
Besluit register kinderopvang

“Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken 
wij bekend dat per 12 juli 2012 de kinderopvangvoorzie-
ning Kinderdagverblijf Villa Vrolijk (Halve dagopvang) met 
uniek registratienummer 411076528 uit het Landelijk Regis-
ter Kinderopvang en Peuterspeelzalen is verwijderd vanwege 
niet in exploitatie zijn. “

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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 228, het kappen van bomen;
- Baanvak 69, het vergroten van de woning;
- Midvoordreef 18, het realiseren van een dakterras;
- Turfstekerstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 127A, het plaatsen van een zwenkkraan;
- Westeinderplassen H 3992, het plaatsen van een blokhut;

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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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:
- Aalsmeerderweg 377a, het kappen van bomen;
- Begoniastraat 32, het aanleggen van kabels en leidingen; 
- Brasemstraat 7, het plaatsen van een dakkapel;
- Brasemstraat 9, het plaatsen van een dakkapel;
- Clematisstraat 16, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Geerland 2, het kappen van een boom;
- Hornweg 186, het aanleggen van kabels en leidingen; 
- Pontweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 100, het uitbreiden van de woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 19 juli 2012.

ontWerp Wijziging Bestemmingsplan ‘greenpark 
aalsmeer, deelgeBied 5, BouWgrenzen kavel 1” 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 26 van het bestemmingsplan, met toepas-
sing van artikel 3.6, lid 1, sub a van de Wet ruimtelijke orde-
ning, besloten hebben het ontwerp wijziging bestemmings-
plan ‘Greenpark Aalsmeer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 1’ 
ter inzage te leggen. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 
vrijdag 20 juli 2012 tot en met donderdag 30 augustus 2012. 

plangebied
De wijziging heeft betrekking op deelgebied 5 van Green-
park, dat gelegen is tussen de Hornweg, de Machineweg, de 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Middenweg en de omgelegde N201. Het plangebied van het 
wijzigingsplan is gelegen aan de oostzijde van deelgebied 
5 ten noorden van het Zwanenmeer en in de bocht van de 
Ecuadorstraat. 

doelstelling
Het ontwerp wijziging bestemmingsplan ‘Greenpark Aals-
meer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel’ heeft betrekking 
op een aanpassing van de verkaveling zoals opgenomen in 
het geldende bestemmingsplan ‘Greenpark Aalsmeer Midden-
weg en deelgebieden 3, 5 en 7’. Onderhavig wijzigingsplan 
heeft tot doel de verkaveling zodanig aan te passen, dat 
aan een bouwplan voor de vestiging van een touringcar- en 
taxibedrijf op dit deel van het bedrijventerrein medewer-
king gegeven kan worden. Het bouwplan voldoet niet aan 
de regels van het bestemmingsplan doordat de kavel en de 
daarop geprojecteerde bebouwing kleiner zijn dan waar in 
de planverbeelding en de bouwregels van uit is gegaan. Het 
bestemmingsplan kent op grond van artikel 3.6.1 voor het 
gebied een wijzigingsbevoegdheid om nieuwe bouwgrenzen 
toe te voegen. Het plan past binnen de regels voor deze 
wijzigingsbevoegdheid.

procedure
Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt met het ontwerp-
besluit en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor 
belanghebbenden ter inzage van vrijdag 20 juli 2012 tot en 
met donderdag 30 augustus 2012. Gedurende deze termijn 
worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een 
schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te bren-
gen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemees-
ter en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijziging bestemmings-
plan ‘Greenpark Aalsmeer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 
1’. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met mevr. E. van der Klis, of 
bij diens afwezigheid, een van de andere medewerkers van 
het cluster Ruimtelijke Ordening (tel: 0297-387575). Bur-
gemeester en wethouders dienen binnen 8 weken na het af-
lopen van de termijn voor het indienen van een zienswijze 
over de vaststelling van het wijzigingsplan te besluiten. Op 
het vaststellingsbesluit is afdeling I van de Crisis- en her-
stelwet van toepassing. Als gevolg hiervan geldt dat geen 
pro-forma beroep mogelijk is. Dit betekent dat na afloop van 
de beroepstermijn geen nieuwe gronden van beroep kunnen 
worden aangevoerd.

inzien ontwerp wijzigingsplan
Het wijzigingsplan bestaat uit planregels en een planver-
beelding en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 ja-
nuari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige 
bestemmingsplan. Het ontwerp wijziging bestemmingsplan 
met de daarbij behorende stukken, is in te zien inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder de planidentificatiecode: 
NL.IMRO.0358.WPGPA5BOUWGRK1-OW01. De analoge versie 
van het bestemmingsplan is in te zien bij de centrale balie 
op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De 
openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur (vrije inloop) en van 
14.00 uur tot 17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is de 
centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het ove-
rige is het plan in te zien op afspraak. De kennisgeving, het 
ontwerpplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal 
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. 
(te vinden via de knop “bestemmingsplannen” in het keu-
zemenu rechts op het beeldscherm onder “ga direct naar”).

puBlicatie melding artikel 8.40 Wet 
milieuBeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een mel-
ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : SL Parts 
Adres : Oosteinderweg 335-339

officiële mededelingen
19 juli 2012

Plaats : Aalsmeer
Datum  : 11 juli 2012

Besluit Glastuinbouw
Naam : Griffioen Kudelstaart 
Adres : Hoofdweg 36
Plaats : Kudelstaart 
Datum : 11 juli 2012 

Besluit Landbouw
Naam : The Funny Horse 
Adres : Oosteinderweg 555b 
Plaats : Aalsmeer 
Datum : 18 juni 2012 

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening.

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 mede-
werker 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 29)

t/m 19 juli Kennisgeving/Koninklijk Besluit Onteigening 
van onroerende zaken in de gemeente Aalsmeer 
ten behoeve van de uitvoering van het bestem-
mingsplan “Noordvork”;

t/m 19 juli Participatie- en Communicatieaspecten, het toe-
kennen 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 18.00-22.30 uur; Wes-
teinderhavendagen op de Uiterweg op 1 sep-
tember 2012 van 09.00-21.00 uur; GPA op de 
Westeinderplassen nabij het surfeiland op 7 ok-
tober 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-
15.00 uur; APV Vergunning: tijdelijk afsluiten 
v/d Oosteinderweg t.h.v.: huisnr. 258 op 26 ju-
ni 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 Farfal-
le, Ophelialaan 108 te Aalsmeer;

t/m 10 aug Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni 
van 14.00-01.00 uur; Buitenconcert muziekver-
eniging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 ju-
li van 19.30-20.45 uur; Buitenconcert muziek-
vereniging Flora in de Romeijnstraat op 9 juli 
van 19.30–20.45 uur; Openluchtconcert Trum-
pets of the Lords in de Karperstraat op 4 juli 
van 20.00–21.00 uur; Regenboogevenement op 
het surfeiland op 6 juli van 09.00-00.00 uur;

t/m 17 aug APV Vergunning: Plaspop op de Westeinderplas-
sen op zaterdag 7 juli van 20.00-23.00 uur;

t/m 24 aug APV vergunningen: Jordaanse Avond in de Op-
helialaan op zaterdag 14 juli van 20.00-01.00 
uur Feestweek, Praamplein van 2 september 
t/m 9 september 2012.

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 reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den 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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren 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 stre-
ven 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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 aan-
spreekpunt 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.
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