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5 juli 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
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.
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 4 en 25 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.

Vaststelling reglementen gBa 2012
In de vergadering van 17 april 2012 heeft het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer de
volgende reglementen GBA vastgesteld:
a) de beheerregeling gemeentelijke basisadministratie Aalsmeer 2012 en:
b) het privacyreglement GBA 2012.
Beide reglementen liggen tot 1 augustus 2012 ter inzage
bij de afdeling Vergunningen, handhaving & dienstverlening,
onderdeel Dienstverlening. De afdeling is daartoe geopend
op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur. Daarnaast
zijn de reglementen te raadplegen via de regelingenbank op
www.aalsmeer.nl
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:
- Plaspop op de Westeinderplassen op zaterdag 7 juli van
20.00–23.00 uur.
Datum verzending vergunning: 5 juli 2012
Rectificatie
In week 26 is gepubliceerd dat een evenementenvergunning
is verleend voor het Regenboogevenement op vrijdag 6 juni,
dit moet zijn vrijdag 6 juli.
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
- Cafetaria Family, Einsteinstraat 85 te Kudelstaart
Datum verzending vergunning: 27 juni 2012
Exploitatie- en terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is
verleend:
- La Farfalle, Ophelialaan 108 te Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 27 juni 2012
Wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Kamperfoeliestraat 33, het plaatsen van een terrasoverkapping;
- Kudelstaartseweg 265, het bouwen van een woning;
- Marktstraat 10, het vergroten van de woning;

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:
- Zijdstraat 47, het verbouwen van een winkelpand.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 5 juli 2012.
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 slopen en bouwen van een woning aan
de Hornweg 233 te Aalsmeer. De gemeenteraad heeft in zijn
vergadering van 21 juni 2012 besloten om het bouwplan positief te benaderen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 5 juli 2012
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 9. Gedurende deze termijn 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 vergunningen, handhaving en dienstverlening
via telefoonnummer (0297) 387 698

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.
ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening,
Balie 5 ( Week 27)
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, registratienr. 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 tot 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;
t/m 1 aug Vaststelling reglementen GBA 2012;
t/m 2 aug Hervorming Maaltijdvoorziening 19 juni 2012;
t/m 3 aug APV Vergunning: tijdelijk afsluiten fietspad
Legmeerdijk, ter hoogte van Mijnsherenweg/
Vuurlijn, van 25 t/m 29 juni 2012 tussen 09.00
en 15.00 uur; APV Vergunning: tijdelijk afsluiten v/d Oosteinderweg t.h.v.: huisnr. 258 op 26
juni 2012, van 10.00-13.00 uur;
t/m 6 aug Legger van secundaire keringen in Westeramstel
met de daartoe behorende kunstwerken;
t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: Cafetaria
Family, Einsteinstraat 85 te Kudelstaart;
t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: La Farfalle, Ophelialaan 108 te Aalsmeer;
t/m 10 aug Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni
van 14.00-01.00 uur; Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 juli
van 19.30-20.45 uur; Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Romeijnstraat op 9 juli van
19.30-20.45 uur; Openluchtconcert Trumpets of
the Lords in de Karperstraat op 4 juli van 20.0021.00 uur; Regenboogevenement op het surfeiland op 6 juli van 09.00-00.00 uur;
t/m 17 aug APV Vergunning: Plaspop op de Westeinderplassen op zaterdag 7 juli van 20.00-23.00 uur.

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.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Uitvoering huishoudinkomenstoets stopgezet
De huishoudinkomenstoets, één van de wijzigingen in de Wet werk en bijstand 2012,
wordt met terugwerkende kracht afgeschaft.
Dat houdt in dat de zogenaamde gezinsuitkering per 1 januari 2012 komt te vervallen.
De huishoudinkomenstoets was door het
kabinet Rutte ingevoerd, maar door de
samenstellers van het Lente-akkoord weer
afgeschaft; in het Begrotingsakkoord 2013
komt de huishoudinkomenstoets te vervallen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel
bij de Tweede Kamer die de afschaffing definitief moet maken.

Alle bestaande klanten van de gemeente
Aalsmeer en Uithoorn, die met de huishoudinkomenstoets te maken zouden krijgen,
worden door hun contactpersoon geïnformeerd.

Cliënten die een uitkering hebben aangevraagd na 1 januari 2012 en waarvan de
aanvraag is afgewezen op basis van de huishoudinkomenstoets, kunnen zich tot uiterlijk 6 augustus opnieuw melden. Datzelfde
geldt voor personen die geen aanvraag hebben gedaan, omdat zij ervan uitgingen toch
afgewezen te worden. De nieuwe aanvraag
geldt dan met terugwerkende kracht vanaf
Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit- de datum dat zij recht hadden op een bijhoorn heeft alle herbeoordelingen gestopt standsuitkering.
en gaat alle reeds genomen besluiten terugdraaien. Dit naar aanleiding van het verzoek Als u nu vragen heeft is het natuurlijk altijd
van het Ministerie van SZW om te anticipe- mogelijk om zelf contact op te nemen met het
ren op de wet die de afschaffing van de toets cluster Werk en Inkomen van het samenwermet terugwerkende kracht per 1 januari 2012 kingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De conformeel zal regelen.
tactgegevens vindt u links op deze pagina.

regel je schulden

Wist u dat…

Heeft u moeite om rond te komen? Durft u
de rekeningen die binnenkomen niet meer
te openen? Als dit bij u het geval is, wacht
dan niet te lang met het vragen om hulp.

… een verhoogd toilet en beugels/handgrepen
algemeen gebruikelijk voorzieningen zijn.
Deze voorzieningen worden voor een persoon zonder beperkingen in een financieel
vergelijkbare positie tot het normale aanschaffingspatroon gerekend, zijn in de reguliere handel verkrijgbaar en zijn niet speciaal
voor personen met beperkingen bedoeld.
Daarnaast zijn deze voorzieningen niet
duurder dan vergelijkbare producten met
hetzelfde doel.
… als u aanpassingen heeft in de huidige
woning en u overweegt een andere woning
te huren of te kopen, u vooraf contact moet
opnemen met de gemeente of het Loket
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). Als u dit
niet doet, kan de mogelijkheid bestaan
dat de gemeente geen medewerking verleent aan een later noodzakelijke aanpassing in de nieuwe woning.
… u kunt kiezen uit zeven leveranciers als u in
aanmerking komt voor Huishoudelijke Verzorging.
… u alle informatie over het Loket en de Wet
maatschappelijke ondersteuning kunt terugvinden op de websites www.aalsmeer.nl of
www.uithoorn.nl.

Om zelf weer grip te krijgen op uw financiële situatie heeft het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting samen met de
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
(NVVK) een website ontwikkeld. Op deze
website, www.zelfjeschuldenregelen.nl,
kunt u door middel van een aantal stappen
zelf uw situatie in kaart brengen en zo grip
krijgen op uw eigen financiën. Ook kunt
u hier terecht voor achtergrondinformatie
over het aflossen van schulden, de werkwijze van schuldeisers, voorbeeldbrieven
en de ervaringen van anderen.
Indien het u niet lukt om uw financiële problemen zelf op te lossen, wacht dan niet
te lang met het vragen om hulp. Hoe eerder hoe beter.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn (G2) kan op
grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waarop zij
invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Het dagelijks bestuur
heeft op 15 maart 2012 de concept-Beleidsregels Bijzondere bijstand 2012 vastgesteld. Op 5 juni 2012 heeft het dagelijks bestuur besloten de Beleidsregels Bijzondere
bijstand 2012 definitief vast te stellen. De nieuwe beleidsregels kunt u nalezen op de
website www.aalsmeer.nl.

