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Nieuwe Meerbode - 14 juni 2012

14 juni 2012

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Op maandag 25 juni a.s. zal de receptie van het
gemeentehuis vanaf 15.00 gesloten zijn.
Dit betekent o.a. dat ook de gemeente telefonisch
niet bereikbaar zal zijn.

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 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 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

ParticiPatie- en communicatieasPecten

wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
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 drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiesPreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 3 juli en 4 september 2012.
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.
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 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.
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 aanspreekpunt 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
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.

Onderwerp
Toekennen namen openbare ruimte, Tribunestraat, Afmijnstraat en 29 terreinen in het Westeinderplassen gebied ten
behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van
brondocumenten als kwaliteitseis in het kader van de Basis
Registratie Adressen (BRA).
Toelichting
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
om enkele namen van openbare ruimte toe te kennen. Het
gaat hierbij om de navolgende namen openbare ruimte:
1. De namen ”Tribunestraat” en “Afmijnstraat”, toe te kennen aan de Openbare ruimte gelegen op het terrein van
Flora Holland,
2a. Het wijzigen van de namen van de terreinen “Jachthaven
Dracht” in “Jachthaven Dragt” de naam “De Rijsen”in “De
Rijzen” en de naam Rozijntje in “’t Rozijntje”;
b. Het toekennen van namen aan de terreinen van de
jachthavens: ”Jachthaven De Aalscholver”, ”Jachthaven
Aalsmeer Maritiem”, ”Jachthaven Watersportvereniging
Aalsmeer”, ”Jachthaven De Blauwe Beugel”, ”Jachthaven
Jachtwerf de Boeier B.V. ”, ”Jachthaven ’t Eiland”, ”Jachthaven Flick”, ”Jachthaven Four Seasons”, ”Jachthaven
Furian”, ”Jachthaven Gé Been”, ”Jachthaven Kempers”
(Aalsmeer/Leimuiden), ”Jachthaven Kempers” (Kudelstaart), ”Jachthaven Otto” Uit. 94, ”Jachthaven de Oude
Werf”, ”Jachthavenbedrijf Parson Marine”, ”Jachthavenbedrijf Persoon”, ”Jachthaven Piet Huis”, ”Jachthaven
van Poelgeest”, ”Jachthaven v. Klink” - Maru Watersport,
”Jachthaven De Stormvogel”, ”Jachthaven Recreatiepark
Aalsmeer” (Uiterweg 303-317), ”Jachthaven Recreatiepark Aalsmeer” (Uiterweg. 214), ”Jachthaven Romarine”,
”Jachthaven Mark Spaargaren Watersport”, ”Jachthaven
Watersportvereniging Schiphol”, ”Jachthaven Stenhuis”,
”Jachthaven Stichting Vafamil”, ”Jachthaven Ten Broek
Watersport” en ”Jachthaven van der Zwaard”.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken
na publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van B&W van de gemeente Aalsmeer.
met ingang van woensdag 23 mei 2012 geldt het
volgende
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft de gemeente gevraagd nieuwe maatregelen te nemen.
- Voor een bijgeschreven kind jonger dan 13 jaar en 8
maanden (dat is bijgeschreven in een paspoort dat op of
na 1 juli 2012 verloopt) is een spoedaanvraag niet meer
mogelijk! Om humanitaire redenen kan een uitzondering
worden gemaakt (bijvoorbeeld een medische behandeling
of een begrafenis). De noodzaak van de reis dient dan
aangetoond te worden.
Omschrijving ‘reguliere aanvragen’
Onder reguliere aanvragen worden de volgende aanvragen
verstaan:
- de aanvrager is niet bijgeschreven in een paspoort, of
- de aanvrager is bijgeschreven in een paspoort waarvan de
geldigheid vóór 1 juli 2012 verloopt,
- de aanvrager is een bijgeschreven kind van 13 jaar en 8
maanden of ouder.
De grens van 13 jaar en 8 maanden wordt gehanteerd, om
te zorgen dat (nu nog) bijgeschreven kinderen in het bezit
kunnen zijn van een eigen identiteitsbewijs als ze 14 jaar
oud worden.
Achtergrondinformatie
Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle
kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag heeft ieder kind een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart nodig om te reizen. Voor aanvragen voor een reisdocument van kinderen jonger dan 13 jaar en 8 maanden, die
bijgeschreven zijn in een paspoort waarvan de geldigheid op
of na 1 juli 2012 vervalt berichten wij u het volgende. Indien
deze aanvraag ná 1 mei 2012 is ingediend vindt levering naar
alle waarschijnlijk pas ná 1 september 2012 plaats.
Door het grote aantal aanvragen van reisdocumenten loopt
de levertijd sterk op. Ter ondersteuning van deze maatregel
kan de beslisboom gebruikt die hieronder als download is
bijgevoegd.
definitieve Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Fitness Aalsmeer nabij Hornmeerpark op 30 juni van
10.00-11.00 uur;

- Barbecue op het Surfeiland op 8 juli 2012 van 16.0023.00 uur;
- Muziek op de Westeinder op 25 augustus 2012 van 18.0022.30 uur;
- Westeinderhavendagen op de Uiterweg op 1 september
2012 van 09.00 – 21.00 uur;
- GPA op de Westeinderplassen nabij het surfeiland op 7
oktober 2012 van 09.00-18.00 uur.
Datum verzending vergunning 12 juni 2012
wet algemene BePalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Geerland 2, het kappen van een boom;
- Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Pontweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 161, het uitbreiden van de jachthaven.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere
Procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
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 vragen over bouwen en vergunningen. 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Machineweg 9, het wijzigen van de gevels;
- Stommeerweg 78, het wijzigen van de gevels;
- Wim Kan Dreef 2, het plaatsen van een aankondigingsbord;
- Uiterweg 263, het wijzigen van de gevels;
- Zijdstraat 47, het verbouwen van een winkelpand.
Ingetrokken omgevingsvergunning
- Uiterweg 32, het bouwen van een theehuis en het verplaatsen van een schuur.
De aanvraag is op verzoek ingetrokken. Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer zal daarom op deze
aanvraag geen beslissing nemen.
kennisgeving ontwerP Beschikking, wet
algemene BePalingen omgevingsrecht,
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor het wijzigen van brandscheidingen in het pand
aan het Molenpad 2 (zorgcentrum Aelsmeer en Rozenholm)
te Aalsmeer. Het college heeft in haar vergadering van 5 juni
2012 besloten om het bouwplan positief te benaderen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van vrijdag 15 juni 2012 gedurende zes weken
na de dag van verzending tijdens de openingstijden ter inzage
op het gemeentehuis bij de afdeling dienstverlening, balie 9.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/
of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren
brengen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient
u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling vergunningen. Afspraken kunnen alleen worden gemaakt op
dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 14.00 uur. Een afspraak
maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. De schriftelijke
zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer.

kennisgeving Besluit amBtshalve aanPassing
voorschriften Behorend Bij Bestaande
omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening. 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij besloten hebben met toepassing van art. 2.31 lid 1
onder b van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
ambtshalve een aantal nieuwe voorschriften toe te voegen
aan de bestaande milieuvergunning WM 94-64 van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. voor de twee tankstations
Aalsmeer, gelegen Burg. Kasteleinweg 3-4 te Aalsmeer.
Verzenddatum besluit: 14 juni 2012
verleende omgevingsvergunningen,
uitgeBreide Procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend voor het bouwen
van een woning aan de Dorpsstraat 106 en het bouwen van
een woning aan de Dorpsstraat 108. Tevens is een hogere
grenswaardeprocedure verleend voor beide bouwplannen. De

gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 maart 2012
besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
af te geven ten behoeve van de voorgenomen vergunningen.
Deze verklaringen zijn van rechtswege definitief geworden.
De aanvragen, de beschikkingen en de verklaringen van geen
bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
vrijdag 15 juni 2012 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage, in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 9. Als
u een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak
te maken met een medewerker van de afdeling vergunningen. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen
tussen 8.30 en 14.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575.

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.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 14 juni 2012
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, 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 medewerker van de afdeling vergunningen 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.
BestemmingsPlan woonschePen na zomer
ter inzage
Op donderdag 31 mei heeft de raad van Aalsmeer voor de eerste keer gesproken over de aanvullende Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan woonschepen. De besluitvorming in de gemeenteraad hierover vindt volgens planning
plaats op donderdag 21 juni. De ter inzage legging van het
voorontwerp zal daarom worden uitgesteld tot na de zomer.
Positief bestemmen
In de ‘Nota van Uitgangspunten uitwerking op onderdelen
voor woonschepen’ is onder andere voorgesteld om woonschepen die groter zijn dan de vergunning, eenmalig positief
te bestemmen. Om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen, zal op 21 juni het debat in tweede termijn plaatsvinden
en zal de raad hierover een besluit nemen.
Inzage per september
Dit betekent dat het voorontwerp bestemmingsplan, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving hierover, niet in juni
ter inzage kan worden gelegd. Volgens vaste gewoonte legt
het college gedurende de zomervakantieperiode geen bestemmingsplannen ter inzage, om iedereen voldoende gelegenheid te geven hierop in te spreken. De nieuwe planning is
dat het voorontwerp ter inzage wordt gelegd in september en
oktober 2012. Tegen die tijd zal hierover in de Nieuwe Meermode en via de website worden bericht. Ook zullen eigenaren
van woonschepen hierover persoonlijk worden geïnformeerd.
ter inzage Bij de afdeling dienstverlening,
Balie 5 ( week 24)
t/m 15 juni APV Vergunning: Drank en Horecawet, Wijnhandel van Wijk, Poldermeesterplein4, Aalsmeer;
t/m 15 juni APV Evenementenvergunning: een besloten
feest op 9 juni 2012 van 20.00 tot 02.00 uur op
Stommeerweg 2;
t/m 20 juni APV Evenementenvergunning: Geraniummarkt
op 12 mei 2012 van 09.00-17.00 uur op het
Raadhuisplein en Zijdstraat; Najaarsbraderie op
22 september van 10.00-17.30 uur op het Raadhuisplein;
t/m 22 juni Projectplan: Vooraankondiging bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”.
t/m 22 juni Het Weekaatje van 25 t/m 28 mei 2012 op Beethovenlaan 120;
t/m 27 juni Verkeersbesluit 2012/5577-M&R & Verkeersbesluit 2011/17423-M&R;
t/m 6 juli Vastgesteld uitwerkingsplan “3e Partiële herziening Uitwerkingsplan Nieuw-Oosteinde 3, deel
1”;
t/m 13 juli Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen;
t/m 18 juli Evenementenvergunning: Het plaatsen van vier
statafels voor café Sportzicht op 9, 13 en 17 juni 2012 i.v.m. EK 2012; Boekenmarkt in de Zijdstraat op 6 oktober 2012; Decembermarkt in de
Zijdstraat en op het Molenplein op 14 december
2012;
t/m 19 juli Kennisgeving/Koninklijk Besluit Onteigening
van onroerende zaken in de gemeente Aalsmeer
ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan “Noordvork”;
t/m 19 juli Participatie- en Communicatieaspecten, het
toekennen van namen, registratienummer
2012/8366;
t/m 20 juli Programmabegroting 2013 van de G2;
t/m 25 juli Evenementenvergunningen: Fitness Aalsmeer
nabij Hornmeerpark op 30 juni van 10.00-11.00
uur; Barbecue op het Surfeiland op 8 juli 2012
van 16.00-23.00 uur; Muziek op de Westeinder
op 25 augustus 2012 van 18.00-22.30 uur; Westeinderhavendagen op de Uiterweg op 1 september 2012 van 09.00-21.00 uur; GPA op de
Westeinderplassen nabij het surfeiland op 7 oktober 2012 van 09.00-18.00 uur.

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

