
	 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.

Gemeentelijke oproep eiGenaar voertuiG!

Plaatsen	voertuig	in	strijd	met	de	Algemene	Plaatselijke	Veror-
dening	Aalsmeer	2010	(APV)
Naar	aanleiding	van	regelmatige	controles	en	waarschuwingen	
ter	verwijdering	van	een	voertuigwrak	die	al	zeer	lang	gepar-
keerd	staat	op	de	openbare	weg,	het	Praamplein,	in	de	blauwe-
zone,	het	volgende:
Wil	de	eigenaar	of	eigenaresse	van	het	volgende	voertuig	deze	
van	de	openbare	weg	verwijderen.	
Merk	en	type	voertuig	:	Hyundai	Pony
Kleur	 	 :	Grijs
Kenteken	 	 :	PZ71489
Land	 	 :	Polen
Bovengenoemd	 voertuig	 kan	 worden	 aangemerkt	 als	 defect-
voertuig	 of	 voertuigwrak.	 Daarbij	 is	 geconstateerd	 dat	 het	
voertuig	op	de	openbare	weg	staat.	Op	grond	van	artikel	5:4	
van	de	APV	2010	van	de	gemeente	Aalsmeer	is	het	verboden	
een	defect	voertuig	langer	dan	3	dagen	achtereen	op	de	open-
bare	weg	te	plaatsen.	Tevens	is	het	op	grond	van	artikel	5:5	
van	de	APV	2010	van	de	gemeente	verboden	een	voertuigwrak	
op	de	openbare	weg	te	plaatsen.	Wij	doen	een	dringend	beroep	
op	de	eigenaar	of	eigenaresse	het	bovengenoemd	voertuig	vóór	
donderdag	28	juni	2012	te	verwijderen	van	de	openbare	weg.	
Indien	de	eigenaar	of	eigenaresse	van	het	voornoemd	voertuig	
geen	gehoor	geeft	aan	deze	oproep	is	de	gemeente	Aalsmeer	
voornemens	dit	voertuig	van	de	openbare	weg,	Praamplein	te	
Aalsmeer,	te	verwijderen,	eventuele	kosten	zullen	op	de	eige-
naar	verhaald	worden.

Bij	voorbaat	dank	voor	uw	medewerking.	
Gemeente	Aalsmeer

HervorminG maaltijdvoorzieninG 19 juni 2012 

Bij	de	lentenota	2011	zijn	de	uitgangspunten	vastgesteld	voor	
de	hervorming	van	de	maaltijdvoorziening.	De	afgelopen	peri-
ode	zijn	deze	uitgangspunten	verwerkt	in	een	nieuwe	systema-
tiek.	De	belangrijkste	wijziging	betreft	de	verschuiving	van	de	
subsidie.	Voorheen	werd	Zorgcentrum	Aelsmeer	gesubsidieerd	
terwijl	 het	 vanaf	 1	 januari	 2013	 de	 bedoeling	 is	 dat	 de	 af-
nemers	van	de	maaltijden	die	aan	twee	voorwaarden	voldoen	
rechtstreeks	worden	gesubsidieerd.	Deze	voorwaarden	betref-
fen	ten	eerste	de	medische	noodzaak	waaruit	blijkt	dat	burgers	
niet	in	staat	zijn	een	maaltijd	te	bereiden.	Het	tweede	crite-
rium	 betreft	 een	 inkomensgrens.	 Het	 college	 van	 B&W	 stelt	
voor	deze	inkomensgrens	te	leggen	bij	125%	en	bij	150%	van	
het	 sociaal	 minimum.	 Deze	 uitgangspunten	 zijn	 verwerkt	 in	
de	concept	 -regeling	Maaltijdvoorziening	Gemeente	Aalsmeer	
2013.	Ten	behoeve	van	de	formele	inspraak	ligt	deze	concept	
-regeling	zes	weken	ter	inzage.	Tijdens	de	inspraakperiode	kunt	
u	 uw	 zienswijze	 formuleren.	 Deze	 inspraakperiode	 loopt	 van	
donderdag	21	juni	2012	t/m	donderdag	2	Augustus	2012.	De	
concept	-regeling	ligt	ter	inzage	bij	de	publieksbalie	van	het	
gemeentehuis	aan	het	Drie	Kolommenplein	1	te	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	maan-

den	(dat	is	bijgeschreven	in	een	paspoort	dat	op	of	na	1	
juli	2012	verloopt)	is	een	spoedaanvraag	niet	meer	moge-
lijk!	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	ver-
staan:	
-	 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.	

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

De	grens	van	13	jaar	en	8	maanden	wordt	gehanteerd,	om	te	
zorgen	dat	(nu	nog)	bijgeschreven	kinderen	in	het	bezit	kun-
nen	 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	waarschijn-
lijk	 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	ope-
ningstijden	of	op	afspraak	ter	inzage	bij	de	afdeling	dienstverle-
ning.	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	in-
dienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.	Een	bezwaarschrift	heeft	
geen	schorsende	werking.	Wel	bestaat	de	mogelijkheid	om	de	voor-
zitter	 van	 de	 sector	 bestuursrecht	 van	 de	 arrondissementsrecht-
bank	(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.	

Tijdelijke	verkeersmaatregelen
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Aalsmeer	maken	
bekend	dat	zij	hebben	besloten	om	tijdelijke	verkeersmaatre-
gelen	te	nemen	voor	de	hieronder	genoemde	actie	uit	te	voeren	
met	betrekking	tot	weggebruik:
-	 afsluiten	fietspad	Legmeerdijk,	ter	hoogte	van	Mijnsheren-

weg/Vuurlijn,	 van	 25	 t/m	29	 juni	 2012	 tussen	 09.00	 en	
15.00	uur.

-	 Tijdelijk	afsluiten	van	de	Oosteinderweg,	ter	hoogte	van	nr.	
258	op	26	juni	2012,	van	10.00	tot	13.00	uur.

Datum verzending vergunning: 21 juni 2012

wet alGemene BepalinGen omGevinGsrecHt 

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 maakt	 bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	zijn	
ontvangen:
-	 Aalsmeerderweg	377a,	het	bouwen	van	een	woning;
-	 Dorpsstraat	32/Helling	12,	het	maken	van	een	zelfstandige	

woning	op	de	1e	verdieping;
-	 J.	Schaperstraat	15,	het	aanleggen	van	een	uitrit;
-	 Ophelialaan	81,	het	 inrichten	van	een	afhaal-	en	bezorg-

gedeelte;
-	 Sportlaan	18,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.

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	 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	vragen	
over	bouwen	en	vergunningen.	Op	grond	van	artikel	7:1	Alge-
mene	wet	bestuursrecht	kan	een	belanghebbende	binnen	zes	
weken,	na	de	dag	van	verzending	van	het	besluit,	schriftelijk	
een	gemotiveerd	bezwaarschrift	indienen	bij	het	bevoegde	be-
stuursorgaan.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	dat	
op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	omge-
vingsvergunningen	te	verlenen:
-	 Oosteinderweg,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Stommeerweg	72	ws	7,	het	plaatsen	van	een	steiger;

welstandscommissie

De	 agenda	 van	 de	 vergadering	 van	 de	 welstandscommissie	
ligt	 ter	 inzage	 bij	 de	 afdeling	 vergunningen,	 handhaving	 en	

officiële mededelingen
21 juni 2012

dienstverlening,	balie	9,	de	openingstijden	zijn	op	dinsdag	en	
donderdag	tussen	8:30	en	14:00	uur.	U	kunt	een	afspraak	ma-
ken	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.

puBlicatie meldinG artikel 8.40 wet 
milieuBeHeer

Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Aalsmeer	maken	
bekend	dat	zij	van	de	volgende	inrichtingen	een	melding	in-
gevolge	art.	8.40	van	de	Wet	milieubeheer	hebben	ontvangen.	
Dit	betreft	inrichtingen	die	onder	een	Algemene	Maatregel	van	
Bestuur	vallen,	waardoor	de	vergunningplicht	op	grond	van	de	
Wet	milieubeheer	niet	van	toepassing	is.	In	de	plaats	daarvan	
gelden	 voor	 deze	 inrichtingen	 de	 algemene	 regels	 en	 voor-
schriften	uit	het	genoemde	Besluit.

Activiteitenbesluit	Wet	Milieubeheer
Naam	 :	Cafetaria	/	Grillroom	“De	Pollepels”	
Adres	 :	Zijdstraat	77
Plaats	 :	Aalsmeer	
Datum	 :	13	juni	2012

Activiteitenbesluit	Wet	Milieubeheer
Naam	 :	Stedin	B.V.		
Adres	 :	Mijnsherenweg	18	
Plaats	 :	Kudelstaart
Datum		 :13	juni	2012

Activiteitenbesluit	Wet	Milieubeheer
Naam	 :	V.o.f.	Veerman	
Adres	 :	Ophelialaan	97	
Plaats	 :	Aalsmeer
Datum		 :	13	juni	2012

De	 Algemene	 wet	 bestuursrecht	 biedt	 geen	 mogelijkheid	 tot	
het	 inbrengen	 van	 bedenkingen	 of	 het	 instellen	 van	 beroep	
tegen	de	ingediende	melding.	Nadere	inlichtingen	kunnen	wor-
den	 verkregen	 bij	 de	 afdeling	 vergunningen,	 handhaving	 en	
dienstverlening.

ter inzaGe Bij de afdelinG dienstverleninG, 
Balie 5 ( week 25)

t/m	22	juni	 Projectplan:	Vooraankondiging	bestemmingsplan	
“Nieuw	Oosteinde”.

t/m	22	juni	 Het	Weekaatje	van	25	t/m	28	mei	2012	op	Beet-
hovenlaan	120;

t/m	27	juni	 Verkeersbesluit	 2012/5577-M&R	 &	 Verkeersbe-
sluit	2011/17423-M&R;

t/m	6	juli	 Vastgesteld	uitwerkingsplan	 “3e	Partiële	herzie-
ning	 Uitwerkingsplan	 Nieuw-Oosteinde	 3,	 deel	
1”;

t/m	13	juli	 Centrumregeling	 ambtelijke	 samenwerking	 Aals-
meer	en	Amstelveen;

t/m	18	juli	 Evenementenvergunning:	 Het	 plaatsen	 van	 vier	
statafels	voor	café	Sportzicht	op	9,	13	en	17	ju-
ni	2012	i.v.m.	EK	2012;	Boekenmarkt	in	de	Zijd-
straat	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	bestemmings-
plan	“Noordvork”;

t/m	19	juli	 Participatie-	en	Communicatieaspecten,	het	toe-
kennen	van	namen,	registratienr	2012/8366;

t/m	20	juli	 Programmabegroting	2013	van	de	G2;
t/m	25	juli	 Evenementenvergunningen:	Fitness	Aalsmeer	na-

bij	 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;	Wes-
teinderhavendagen	op	de	Uiterweg	op	1	septem-
ber	2012	van	09.00-21.00	uur;	GPA	op	de	West-
einderplassen	nabij	het	 surfeiland	op	7	oktober	
2012	van	09.00-18.00	uur;	

t/m	3	aug	 Hervorming	Maaltijdvoorziening	19	juni	2012;
t/m	3	aug	 APV	Vergunning:	tijdelijk	maatregelen,	afsluiten	

fietspad	Legmeerdijk,	ter	hoogte	van	Mijnsheren-
weg/Vuurlijn,	 van	 25	 t/m	 29	 juni	 2012	 tussen	
09.00-15.00	uur.

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	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	reisdocu-
menten,	 rijbewijzen,	 verhuizingen	 en	 uittreksels.	 Voor	 in-
schrijvingen	vanuit	het	buitenland	en	planning	ondertrouw	
en	huwelijkdata	dient	altijd	in	persoon	een	afspraak	te	wor-
den	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.

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	bestuurs-
secretariaat.	 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	portefeuil-
leverdeling	www.aalsmeer.nl	of	uw	gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee	keer	per	maand	 is	het	mogelijk	om	de	 fracties	geza-
menlijk	 te	 spreken	 tijdens	 een	 fractiespreekuur,	 dat	 voor-
afgaand	 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	frac-
tiespreekuren	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	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.

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

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.




