25 juni 2015

officiële mededelingen
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 17.00-20.00 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)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 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.

BePerkte dienstVerlening Bij Balie
Bouwen&Vergunningen en Balie BedrijVen
tijdens ZomerPeriode
Tijdens de zomerperiode is de dienstverlening bij de Balie
Bouwen & Vergunningen en Balie Bedrijven beperkt. Van 6
juli t/m 14 augustus kunt u (in het raadhuis van Gemeente
Amstelveen) tijdens de openingstijden op inloop terecht
voor:
- het inzien van bouwdossiers uit het archief;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen met betrekking tot vergunningvrij bouwen kunt
u 24 uur per dag terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al
uw overige vragen, zoals adres specifieke en specialistische
vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen, kunt u een afspraak maken via 020–5404911.
te Verwijderen auto
Op het parkeerterrein van de Rechtsbuitenstraat te Kudelstaart staat al geruime tijd een defect voertuig merk Citroën
Berlingo, kleur rood, voorzien van het Poolse kenteken ELA
15XY. Zowel de gemeente als de politie hebben geen eigenaar van dit voertuig kunnen achterhalen; dan wel heeft de
eigenaar geen actie ondernomen het voertuig te verwijderen.
Ter voorkoming van excessen heeft de gemeente het voornemen dit voertuig op 30-06-2015 te verwijderen en tijdelijk
op te slaan, waarna het voertuig zal worden vernietigd. Voor
informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Amstelveen 020-5404911 en vragen naar het team Handhaving
Openbare Ruimte.
cyclomedia rijdt rond om foto’s te maken
Van 1 juli tot 1 september kunt u deze auto tegenkomen. In opdracht
van de gemeente maakt
Cyclomedia 360 graden
panoramafoto’s vanaf
de openbare weg. Deze
foto’s worden gebruikt
voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van
de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving en handhaving van openbare orde & veiligheid. De opnames worden uitsluitend gebruikt binnen het
kader van activiteiten die passen binnen de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
De opnamen zijn niet toegankelijk via internet of anderszins
openbaar opvraagbaar, tenzij privacygevoelige informatie
zoals herkenbare personen en/of kentekens van voertuigen
onherkenbaar zijn gemaakt. Voor meer informatie of vragen
kunt u terecht bij www.cyclomedia.com
Bekendmaking Van het aanwijZingsBesluit
seksinrichtingen en escortBedrijVen
Het college maakt bekend dat hij in de vergadering van 4
mei 2015 het aanwijzingsbesluit “seksinrichtingen en escortbedrijven” heeft vastgesteld. Het aanwijzingsbesluit is
genomen in vervolg op de wijziging van hoofdstuk 3 van de
APV Aalsmeer en heeft als grondslag de artikelen 3:4 en 3:10
APV Aalsmeer.
Inzien stukken: de stukken kunt u inzien van 29 juni t/m
5 augustus bij de receptie in het gemeentehuis Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
Bezwaar/beroep/etc.: n.v.t.
Inwerkingtreding: het aanwijzingsbesluit treedt in werking
op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.
Bekendmaking Verordening tot wijZiging Van
de algemene Plaatselijke Verordening gemeente
aalsmeer (ProstitutieBeleid)
Het college maakt bekend dat de raad in zijn openbare vergadering van 4 mei 2015 de “Verordening tot wijziging van
de APV Aalsmeer” heeft vastgesteld. Met dit besluit zijn een
aantal in het verleden vervallen artikelen inzake het prostitutiebeleid weer toegevoegd aan hoofdstuk 3 van de APV
Aalsmeer en zijn andere artikelen geactualiseerd. Als gevolg
hiervan is de wettelijke basis van het prostitutiebeleid Aalsmeer weer up-to-date.
Inhoud: de toevoegingen c.q. wijzigingen in hoofdstuk 3 van
de APV Aalsmeer zien op de volgende artikelen:
A. Artikel 3:10 (sekswinkels);
B. Artikel 3:4 lid 1;
C. Artikel 3:4 lid 2.
Inzien stukken: de stukken kunt u inzien van 29 juni t/m
5 augustus bij de receptie in het gemeentehuis Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
Inwerkingtreding: de verordening tot wijziging van de APV
gemeente Aalsmeer treedt in werking op de achtste dag na
die waarop zij is bekend gemaakt.
Bekendmaking nadere regels Voor
seksinrichtingen en escortBedrijVen
Het college maakt bekend dat hij in de vergadering van 4 mei
2015 de nadere regels voor seksinrichtingen en escortbedrijven heeft vastgesteld. Naast de wijziging van hoofdstuk 3
van de APV Aalsmeer alsmede het vaststellen van het aanwijzingsbesluit “seksinrichtingen en escortbedrijven “wordt met
deze nadere regels het prostitutiebeleid van de gemeente
Aalsmeer gecompleteerd.
Inzien stukken: de stukken kunt u inzien van 29 juni t/m
5 augustus bij de receptie in het gemeentehuis Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
Bezwaar/beroep/etc.: n.v.t.
Inwerkingtreding: de nadere regels treden in werking op de
achtste dag na die waarop zij zijn bekendgemaakt.

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.
- Gloxiniastraat 21 (Z-2015/034095), afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur voor 6 personen (ontvangen 18 juni 2015);
- Herenweg 66 (Z-2015/034342), het legaliseren van een
botenhuis (ontvangen 19 juni 2015);
- Koningsstraat 94 (Z-2015/033902), het aanleggen van
een in/uitrit aan verbindingsstraat tussen Koningsstraat
en achterliggende parkeerterrein (ontvangen 17 juni
2015);
- Roerdomplaan 93 (Z-2015/034329), het wijzigen van de
woning voor (ontvangen 19 juni 2015).
rectificatie
- Zwarteweg 11 (Z-2015/031361), het verbouwen en vergroten van de woning (ontvangen 4 juni 2015).
het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen
- Gloxiniastraat 21 (Z-2015/034099), melding brandveilig
gebruik m.b.t. kamergewijze verhuur van 5 of meer woonheden (ontvangen 18 juni 2015);
- Montiverdilaantje 9 (Z-2015/033624), het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 17 juni
2015);
- Violenweg 26 (Z-2015/033753), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning (ontvangen
17 juni 2015);
- Zwarteweg 116 (Z-2015/033809), het melden van brandveilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur (ontvangen 17
juni 2015).
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo 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:
- Aalsmeerderweg 191 (Z-2015/024797), Het plaatsen van
een reclamebord (verzonden 23 juni 2015);
- Kaperstraat 45 (Z-2015/025747), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 22
juni 2015);
- Stuurboordstraat 6 en 6A (Z-2015/024636), het realiseren van een tijdelijke dam en uitrit (verzonden 22 juni
2015);
- Zonnedauwlaan 59 (Z-2015/023365), het vergroten van
de 1e verdieping met een verkeersruimte aan de voorzijde
(verzonden 19 juni 2015).
Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning
buiten behandeling is gesteld. 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:
- Primulastraat 28 (Z-2015/012476), het vergroten van de
woning (verzonden22 juni 2016).
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Machineweg 93 (Z-2015/033618), het verwijderen van
asbesthoudende materialen (verzonden 17 juni 2015);
- Monteverdilaantje 9 (Z-2015/033624), het verwijderen van asbesthoudende materialen (verzonden17 juni
2015);
- Oosteinderweg 265 (Z-2015/033043), het verwijderen
van asbesthoudende dakplaten (verzonden 16 juni 2015);
- Rietgorsstraat 77 (Z-2015/033613), het verwijderen van
asbesthoudende materialen (verzonden 18 juni 2015);
- Violenweg 26 (Z-2015/033753), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning (verzonden
18 juni 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Jasmijnstraat 35 (Z-2015/032275), het gedeeltelijk slopen van 2 zorgwoningen Ons Tweede Thuis (verzonden 16
juni 2015);
- Zwarteweg 116 (Z-2015/030259), het melden van brandveilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur (verzonden 18
juni 2015).
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kwaliteit
(Voorheen welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
eVenementen
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;
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/028549) Culinair Aalsmeer
op 5 juli 2015 (ontvangen 20 mei 2015).
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/033387) Ride for the Roses op
6 september 2015 (ontvangen 15 juni 2015).
- Drie kolommenplein 1 (Z-2015/029947) Vitaliteit 50+
Markt op 3 oktober 2015 (ontvangen 29 mei 2015).
- Arianestraat (Z-2015/032637) Buurtbarbecue De Brink
op 22 augustus 2015 (ontvangen 11 juni 2015).
- Catharina Amalialaan 66D (Z-2015/032644) Landenfeest
op 4 september 2015 (ontvangen 11 juni 2015).
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:
- Westeinderplassen (Z-2015/025323) Plaspop Aalsmeer
2015 op 20 juni 2015 (verleend 16 juni 2015);
- Surfeiland (Z-2015/012147) Oude Deuren Surfcup op 5
juli 2015 (verleend 17 juni 2015);
- Pontwegsloot, Ringvaart, Haarlemmermeer, Westeinderplassen, diverse doorvaarten en sloten, finish op Praamplein (Z-2015/011585) Pramenrace Aalsmeer op 12 september 2015 (verleend 16 juni 2015);
- Dreef 5 (Z-2015/025852) Bok Zorb Bubble Voetbal Competitie op 20 juni 2015 (verleend 17 juni 2015).
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(en) kunt u bezwaar
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan
de onderkant van deze advertentie:
- Ophelialaan 153 (Z-2014/068812), restaurant Bamboehof (verleend 22 juni 2015).
ingetrokken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Westeinderplassen (Z-2015/030875) Jeugdkampioenschap powerboat klasse T-250 en GT-30 op 28 juni 2015
(ingetrokken 22 juni 2015)
ter inZage
t/m 09-07-15 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.”
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 214
t/m 30-07-15 Wijziging bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/ Thailandlaan (met bijbehorende stukken)
t/m 30-07-15 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Schinkelpolder - tegenover
Mr. Jac. Takkade 8’ en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden (met bijbehorende stukken)
t/m 05-08-15 Aanwijzingsbesluit seksinrichtingen en escortbedrijven
t/m 05-08-15 Verordening tot wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer
(prostitutiebeleid)
t/m 05-08-15 Nadere regels voor seksinrichtingen en escortbedrijven
Procedure
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

