19 juni 2014

Officiële Mededelingen
pRAAT MET dE RAAd iN HET RONdE TAfEL GESpREk
Heeft u ideeën die u graag met raadsleden wilt delen?
Wilt u meepraten over een voorstel dat in de raad wordt
behandeld? kom dan naar het Ronde Tafel gesprek. Op
donderdag 16 juni organiseert de gemeenteraad het maandelijkse Ronde Tafel Gesprek over onderwerpen die tijdens
de eerstvolgende raadsvergadering besproken worden.
Een Ronde Tafel Gesprek is een gesprek tussen bewoners en
raadsleden. Het biedt bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Aalsmeer de kans om hun visie te geven
over voorstellen die in de gemeenteraad worden behandeld.
Voor raadsleden is het belangrijk te horen hoe bewoners over
bepaalde voorstellen denken. Het helpt hen een beeld te vormen van wat er in de samenleving leeft en om een weloverwogen besluit te kunnen nemen in de raad. Tijdens het Ronde
Tafel Gesprek worden er geen besluiten genomen.
Over welke onderwerpen gaat een Ronde Tafel Gesprek?
Op de agenda van een Ronde Tafel Gesprek staan onderwerpen die de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde komen. Niet alle raadsvoorstellen van de raadsagenda staan op
de agenda van een Ronde Tafel Gesprek. Als een onderwerp
niet op de agenda staat van een Ronde Tafel Gesprek, blijft
het mogelijk bij het geagendeerde onderwerp tijdens de oordeelsvormende raad in te spreken.
De onderwerpen voor het Ronde tafel Gesprek worden een
week van tevoren via de media en de website bekend gemaakt. U kunt zelf ook onderwerpen aandragen voor de agenda. Op de dag van het Ronde Tafel Gesprek hoort u of het
onderwerp op de agenda wordt gezet. Als u een onderwerp
wilt opgeven, let dan goed op of het geschikt is voor deze
bijeenkomst.
Over welke onderwerpen gaat een Ronde Tafel Gesprek niet?
Het Ronde Tafel Gesprek gaat niet over besluiten waar bewoners nog bezwaar tegen kunnen maken of in beroep kunnen
gaan. Ook benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen horen niet op de agenda van het Ronde
Tafel Gesprek thuis, noch klachten.
Waarom is een Ronde Tafel Gesprek zinvol?
Voor u:
- U kunt uw kennis en visie delen met de raad over een
onderwerp op de agenda;
- Raadsleden kunnen uw inbreng laten meewegen in hun
besluit;
- U kunt een onderwerp op de agenda van een Ronde Tafel
Gesprek zetten.
Voor raadsleden:
- Raadsleden kunnen u of een eventuele vakspecialisten
vragen stellen om een beter beeld te krijgen over een
bepaald onderwerp;
- Raadsleden krijgen een beeld van wat er in de samenleving leeft;
- Raadsleden kunnen met uw input betere besluiten nemen.
Hoe doet u mee?
Als u als belangstellende wilt deelnemen aan het gesprek of
nieuwe onderwerpen wil aandragen kunt u zich hiervoor aanmelden tot 12.00 uur op de dag van het geplande ronde tafel
gesprek via griffie@aalsmeer.nl of 0297-387516. Vermeld bij
opgave het onderwerp waarover u wilt meepraten of het onderwerp dat u als nieuw agendapunt wilt aandragen en uw
contactgegevens. Wilt u alleen als toehoorder aanwezig zijn,
dan is aanmelden niet nodig.
indeling van de avond

waarvoor een vergunning
aangevraagd dient te worden).
Uitgangspunten hierbij zijn het
maken van minder ambtelijke kosten,
vereenvoudigen van de bestaande
werkwijze, administratieve
lastenverlichting en vermindering van
de financiële risico’s.
doel gesprek:
Initiatiefnemers voor grote bouwprojecten gaan in gesprek met de
raad over hun inzichten betreffende
het voorgestelde planproces.
20.35-21.00 Rtg-3

Hondenbeleid
Het nieuwe hondenbeleid is een
praktisch uitvoeringsplan met daarin
alle regels en uitgangspunten, de
voorzieningen, voorlichting en
handhaving, met als doel overlastvermindering en voldoende
voorzieningen voor de honden.
doel gesprek
Hondenbezitters en niet-hondenbezitters gaan in gesprek met de
raad over het nieuwe hondenbeleid.

21.05-21.20 Rtg-4

jaarstukken GGd
GGD informeert de raad en de burgers
inhoudelijk over het beleid dat ze
hebben gevoerd het afgelopen jaar
en blikken voorruit naar het komende
jaar. De GGD geeft in opdracht van
de gemeente uitvoering aan alle
taken op grond van de Wet Publieke
Gezondheid en taken op het gebied
van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning.
doel gesprek
Raad en belangstellenden
informeren en gelegenheid tot het
stellen van toelichtende vragen.

21.25-21.40 Rtg-5

21.45-22.00 Rtg-6

Niet geagendeerde onderwerpen
doel gesprekken:
Voorgaande agendapunten betreffen
voorstellen waarover de raad
binnenkort een besluit moet gaan
nemen en staan geagendeerd voor
de oordeelsvormende raad van
12 juni a.s. Indien er andere
onderwerpen zijn aangemeld worden
deze nu besproken. Onderwerpen
kunnen tot 12:00 uur op de dag
van het geplande Ronde Tafel
Gesprek (woensdag 28 mei)
opgegeven worden door
belangstellenden aan de griffie van
Aalsmeer via: 0297- 387516 of
griffie@aalsmeer.nl. De voorzitter
van het Ronde Tafel Gesprek besluit
uiteindelijk of aangedragen
onderwerpen worden geagendeerd.

22.00

Sluiting

RONdE TAfEL GESpREk 26 juNi 2014
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

Rtg-1.

1. Opening van en toelichting over
het Ronde Tafel Gesprek door de
voorzitter, de heer R. Fransen
2. Vaststelling van de agenda

20.05-20.30 Rtg-2.

Nieuw planproces en werkwijze
ruimtelijke ontwikkelingen
Dit raadsvoorstel van de ambtelijke
organisatie betreft een nieuwe
efficiënte en effectieve werkwijze
voor ruimtelijke ontwikkelingen
(kleine en grote bouwprojecten

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de
Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 uur. Tussen 17.0020.00 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.

jaarstukken AM groep
AM Groep informeert de raad en de
burgers inhoudelijk over het beleid
dat ze hebben gevoerd het afgelopen
jaar en blikken voorruit naar het
komende jaar. De AM-groep voert in
opdracht van de gemeente taken uit
op het gebied van de Wet Sociale
Werkvoorziening.
doel gesprek:
Raad en belangstellenden
informeren en gelegenheid tot het
stellen van toelichtende vragen.

Meer informatie kunt u vinden in de achterliggende stukken
op de website van de gemeente Aalsmeer onder het kopje
“Raad en Ronde Tafel Gesprekken”, “Agenda’s en vergaderstukken”.

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 ‘gemeenteinfo’. 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.

VOORLiCHTiNGbijEENkOMST VOOR
jEuGdzORGAANbiEdERS
De samenwerkende gemeenten van de huidige Stadsregio
Amsterdam organiseren 20 juni een voorlichtingsbijeenkomst
voor vrijgevestigde Jeugd-GGZ-aanbieders, groepspraktijken
en dyslexiezorgaanbieders.
De gemeenten in de huidige stadsregio Amsterdam werken
voor de jeugdhulp op een aantal onderwerpen samen. Een
van die onderwerpen is het contracteren van de vrijgevestigde jeugd-GGZ-aanbieders voor 2015. Daarbij kunnen ook
kleinere groepspraktijken en aanbieders van dyslexiezorg
worden betrokken.
Doel van de bijeenkomst is deze aanbieders te informeren
over de stand van zaken en ze in de gelegenheid te stellen
om elkaar en gemeentelijke vertegenwoordigers te ontmoeten. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via het mailadres: aanmelden@zorgomregioamsterdam.nl Hier is ook
meer informatie over de bijeenkomst te vinden.
Het aantal plaatsen is beperkt. Per praktijk kunnen zich daarom maximaal twee personen aanmelden. De aanmeldingen
worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De voorlichtingbijeenkomst is vrijdag 20 juni vanaf 16:00 uur in de
Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, Amsterdam.
WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen. 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:
- Oosteinderweg (Z-2014/008781), het wijzigen van een
brug (verzonden 12 juni 2014).
RECTifiCATiE
publicatie omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan N201-zone, Oosteinderweg 232
(uitgebreide procedure) en ontheffingsverzoek hogere
grenswaarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het herbouwen van
een woning op het adres Oosteinderweg 232. De gewenste
ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan N201-zone aangezien de woning binnen de bestemming
uit te werken bedrijfsdoeleinden wordt gerealiseerd. Voor dit
voornemen wordt door middel van een uitgebreide procedure
voor de omgevingsvergunning afgeweken van het geldende
bestemmingsplan.
Deze bekendmaking publiceerden wij tevens op 5 juni jongstleden. Aangezien de bekendmaking in de Staatscourant te
vinden is onder ‘Amstelveen’ en niet onder ‘Aalsmeer’ wordt
de eerdere bekendmaking hierbij gerectificeerd.
besluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden
Wet geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal worden.
Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de
grenswaarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de Oosteinderweg. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is
het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing
te verlenen. Ook is sprake van een overschrijding door het
industrieterrein Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de
Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te verlenen.
Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de
ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarde
en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen
met ingang van 20 juni 2014 voor 6 weken op de volgende
wijzen ter inzage:
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie:
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30, alleen op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek
OVERiGE LOkETTEN EN iNfORMATiE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do.
12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do.
08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do.
12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur

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.

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

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.

VERkEERSbESLuiTEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
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. 08000200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via
tel. 0297-387575;
- Via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder:
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies,
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen;
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30
uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen
8.30-12.30 uur);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB05BxA-VG02
beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerp van de omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders een
zienswijze hebben kenbaar gemaakt en door de belanghebbenden die kunnen 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%20overheidsorganisatie/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.
VERLEENdE LiGpLAATSVERGuNNiNGEN
VOOR WOONARkEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende ligplaatsvergunning is verleend. Tegen de
afgifte van deze vergunningen kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Stommeerweg 72ws16, het afmeren van een recreatieark
(verplaatsing vanaf Uiterweg 139).(verzonden 12 juni
2014).
TER iNzAGE
t/m 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijnde stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbesluit Wabo om de omgevingsvergunning voor
de bestaande LPG-tankstations van de Shell
gelegen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aalsmeer met ingang van 31 maart 2015 in te
trekken.
t/m 17072014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing,
het besluit hogere grenswaarde en de overige
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t.
N201-zone, Oosteinderweg 232 (uitgebreide
procedure)
t/m 17072014 Het ontwerpbestemmingsplan ‘N 196 en
Zwarteweg’ met de daarop betrekking hebbende stukken.
t/m 08072014 Stationsweg 6 (weigeren vergunning voor
bouwen van een nieuwe supermarkt)
t/m 16072014 Brasemstraat 50 (plaatsen van een dakkapel,
voor); Kastanjelaan 30 (het verhuren van 4
kamers aan maximaal 6 personen); Legmeerdijk 275 (het verhuren van 4 kamers aan
maximaal 8 personen); Schweiterzerstraat 96
(het plaatsen van een dakkapel, voor)
t/m 17072014 Uiterweg 266 ws2 (gewijzigd bouwen van
een woonark voor permanente bewoning)
t/m 18072014 Legmeerdijk 327 (het veranderen van een kas
d.m.v. verhoging kas, plaatsen deuren en panelen)
t/m 22072014 Uiterweg 82 (het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde)
t/m 24072014 Hornweg 159 (bouwen van een woning en
bijbehorende stukken); Schoolstraat 4 (melden van brandveilig gebruik)
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 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 na de dag van verzending van het
besluit) 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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

