende procedures de kennisgevingen elders in deze me-
dedeling. 

geWijzigde vAststeLLing bestemmingspLAn 
‘stommeer’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering 
van 25 april 2013 het bestemmingsplan ‘Stommeer’ hebben 
vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld 
ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het bestem-
mingsplan heeft van 30 november 2012 tot en met 11 janu-
ari 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. 

Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling verschillende 
wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wij-
zigingen in de planverbeelding, planregels en toelichting 
hebben een uiteenlopend karakter. De wijzigingen hebben 
in hoofdzaak betrekking op de bestemmingsregelingen rond 
de Wilgenlaan, het gasontvangststation aan de J.P. Thijs-
selaan en de bouwhoogten van enige dijkwoningen aan de 
Stommeerweg. De overige wijzigingen in planregels zijn van 
beperkte juridische impact en redactionele aard. Voor de 
precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de 
stukken die ter inzage liggen.

doelstelling
Het bestemmingsplan beoogt een tijdige herziening van 
de bestemmingsplannen ‘Stommeer-Noord 1964’, ‘Stom-
meer-Zuid 1964’, ‘Stommeer-Vuurdoornstraat 1995’, ‘Bacca-
rastraat’, ‘Baanvak Achter de Wilgen’, ‘Stommeerkade-West’ 
en ‘Bedrijventerreinen Stommeer en Hornmeer’ in de wijk 
Stommeer en omvat het gebied dat wordt begrensd door: 

- in het noorden: de Stommeerkade;
- in het oosten: de Geijlwijckerweg 
 (voormalig fietspad Stommeerkade); 
- in het zuiden: de Zwarteweg;
- in het westen: de Stommeerweg. 

Uitgezonderd van de herziening zijn het tracé van de Bur-
gemeester Kasteleinweg en de vier projectgebieden van het 
Masterplan ‘Tuinen van Aalsmeer’: Polderzoom, Noordvork, 
Spoorlaan en Zwarteweg. 

procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een plan-
verbeelding, regels en gaat vergezeld van een toelichting. 
Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale be-
stemmingsplan ‘Stommeer’ met planidentificatiecode 
NL.IMRO.0358BPSTOMMEER-VA01 bekijken op www.ruimte-
lijkeplannen.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het 
bestemmingsplan in te zien. Het vastgestelde bestemmings-
plan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken 
voor een ieder ter inzage van vrijdag 7 juni tot en met don-
derdag 18 juli 2013. Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 19 juli 
1013. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebben-
den, 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 18 
juli 2013 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 ‘Stommeer’. Daarnaast 
kunnen belanghebbenden binnen de gestelde termijn in 
beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan. Beroep moet worden ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Een ieder die een zienswijze heeft 
ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan ontvangt een 
reactie, waarin aangegeven wordt op welke wijze de gemeen-

teraad de ingediende zienswijze in haar besluitvorming heeft 
betrokken. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien bij de balie 
Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolom-
menplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het 
plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunnin-
gen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; 
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 
uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het plan en de bijbehorende 
stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar ge-
steld via www.aalsmeer.nl. 

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.

ter inzAge bij de AfdeLing dienstverLening

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 uur en 24.00 uur. 

t/m 06-06 Kindermiddag op Raadhuisplein op 30 april 2013 
van 12.30-20.00 uur; Plaatsen springkussen 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 
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 juni 
2013 van 12.00-23.00 uur; Tentoonstelling Aals-
meers 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 plaatsen 
van een brug, vlonderpartij, trapconstructie en 
beschoeiing t.b.v. de inrichting van het project 
Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelialaan 
199, het plaatsen van een dakopbouw en een 
dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschuerenplein, 
het aanleggen van kabels en leidingen; Zonne-
dauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelge-
maal.

t/m 13-06 Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakkapel. 
Ecuadorlaan 41, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Mijnsherenweg 43, het aanleggen van 
kabels en leidingen; Rietwijkeroordweg 59kwek, 
Rietwijkeroordweg 64/66, en parkeerterrein 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 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 Wa-
ter 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 bloemencorso.

t/m 05-07 T/m Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de 
woning; 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 (ver-
zonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het kap-
pen 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 Concept-welstandsnota Aalsmeer 2013; het be-
stemmingsplan “Uitwerkingsplan in hoofdzaak 
1962” voor het oprichten van een bedrijfsge-
bouw, Noordpolderweg 17 te Aalsmeer.

t/m 12-07 Tweetal horecagelegenheden in Crown Business 
Studio ‘s Aalsmeer , Van Cleeffkade 15. Het be-
treft een drank- en horeca- en een exploitatie-
vergunning voor een discotheek/partycentrum 
en een drank- en horeca- en exploitatievergun-
ning voor een partycentrum.

t/m 16-07 Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning (verzonden 4 ju-
ni 2013); Gaffelstraat 20, het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning (ver-
zonden 4 juni 2013).

t/m 16-07 Boomgaard 32, ontvangen 9 april 2013; Lisdod-
destraat (diverse huisnummers), ontvangen 9 
april 2013.

t/m 18-07 Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een berging 
(verzonden 6 juni 2013); Aalsmeerderweg 351, 
het gebruik van het bestaande pand voor kan-
toor en magazijn en praktijkruimte voor PAS-the-
rapie, alsmede een praktijk/oefenruimte voor de 
begeleiding en opleiding van ca. 4 personen met 
een beperking (verzonden 6 juni 2013); Calslager 
Bancken 13, het vergroten van de woning aan 
de achterzijde op de eerste bouwlaag(verzonden 
6 juni 2013); Zijdstraat ter hoogte van nr. 28, 
het tijdelijk plaatsen van 6 reclameborden voor 
de periode van 1 week, van 4 t/m 11 juli 2013 
(verzonden 6 juni 2013); Het in gebruik nemen 
van een logiesgebouw aan de Stommeerweg 72H 
in Aalsmeer (verzonden 6 juni 2013); Ringvaart-
Aalsmeerderdijk 542 en 542a, het vergroten van 
een botenloods en legaliseren woning; Oost-
einderweg 287, het project betreft het dempen 
van een bestaande watergang en het graven van 
nieuw compensatiewater inclusief het plaatsen 
van hardhouten beschoeiing langs het nieuwe 
water; Een zakelijke beschrijving van een over-
eenkomst tot kostenverhaal m.b.t. perceel He-
renweg 78AA te Kudelstaart (de heer J.J. Hilver-
da). (wijzigen bestemmingsplan).

t/m 18-07 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met 
bijbehorende stukken; Documenten m.b.t. een 
partiële herziening van het bestemmingsplan 
‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’; Bestemmings-
plan ‘Woonarken’; Concept van de Woonarken-
verordening Aalsmeer 2013; Bestemmingsplan 
‘Stommeer’; Concept notitie ‘Ruimtelijke beoor-
deling bouwen in de linten van de gemeente 
Aalsmeer, 1e herziening’.

t/m 19-07 Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting 
(verzonden 7 juni 2013).

vervolg van vorige blz.




