9 juni 2016

Officiële Mededelingen
geMeente aalsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 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.
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.
Facebook “f ” Logo

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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BekendMakingen snel en Makkelijk
te vinden Op www.Overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van
alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op
postcode, maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

vergadering dinsdag 14 juni 2016
Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en economie op dinsdag 14 JUNI 2016, 20.00 uur
tijd

agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05
21.00
21.45
22.45
23.15

2.
3.
4.
5.
6.
7.

23.40

8.

0.00

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
mevrouw W.B. Alink-Scheltema
Vaststelling van de agenda
Luchthaven Schiphol
Ontwerp Burgemeester Kasteleinweg
Structuurvisie Green Park Aalsmeer
Bestemmingsplan GTEC Locatie Oost
Onteigening Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7
(Middenweg-Oost)
Uitvoeringsprogramma werken
buitenruimte Aalsmeer 2016-2017
Sluiting

vergadering dOnderdag 16 juni 2016
Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij
en bestuur op donderdag 16 juni 2016, 20.00 uur

verhuizen? geef het dOOr!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

tijd

agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

21.00

4.

21.20
22.10
23.10

5.
6.
7.

23.25

8.

aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend
in de Basisregistratie persOnen (Brp).
Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd
als niet-ingezetene.

23.45

Geslachtsnaam

Voorletters

Geboorte- Datum
datum
beschik-

R.L.
J.J.J.
E.P.
D.W.G.
O.G.
R.I.M.
M.
A.W.

07-09-1991
19-02-1973
11-08-1961
31-01-1959
01-04-1990
30-08-1970
13-11-1969
31-08-1961

king
Bunschoten
de Hertog
Zijlstra
Verhoeven
Sint Jago
van Keizerswaard
Buiser
Kooijman

31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
31-05-2016
02-06-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook
stuurt u een kopie van het besluit mee.
voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n)
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer
staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboorte- Datum
voornemen
datum

Kharytonchuk
Berkenbosch
Adamovicz
Neij
Benmerieme
Chaoui
Morawiak
Ślepko

V.O.
M.
J.A.
R.D.
I.
N.
K.M.
A.A.

19-04-1986
30-08-1994
04-01-1966
09-06-1974
31-01-1989
23-04-1973
04-08-2010
22-07-1989
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01-06-2016
01-06-2016
01-06-2016
01-06-2016
01-06-2016
01-06-2016
31-05-2016
31-05-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer D. Kuin
Vaststelling van de agenda
Horecabeleid 2016-2020 en artikelen
Algemene Plaatselijke Verordening
Horeca Aalsmeer
Kredietvoorstel Triade fusieschool
Hornmeer
Aalsmeerpas
Jaarrekening 2015
Omvorming Stadsregio Amsterdam
Vervoerregio (verzamelvoorstel)
Gemeenschappelijke regeling
gezamenlijke ombudsman metropool
Amsterdam
Sluiting

ter inzagelegging OntwerpBesteMMingsplan
‘pOlderzOOM fase 1’ en OntwerpBesluit hOgere
grenswaarden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 10 juni 2016 tot en met 21 juli
2016, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Polderzoom fase 1’ met de bijbehorende stukken (IDN :
NL.IMRO.0358.07L-OW01). Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de
Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast
te stellen.
doelstelling
Het doel is om op de gronden in het plangebied woningen
te ontwikkelen. De ruimtelijke invulling van dit woongebied
zal aansluiten bij de bestaande wijk Stommeer en bestaan
uit grondgebonden woningen en appartementen. Dit ontwerp
bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van circa 130 woningen. Het bestemmingsplan is gebaseerd op de in oktober
2015 door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie Polderzoom, fase 1.
locatie
Het plangebied Polderzoom fase 1 wordt grofweg begrensd
door de Stommeerkade in het noorden de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in het westen, het Bielzenpad in het zuiden
en het Spoorlijnpad met het spoordijkje in het oosten.
Ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken vanaf 10 juni 2016 op de volgende
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.07L-OW01, en
- via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl/
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden
zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.
indienen zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze
naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht
aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder
vermelding van zienswijze bestemmingsplan ‘Polderzoom fase
1’’. Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website
worden ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina
de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen
met dhr. R. Frusch via telefoonnummer 0297-387575.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidhinder
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai
van de Burgemeester Kasteleinweg, de Oosteinderweg en de
Noordvork. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang
met het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de
vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid.
indienen zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het betreffende ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken
ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen tegen het
voornemen een hogere grenswaarden vast te stellen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders

(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden ‘Polderzoom fase 1’.
informatieavond
Op maandagavond 20 juni a.s. organiseert de gemeente Aalsmeer een inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan
Polderzoom fase 1. U bent van harte welkom vanaf 19.30 tot
21.00 uur
BesChikking OMgevingsvergunning in afwijking
van het BesteMMingsplan aalsMeer-dOrp 2005,
helling 49 (uitgeBreide prOCedure) en een
Besluit hOgere grenswaarden wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij, ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor de nieuwbouw van
6 appartementen verdeeld over 3 losstaande gebouwen en
2 botenhuizen (IDN: NL.IMRO.0358.OIAVHB06xC-VG01). De
voormalige opstallen (3 loodsen) van een oude, sinds enige
jaren buiten gebruik geraakte, scheepswerf zijn inmiddels geamoveerd. Het perceel betreft het adres Helling 49 en is gelegen in het westelijke gedeelte van Aalsmeer Dorp.
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005. Om deze reden is een
uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning in afwijking van het geldende bestemmingsplan benodigd. Naast
de omgevingsvergunning is het vaststellen van een hogere
grenswaarde Wet geluidhinder noodzakelijk.
Besluit hogere grenswaarden
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer
bekend dat zij een besluit hebben genomen ter vaststelling
van hogere grenswaarden op grond van de Wet Geluidhinder.
Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de
grenswaarden als gevolg van het wegverkeerslawaai van de
Aalsmeerderdijk. Ook is er een overschrijding van het industrieterrein Schiphol-Oost.
ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking
hebbende stukken liggen met ingang van 10 juni 2016 voor 6
weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag
tot en met vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op
woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en
woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 en
16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH
B06xC-VG01
Beroep
Tijdens de termijn van terinzageligging kan door een belanghebbende die ten aanzien van het ontwerp van de omgevingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester en
wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door
de belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers
ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link:
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.
inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
vervolg op volgende blz.
wet algeMene Bepalingen OMgevingsreCht
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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 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 vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl
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Officiële Mededelingen
vervolg van vorige blz.
prOCesMaChtiging/prOCesMandaat aalsMeer 2016
(z-2016/025243 d-2016/131993) geaCtualiseerde
dOOrlOpende prOCesMaChtiging/prOCesMandaat
In verband met wijzigingen in het personeelsbestand dient de
doorlopende procesmachtiging/ procesmandaat van 22 oktober 2013 herzien en geactualiseerd te worden t.b.v. het voeren
van rechterlijke procedures. De stukken die hierop betrekking
hebben liggen ter inzage bij balie Bouwen en Vergunningen
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.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Rietwijkeroordweg 33, 1432 JG (Z-2016/029492), het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoorruimte
- Schinkeldijkje 20, 1432 CE (Z-2016/029748), het oprichten van een woonhuis
- Zonnedauwlaan 36, 1433 WB (Z-2016/030159), het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 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:
- Jac. P. Thijsselaan 1, 1431 JH (Z-2016/016925), het plaatsen van een woonunit achter het huis tot
augustus 2016 (verzonden: 31 mei 2016)
- Mijnsherenweg 56, 1433 AT (Z-2016/012178) , het plaatsen van twee dakkapellen op de voorgevel en
het wijzigen van kozijnen aan de voorzijde (verzonden: 1
juni 2016)
- Uiterweg kadastraal bekend H 2852, (Z-2016/025522), het
plaatsen van een hijsinstallatie (verzonden
1 juni 2016)
- Dorpshaven Noord, deelgebied 4 (blok H), (Z2015/067344), het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. het oprichten van 8 woningen (verzonden: 2 juni
2016)
- Oosteinderweg/Lijnbaan - Dorpshaven fase 3 deelgebieden
1 en 2 (Z-2015/067319), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van 51 woningen (Blok A
t/m F). Verzonden: 2 juni 2016
- Oosteinderweg/Lijnbaan - Dorpshaven fase 3 deelgebied 3
(Z-2015/067335), het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. het oprichten van 7 woningen (Blok G, I en 2 woningen van blok A). Verzonden: 2 juni 2016
- Oosteinderweg 327, 1432 AX (Z-2016/015924), het tijdelijk dempen van een watergang. Verzonden: 3 juni 2016

Meldingen ontvangen
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/029426), melding activiteitenbesluit t.b.v. wijziging in een bedrijf
- Rietwijkeroordweg 33, 1432 JG (Z-2016/029488), het slopen van een kwekerij
- Rietwijkeroordweg 33, 1432 JG (Z-2016/029577), activiteitenbesluit t.b.v. het starten van een bedrijf
- Lakenblekerstraat 49a, 1431 GE (Z-2016/029986), melding
activiteitenbesluit t.b.v. een wijziging in het
bedrijf
- Zijdstraat 67, 1431 EB (Z-2016/030153), het slopen van
een appartement t.b.v. verbouwing
Meldingen akkoord, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Rietwijkeroordweg 33, 1432 JG (Z-2016/029577), (activiteitenbesluit t.b.v. het starten van een bedrijf
K.G. van Vliet Holding bv)
- Lakenblekerstraat 49 A, 1431 GE (Z-2016/029986), (activiteitenbesluit t.b.v. een wijziging in het bedrijf)
Melding niet akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Haya van Somerenstraat 35a, 1433 PA (Z-2016/026420),
het melden van brandveilig gebruik t.b.v.
buitenschoolse opvang
- Mijnsherenweg 20, 1433 AS (Z-2016/027581), het slopen
van voormalige tuinbouwkas

Gemeente Aalsmeer is per september 2016 op zoek
naar:
twee leden vOOr de
adviesCOMMissie Beeldende kunst
algemene informatie
De adviescommissie Beeldende Kunst adviseert het
college over de realisatie van (nieuwe) kunstwerken in
openbare ruimte en incidentele vragen op het gebied
van beeldende kunst bijvoorbeeld rondom gemeentelijke kunstaankopen, herplaatsing van kunstwerken
en bijzondere onderhoudskwesties. De commissie bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter, en wordt
ambtelijk ondersteund. Om de commissie op sterkte
te brengen zoeken we twee nieuwe leden voor de adviescommissie. Leden worden voor drie jaar benoemd.
De zittingsduur kan éénmalig verlengd worden met
drie jaar.
functieprofiel
De belangrijkste vereiste is dat de leden aantoonbaar
deskundig zijn op het gebied van beeldende kunst.
Bij voorkeur heeft een lid ook kennis van realisatie
van kunstwerken in openbare ruimte. Daarnaast wordt
verwacht dat zij in staat zijn in teamverband, onafhankelijk van verschillende belangen, te adviseren
over beeldende kunst. De commissieleden beschikken
over goede communicatieve vaardigheden en kunnen
hun advies in begrijpelijke taal verwoorden.
vergaderfrequentie en vergoeding
De commissie komt in ieder geval in het eerste kwartaal van het jaar bijeen. Daarnaast is de frequentie
afhankelijk van de vragen die er liggen op het gebied van beeldende kunst. Het streven is momenteel
jaarlijks een nieuw kunstwerk in openbare ruimte te
plaatsen. De leden van de commissie ontvangen voor
hun werkzaamheden een vergoeding van e 500,- per
kunstopdracht in de openbare ruimte.
procedure
Wilt u meer informatie over de vacature neemt u dan
contact op met beleidsmedewerker kunst & cultuur
mevrouw C. de Roos, telefoon 020-5404402 of per
mail c.de.roos@amstelveen.nl. Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u iemand voordragen,
stuur dan vóór 1 juli 2016 een motivatiebrief waarin
u uw deskundigheid op het gebied van beeldende
kunst toelicht met een korte CV met relevante ervaring naar de gemeente Aalsmeer, t.a.v. mevrouw C. de
Roos, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, of mail naar
c.de.roos@amstelveen.nl.

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:
- Marktstraat 19, 1431BD(Z-2016/029787), Ladiesevent
Aalsmeer op 12 juni 2016, ontvangen 30 mei 2016
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.
- Start Stokkeland, Ringvaart Haarlemmermeer, Westeinderplassen, diverse doorvaarten en sloten en eindigend bij
Stokkeland (Z-2016/019739), Junior Pramenrace Aalsmeer
op 11 juni 2016, verleend 27 mei 2016
- Oosteinderweg 559, 1432BL(Z-2016/022559), Meifeest,
10 jarig bestaan Manege op 29 mei 2016, verleend 27 mei
2016
- Gemeente Aalsmeer (gedeeltelijk) (Z-2016/026275), Decathlon Cycle Tour op 12 juni 2016. De gemeente Aalsmeer
heeft een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven.
De gemeente Amsterdam neemt een eindbesluit over de
vergunningaanvraag, afgegeven 26 mei 2016
- Route door Aalsmeer (Z-2016/011963), Fitness Run Aalsmeer op 18 juni 2016, verleend 31 mei 2016
- Westeinderplassen Aalsmeer (Z-2016/024458), Flyboardsensation van 1 april t/m 31 oktober 2016, verleend 31
mei 2016
- Sportlaan 43, 1431HW(Z-2016/021490), Jeugdkamp AV
Aalsmeer/ Sportlaan 43/ van 10 t/m 12 juni 2016, verleend 31 mei 2016
- Gemaalstraat 21-27, 1432JX (Z-2016/025857), buurtbarbecue op 2 juli 2016, verleend 1 juni 2016
- Legmeerdijk 313 1431GB (Z-2016/022822), Algemene ledenvergadering op 2 juni 2016, verleend 1 juni 2016
- Raadhuisplein Aalsmeer (Z-2016/019635), Veteranendag
Aalsmeer op 4 juni 2016, verleend 2 juni 2016
- Speelvelden Snoekbaarsstraat (Z-2016/022128), Bobbie’s
buitenspeeldag 2016 op 8 juni 2016, verleend 2 juni 2016

eveneMenten
In verband met het vertrek van een commissielid is gemeente Aalsmeer per 1 augustus 2016 op zoek naar een:
lid vOOr de
lOkale erfgOedCOMMissie
algemene informatie
De Lokale Erfgoedcommissie brengt advies uit aan
de colleges van B en W over het lokale erfgoed, de
monumenten en archeologische aangelegenheden die
betrekking hebben op de gemeente Aalsmeer. De commissie bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter,
en wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris.
De leden van de commissie zijn deskundig op het
gebied van erfgoed, cultuurhistorie, de monumentenzorg en/of archeologie. Bovendien zijn zij bekend met
het dorp Aalsmeer, zowel de historie als het nu.
functie profiel
Van de commissieleden wordt verwacht dat zij in staat
zijn in teamverband, onafhankelijk van andere belangen, te adviseren over het lokale erfgoed. De commissieleden beschikken over goede communicatieve
vaardigheden en kunnen hun advies vlot verwoorden
in begrijpelijke taal. De leden zijn bij voorkeur woonachtig in Aalsmeer, of hebben tenminste een sterke
affiniteit met de gemeente Aalsmeer. In verband met
de gewenste contacten met de culturele verenigingen
van Aalsmeer is het een pré als u lid bent van één van
deze verenigingen.
vergaderfrequentie en vergoeding
De commissieleden komen vier maal per jaar bijeen
voor een vergadering. Daarnaast kunnen zij het gehele jaar door gevraagd worden te adviseren over een
bepaalde erfgoed-gerelateerde kwestie. De leden van
de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden
een vergoeding van e 500,- op jaarbasis.
procedure
Wilt u meer informatie over de vacature neemt dan
contact op met de secretaris mevrouw W. Paijmans,
telefoon 020-5404321 of per mail w.paijmans@
amstelveen.nl. Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u iemand voordragen, stuur dan vóór 1 juli
2016 een motivatiebrief naar de gemeente Aalsmeer,
t.a.v. mevrouw W. Paijmans, Postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer, of mail naar w.paijmans@amstelveen.nl

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

explOitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 91, 1431EV (Z-2016/007841), Welkom Thuis
B.V., verleend 30 mei 2016
- Bosrandweg 25, 1432CD (Z-2014/063083), Pension Hackney Stal Magic , verleend 30 mei 2016
- Sportlaan 43-A, 1431HW(Z-2016/012693), Tennis- en
squashcentrum H. Demper B.V., verleend 2 juni 2016
terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Stommeerweg 91, 1431EV (Z-2016/007841), Welkom Thuis
B.V., verleend 30 mei 2016
- Bosrandweg 25, 1432CD (Z-2014/063083), Pension Hackney Stal Magic , verleend 30 mei 2016
- Sportlaan 43-A, 1431HW(Z-2016/012693), Tennis- en
squashcentrum H. Demper B.V., verleend 2 juni 2016
drank- en hOreCavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 91, 1431EV (Z-2016/007841), Welkom Thuis
B.V., verleend 30 mei 2016
- Sportlaan 43-A, 1431HW(Z-2016/012693), Tennis- en
squashcentrum H. Demper B.V., verleend 2 juni 2016
geaCCepteerde Melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 43-A, 1431HW (Z-2016/030242), Feestavond
tijdens het 40+ toernooi op 18 juni 2016,
geaccepteerd 1 juni 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
wet geluidhinder***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het live
muziek, op het perceel Stommeerweg 72-A op 4 en 29 juni,
verleend 2 juni 2016.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst,
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling
of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie.
ter inzage
t/m 15-06-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t. gewijzigd
vastgesteld bestemmingsplan ‘Hornweg 317’
en besluit hogere grenswaarden liggen met de
bijbehorende stukken gedurende 6 weken van
5 mei 2016 tot en met 15 juni 2016 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage.
t/m 22-07-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Polderzoom fase 1’
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (met
bijbehorende stukken)
t/m 22-07-16 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure)

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

Sara’s
zelfvertrouwen gaat
met danspassen
vooruit
Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara veel
dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Door
te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar zelfvertrouwen met
danspassen vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je
dat vertrouwen hard nodig.

