
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, rijbe-
wijzen, 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 vra-
gen 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.am-
stelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. 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 be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd 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 bestuurssecretari-
aat. 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 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 hier-
voor 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 ver-
gadering 12.00 uur.

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 afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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

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.

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.officielebe-
kendmakingen.nl.

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 bekend-
makingen 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 schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene 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

Deze portal is in overleg met vertegenwoordigers uit het veld 
opgezet met als doel het contracteren voor vrijgevestigden 
te vergemakkelijken en de inkoop bij deze grote groep aan-
bieders efficiënt te organiseren.  
Een brochure met meer informatie over de inkoop van jeugd-
hulp kunt u  downloaden door ‘Zorgaanbieders jeugd’ in te 
voeren in de zoekbalk op de homepagina van de gemeente 
Aalsmeer.

AANWijziNG TOEziCHTHOudERS OMGEViNGSdiENST 
NOORdzEEkANAALGEbiEd

De Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied heeft namens de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Amsterdam, Zaanstad, Haar-
lemmermeer, Diemen, Ouder Amstel, Aalsmeer, Amstelveen, 
Uithoorn, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woudenberg, 
Den Helder, Medemblik, het college van de Provincie Noord-
Holland en de Provincie Utrecht en de dagelijkse besturen/
voorzitters van de stadsdelen Centrum, Nieuw-West, West, 
Noord, Oost, Zuid en Zuidoost, op 17 december 2013 beslo-
ten tot aanwijzing van toezichthouders op grond van artikel 
18.2 van de Wet milieubeheer, artikel 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 
5.11 van de Algemene wet bestuursrecht. De aangewezen 
ambtenaren zijn met ingang van 1 januari 2014 bevoegd 
toezichthoudende werkzaamheden te verrichten in het kader 
van bouw-, bodem- en milieuregelgeving en andere regelge-
ving met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Op grond 
van artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
zullen de betreffende personen voorzien worden van een le-
gitimatiebewijs.

Startdatum: 17-12-2013
Geen einddatum.
Titel: Aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied
Locatie: omgeving Noordzeekanaalgebied

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

- Aalsmeerderweg 277 (Z-2014/039278), het bouwen van 
een carport op het terrein achter de woning;

- Oosteinderweg 42 (Z-2014/040551), het vervangen van 
bestaande beschoeiing, het plaatsen van een houten 
damwand, het vervangen van bestaande bestrating in 
beton;

- Turfstekerstraat 18A (Z-2014/039969), het wijzigen van 
een bestemmingplan ten behoeve van opslag en verkoop.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-) melding(en) is/zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 393 (Z-2014/039764), het slopen van 

circa 1500 m2 kassen;
- Kanaalstraat 12 (Z-2014/039326), melding brandveilig 

gebruik.

RECTifiCATiE
In week 27 (3 juli 2014) is onderstaande aanvraag gepu-
bliceerd.
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z-2014/038581), het uitbreiden van 

een opslagloods;
Het gaat hier echter om het bouwadres Mr. Jac. Takkade 3.

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:

bETREfT: bESCHikkiNG OMGEViNGSVERGuNNiNG 
iN AfWijkiNG VAN HET bESTEMMiNGSpLAN 
SCHiNkELdijkjE, AALSMEERdERWEG 509 
(uiTGEbREidE pROCEduRE) EN EEN bESLuiT HOGERE 
GRENSWAARdEN WET GELuidHiNdER

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 omgevings-vergunning hebben verleend voor het her-
bouwen van een woning op het adres Aalsmeerderweg 509. 
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Schinkeldijkje aangezien de woning buiten 
het bouwvlak wordt gerealiseerd. Voor dit voornemen dient 
door middel van een uitgebreide procedure voor de omge-
vingsvergunning afgeweken te worden van het geldende be-
stemmingsplan.

Locatie
Het perceel is gelegen in het noordoostelijk puntje van Aals-
meer, op de grens met Amstelveen. De woning is gelegen aan 
de Aalmeerderweg 509, welke parallel loopt aan de Legmeer-
dijk, op de hoek van het Schinkeldijkje.

besluit hogere grenswaarden
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
bekend dat zij op 1 juli 2014 een besluit hebben genomen 
ter vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de 
Wet Geluidhinder. Het verzoek hogere grenswaarden volgt 
uit de aanvraag omgevingsvergunning en heeft betrekking 
op het overschrijden van de grenswaarden op bovenvermeld 
bouwplan ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de 
Legmeerdijk, de Bosrandweg, het Schinkeldijkje en de Bene-
luxbaan. Ook is er een overschrijding van het industrieterrein 
Schiphol-Oostweg.

Ter informatie:
De aanvraag voor omgevingsvergunningen, de beschikking, 
de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarde 
en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen 
met ingang van 11 juli 2014 tot en met 21 augustus 2014 
(6 weken) op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een ge-
sprek binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar 
via telefoonnummer 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 en 
15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 
8:30 en 12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www. 
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB02xA-VG01

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digi-
tale bestemmingsplannen).

beroep
Er kan door een belanghebbende die ten aanzien van het 
ontwerp van de omgevingsvergunning tijdig bij het college 
van burgemeester en wethouders een zienswijze heeft ken-
baar gemaakt en door de belanghebbende die kan aantonen 
daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep 
worden ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector Be-
stuursrecht (Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Dit kan 
gedurende 6 weken na de dag dat wij het besluit (aan de 
aanvrager) bekend hebben gemaakt. De bekendmaking ge-
beurt door verzending aan de aanvrager. De datum van ver-
zending staat bij het besluit vermeld en kan verschillen met 
de datum van publicatie. Tevens kan hierbij een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor bur-
gers 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. 

Officiële Mededelingen
10 juli 2014

bEkENdMAkiNG bESLuiT ALGEMEEN bELANG iN HET 
kAdER VAN dE WET MARkT EN OVERHEid

Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer  maakt bekend dat de gemeenteraad in 
zijn vergadering van 3 juli 2014 de volgende economische 
activiteiten heeft aangewezen als activiteiten die plaatsvin-
den in het algemeen belang zoals bedoeld in de Wet markt 
en overheid en vervat zijn in artikel 25h, vijfde lid, van de 
Mededingingswet:

- Exploitatie binnensportaccommodaties door ESA B.V.;
- Exploitatie buitensportaccommodaties door de gemeente;
- Verhuren en verpachten gemeentelijke gebouwen en gron-

den door de gemeente.

De Wet markt en overheid is volledig inwerking getreden op 
1 juli 2014. Met deze wet zijn er vier gedragsregels ingevoerd 
voor overheden die zich op de markt begeven als aanbieder 
of financier van economische activiteiten. Onder economi-
sche activiteiten worden alle activiteiten verstaan die op 
een zekere markt worden aangeboden en waar sprake is van 
enige mate van concurrentie met marktpartijen. Bij de uit-
voering van economische activiteiten dient op grond van 
deze wet te worden voldaan aan de vier gedragsregels (kos-
tendoorberekening, bevoordelingsverbod, gegevensherge-
bruik en functiescheiding). Ook bepaalde bedrijven kunnen 
onder deze wet vallen. Dit is het geval  wanneer er binnen 
dit bedrijf sprake is van beleidsbepalende invloed van de 
overheid. Ook deze zogenoemde ‘overheidsbedrijven’ mogen 
dan niet in strijd handelen met de gedragsregels. In dit be-
sluit van 3 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer 
besloten dat de drie hiervoor genoemde activiteiten in het 
teken staan van het algemeen belang en dat om die reden de 
gedragsregels van de Wet Markt en Overheid niet van toepas-
sing zijn. Het besluit van de raad ligt zes weken ter inzage 
bij de balies Bouwen en Vergunningen van Aalsmeer en Am-
stelveen en is ook te vinden op de website van de gemeente.
Het aanwijzen van een bepaalde activiteit van algemeen be-
lang is een besluit dat open staat voor bezwaar en beroep. 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende dus een bezwaar-
schrift indienen. De termijn voor het indienen van een be-
zwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Alge-
mene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan 
met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend-
gemaakt in de Nieuwe Meerbode. Het bezwaarschrift dient 
te worden gericht aan de gemeenteraad  van Aalsmeer, ter 
attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 4, 1180  
BA Amstelveen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. 
Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht,  de gronden van het bezwaar en het 
telefoonnummer waarop de indiener overdag te bereiken is. 
Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de ge-
noemde periode, kan  indien er sprake is van een spoed-
eisend belang   een verzoek worden gedaan tot het treffen 
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 
Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het 
indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd.

kLEiNERE AANbiEdERS jEuGdHuLp kuNNEN ziCH 
MELdEN.

Vanaf vandaag is het voor vrijgevestigden, groepspraktijken 
en dyslexie zorgaanbieders mogelijk om digitaal mee te din-
gen naar een contract in de Jeugd Geestelijke Gezondheids-
zorg (Jeugd-GGZ) via de website www.zorgomregioamster-
dam.nl De website is een initiatief van vijftien gemeenten 
die onderdeel vormen van de Stadsregio Amsterdam.  
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
de jeugdhulpverlening. Ter voorbereiding van de uitvoering 
van de nieuwe taken zijn gemeenten bezig met het inkopen 
van de hulpverlening. De decentralisaties gaan gepaard met 
bezuinigingen. Dat is een van de redenen voor de Regio-
gemeenten Amsterdam om een deel van de specialistische 
jeugdhulp gezamenlijk in te kopen.  

Uitgangspunt voor de regionale inkoop is de zorgcontinuïteit 
voor de cliënten te waarborgen. Het inkoopproces met grote 
aanbieders is al eerder gestart. Voor de vrijgevestigden, ZZP-
ers en kleine aanbieders gaat dat nu van start met behulp 
van een digitaal proces via de website www.zorgomregioam-
sterdam.nl

- Aalsmeerderweg 509 (Z-2014/031842), het veranderen 
van een in- en uitrit (verzonden 3 juli 2014);

- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2014/0233247), het oprichten van 
een africhtingshal (verzonden 7 juli 2014);

- Oosteinderweg 247A (Z-2014/032398), het aanbrengen 
van vluchtdeuren (verzonden 9 juli 2014);

- Uiterweg 266 (Z-2014/025042), het vergroten van de 
woning en het aanleggen van een uitrit (verzonden 7 juli 
2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Oosteinderweg 106 (Z-2014/036419), het wijzigen van 

een bestemmingsplan tbv het oprichten van 16 units en 
een bedrijfswoning (verzonden 3 juli 2014).

GEACCEpTEERdE (SLOOp-)MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Aalsmeerderweg 393 (Z-2014/039764), het slopen van 

circa 1500 m2 kassen (verzonden 3 juli 2014);
- Ecuadorlaan 21 (Z-2014/026783), het veranderen van 

een inrichting (Met & Co B.V., nieuwe locatie, Activitei-
tenbesluit) (verzonden 2 juli 2014);

- Lakenblekerstraat 5-9,(Z-2014/007650), het veranderen 
van een inrichting (Activiteitenbesluit) (verzonden 2 juli 
2014);

- Ophelialaan 124 (Z-2014/013988), het veranderen van 
de inrichting (Jumbo Supermarkten, Activiteitenbesluit) 
(verzonden 2 juli 2014).

Geaccepteerde (sloop)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 com-
missie 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 evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

bEkENdMAkiNG WijziGiNG bOuWVERORdENiNG 
AALSMEER 2013

zaaknummer: z-2014/031104  
Samenvatting:
Onderzocht is op welke wijze op het gebied van welstand 
en monumenten geld bespaard kan worden, zonder dat het 
niveau van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente er op 
achteruit gaat en zonder dat niet meer voldaan wordt aan de 
wettelijke verplichting tot het hebben van een Monumenten-
commissie bestaande uit ten minste twee leden, deskundig 
op het gebied van de monumentenzorg, die voortvloeit uit 
de Monumentenwet 1988. 

Ook verloopt per 1 juli 2014 de zittingstermijn van twee van 
de commissieleden en van één reservelid. Gezien de wensen 
die bestaan ten aanzien van vormgeving van het welstands-
beleid, is het werven van nieuwe (reserve-) leden momenteel 
niet wenselijk.

Vervolg op volgende blz.



Officiële Mededelingen
10 juli 2014

Gelet op het voorgaande heeft de gemeenteraad in haar 
vergadering van 3 juli 2014 het Reglement van Orde van 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (bijlage 9 van de Bouw-
verordening) gewijzigd. Ook is de toelichting van hoofdstuk 
9 van de Bouwverordening geschrapt. Dit omdat deze abu-
sievelijk niet is komen te vervallen, toen bij een eerdere 
wijziging hoofdstuk 9 kwam te vervallen.

inhoud:
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
1.  Aanpassing van het Reglement van Orde van de Commis-

sie Ruimtelijke Kwaliteit (bijlage 9 van de Bouwverorde-
ning) op de volgende punten:

 a) technische wijzigingen als gevolg van gewijzigde dan 
wel nieuwe wet- en regelgeving;

 b) wijziging in de samenstelling van de Commissie Ruim-
telijke Kwaliteit (CRK) in die zin dat deze voortaan zal 
bestaan uit vier leden waarvan er een tevens als voorzit-
ter optreedt;

 c) de mogelijkheid om bij het staken van de stemmen 
het plan voor te leggen aan een andere welstands- of 
monumentencommissie;

 d) de mogelijkheid leden bij afwezigheid te laten vervan-
gen door recent afgetreden leden;

2. Schrappen van de toelichting op hoofdstuk 9 van de 
Bouwverordening Aalsmeer 2013.

inwerkingtreding:        
11 juli 2014 (dag na bekendmaking) 

TER iNzAGE:

t/m 16072014  Brasemstraat 50 (plaatsen van een dakkapel, 
voor); Kastanjelaan 30 (het verhuren van 4 
kamers aan maximaal 6 personen); Legmeer-
dijk 275 (het verhuren van 4 kamers aan 
maximaal 8 personen); Schweiterzerstraat 96 
(het plaatsen van een dakkapel, voor)

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 ‘N196 en Zwar-
teweg’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken. 

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 pa-
nelen)

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 (mel-
den van brandveilig gebruik)

t/m 30072014 Aalsmeerderweg 364 (het tijdelijk huisvesten 
van 4 wooneenheden voor maximaal 7 perso-
nen); Oosteinderweg 301 (het onderheien en 
verharden van het pad naast de woning);

t/m 02082014 Oosteinderweg 515 (het bouwen van een 
vrijstaand woonhuis); Wilgenlaan 21a 
(het vervangen van een dakkapel (voor);

t/m 14082014 Rietwijkeroordweg 8, 13, 14, 16, 17, 18, 
22, 28, 30, 58, 64 en Noordpolderweg 13, 

(Schinkelpolder) (het besluit tot intrekking 
van de reactieve aanwijzing van Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland, het op 4 ju-
li 2013 gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan “Schinkelpolder” en de daarbij behoren-
de stukken)

t/m 15082014 Burg. Kasteleinweg 3 en 4 (intrekken be-
staande omgevingsvergunning (v/h vergun-
ning Wet milieubeheer) d.d. 4 juli 1995 (nr. 
WM 94-64) voor de twee LPG-tankstations, 
m.i.v. 31 maart 2015 in te trekken).

t/m 21082014 Aalsmeerderweg 509 (aanvraag voor omge-
vingsvergunningen, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere 
grenswaarde en de overige daarop betrekking 
hebben stukken)

t/m 21082014 het besluit om economische activiteiten aan 
te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in 
het algemeen belang zoals bedoeld in de Wet 
markt en overheid en vervat in artikel 25h, 
vijfde lid, van de Mededingingswet.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL




