2 juli 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.

Vaststelling BestemmingsPlan ‘Partiële
herZiening aalsmeer-dorP’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering
van 25 juni 2015 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening
Aalsmeer-Dorp’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is
ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het
ontwerp van het bestemmingsplan heeft van 13 maart t/m
23 april 2015 voor een ieder te inzage gelegen.
Plangebied
Het gebied van de partiële herziening heeft betrekking op
de gronden met de bestemming ‘Gemengde doeleinden’ en
‘horecadoeleinden’ binnen het bestemmingsplan AalsmeerDorp.
doelstelling
De partiële herziening Aalsmeer-Dorp ziet er op toe om binnen de bestemmingen ‘Gemengde doeleinden’ en ‘horecadoeleinden’ de gebruiksbepaling te repareren zodat dat de
woningen binnen deze bestemmingen gebruikt kunnen wordt
conform de doelstelling van de ‘Kadernota Ruimte voor huisvesting arbeidsmigranten’. Kamergewijze verhuur van woningen (> 5 personen) zal op basis van deze partiële herziening
gehandhaafd kunnen worden.
Procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aalsmeer-Dorp’’ met de bijbehorende stukken ligt van 3 juli t/m
13 augustus 2015 voor een ieder op de volgende wijze ter
inzage:
- de papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien
bij de Balie Bouwen en
Vergunningen in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30-14.00 uur en
woensdag van 08.30-20.00 uur);
- de papieren versie van het bestemmingsplan is tevens in
te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis Amstelveen, 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);
- Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal
bekendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar gesteld
via www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/
bestemmingsplannen en structuurvisies/bestemmingsplannen).
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt
in werking met ingang van 14 augustus 2015. De beroepstermijn start op 3 juli 2015. Gedurende de beroepstermijn
kunnen belanghebbenden, mits zij in de voorprocedure tijdig zienswijzen hebben ingediend en de belanghebbenden
die niet verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben
ingediend t/m 13 augustus 2015 op grond van artikel 8.2
lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening beroep instellen
tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
‘Partiële herziening Aalsmeer-Dorp’. Beroep moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Beschikking omgeVingsVergunning in
afwijking Van het BestemmingsPlan hornmeer,
dreef 7a aalsmeer (uitgeBreide Procedure)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een
omgevingsvergunning hebben verleend voor het permanent
vergunnen van de bestaande tijdelijke buitenschoolse opvang (BSO) op de Dreef 7A in Aalsmeer (IDN: NL.IMRO.0358.
OIAVHB08xB-VG01). De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 25 juni 2015 de verklaring van geen bedenkingen
afgegeven.
locatie
Het perceel is gelegen in de wijk Hornmeer. Hornmeer is
gelegen tussen de Westeinderplassen (westen) en de bloemenveiling Flora Holland (oosten), Stommeer (noorden) en
Uithoorn (zuiden). Het BSO is gelegen achter zwembad de
Waterlelie, Dreef 7, dicht bij de midgetgolf, de kinderboerderij, een sportschool, het park en de voetbalvelden.
Het bestaande gebouw heeft een oppervlakte van 190 m².
De hoogte ten opzichte van het maaiveld is 3 meter. De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Hornmeer. Voor dit voornemen dient door middel
van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning
afgeweken te worden van het geldende bestemmingsplan.
ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de
ruimtelijke onderbouwing en de verklaring van geen bedenkingen en de overige daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van 3 juli 2015 voor 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden
balie: dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30, alleen op
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via
tel. 0297-387575;
- 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 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB.08xB-VG01
- via de gemeentelijke website http://0358.ropubliceer.nl/
Beroep
Tijdens de termijn van terinzageligging kan door een belanghebbende die ten aanzien van het ontwerp van de omgevingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester en
wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door
de belanghebbende die kan 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%20
overheidsorganisatie/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.
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.
- Aalsmeerderweg 339 (Z-2015/036120), het oprichten
van een vrijstaande woning (verzonden 30-06-2015);
- Primulastraat 28 en 30 (Z-2015/034868), tweemaal dakkapel aan voorzijde dubbel woonhuis (ontvangen 23 juni
2015);
- Hadleystraat 69 (Z-2015/035559), het plaatsen van een
carport aan de zijkant van de woning (ontvangen 26 juni
2015);
- Herenweg 81 (Z-2015/034949), afwijken van bestemmingsplan tbv. vestigen B&B met 4 slaapplekken (ontvangen 23 juni 2015);
- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2015/035147), het veranderen
van een inrichting (ontvangen 25 juni 2015);
- Legmeerdijk 257 (Z-2015/034969), het afwijken van de
bestemmingsplan t.b.v. opslag autoverkoop via internet
(ontvangen 19 juni 2015);
- bij Sportpark Hornmeer/ nabijBurgemeester Kasteleinweg
(Z-2015/035146), het tijdelijk aanleggen van een in- en
uitirt (ontvangen 24 juni 2015);
- Uiterweg 263A (Z-2015/035284), het oprichten van een
overkapping tussen loodsen (ontvangen 25-06-2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Stommeerweg 91 (Z-2015/034976), het melden van
brandveilig gebruik t.b.v. brasserie (ontvangen 22 juni
2015);
- Zwarteweg 11 (Z-2015/035982), het gedeeltelijk slopen
van de woning t.b.v. aanbouw (ontvangen 29-06-2015).
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. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zonnedauwlaan 59 (Z-2015/026890), het brandveilig gebruik van een school;
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van donderdag 2 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het
gemeentehuis.
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:
- Ketelhuis 45 (Z-2015/028636), het plaatsen van een
dakopbouw (overzonden 26 juli 2015);
- Molenpad 2 (Z-2015/026715), Het uitbreiden van het
zorgcomplex met een droogloop
(overdekte verkeerszone) (verzonden 29-06-2015);
- Rameaulaantje 8 (Z-2015/028396), het tijdelijk plaatsen
van een container op parkeervak t.b.v. bouwafval (verzonden 26-06-2015);
- Turfstekerstraat 59 (Z-2015/025692), het uitbreiden van
een bedrijfspand en het realiseren van een inpandige verdiepingsvloer (verzonden 26-06-2015).

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 (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:
- Wim Kandreef 2 (Z-2015/031821) Juniorenkamp van 26
juni t/m 28 juni 2015 (verleend 23 juni 2015);
- Parkeerterrein De Dreef, nabij zwembad de Waterlelie (Z2015/014900) Kermis Aalsmeer 2016 van 1 maart t/m 6
maart 2016 (verleend 23 juni 2015);
- Buitenlocatie tegenover Beatrixstraat 26 (Z2015/030315) BBQ op 27 juni 2015 (geen vergunning
nodig 26 juni 2015);
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/031493) Westeinder Water Week van 26 juni t/m 5 juli 2015 (verleend 26 juni
2015).
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
drank- en horecaVergunning (Verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 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:
- Raadhuisplein 5 (Z-2015/011834), slijterijbedrijf W.J.
van Schaik B.V. t.h.o.d.n. Mitra (verleend 26 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
t/m 13-08-15 Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken
t/m 14-08-15 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en
de p verklaring van geen bedenkingen en de
overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met bestemmingsplan Hornmeer,
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure)

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

