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28 juli 2011

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.
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 6 en 20 september 2011.
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.
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.

Bekendmaking
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft in de openbare vergadering van 9 juni 2011 de volgende verordeningen vastgesteld:
- de Wijzigingsverordening Werk en inkomen Aalsmeer
2010 en
- de Afstemmingsverordening Wet Inkomensvoorziening
Oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW) en Wet Inkomensvoorziening Oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) Aalsmeer 2010.
De Wijzigingsverordening treedt in werking op de eerste dag
van de maand, na de dagtekening van de gemeentepagina
waarin zij wordt geplaatst. De Afstemmingsverordening loaw
en loaz is met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2010 in
werking getreden. De verordeningen liggen voor een ieder ter
inzage bij de receptie van het gemeentehuis.
gemeenteraad stelt WoonVisie Vast
Op 14 juli 2011 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de
Woonvisie Aalsmeer 2011 – 2020 vastgesteld. In de Woonvisie is vastgelegd wat de gemeente Aalsmeer de komende
jaren op het gebied van Wonen wil bereiken. De Woonvisie
Aalsmeer 2011 – 2020 betreft een beleidsregel. De vaststelling van een beleidsregel staat niet open voor bezwaar en
beroep. De Woonvisie heeft met ingang van 22 april 2011
voor 4 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode
was het mogelijk voor ingezetenen en overige belanghebbenden om een inspraakreactie te geven op de Woonvisie.
Geïnteresseerden kunnen de woonvisie downloaden van de
gemeentelijke website: 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:
- Kinder Vakantie Week op het terrein bij clubgebouw Atletiekvereniging Aalsmeer en voorterrein (gras), Sportlaan
43B te Aalsmeer van 29 augustus t/m 2 september 2011
- Pramenrace te Aalsmeer van 12.00 – 18.00 op 10 september 2011
Datum verzending vergunning 25 juli 2011
Wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Brasemstraat 31, het plaatsen van een dakkapel;
- Greenpark Aalsmeer, het aanbrengen van twee bruggen;
- Jac. P. Thijsselaan/P.F. von Sieboldlaan, het aanleggen
van kabels en leidingen;
- Kamperfoeliestraat 16, het vergroten van de woning;
- Middenweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Mijnsherenweg 41, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 591, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Ophelialaan/Bielzenpad, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Rastraat 16, het plaatsen van een dakkapel;
- Seinpost/Gerberastraat, het plaatsen van een glasvezel

verdeelstation;
- Vuurdoornstraat, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. 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:
- Beethovenlaan 4, het plaatsen van een dakkapel;
- Linksbuitenstraat 11, het vergroten van de woning;
- Ophelialaan 99, het vergroten van de winkel en bovenwoning;
- Van Cleeffkade 15, het in- en extern aanpassen van het
gebouw.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 28 juli 2011.
Bestemmingsplannen
Vastgesteld bestemmingsplan ‘molenpad-Zijdstraat’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van
14 juli 2011 het bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’
hebben vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd
vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van
het bestemmingsplan heeft van vrijdag 11 maart tot en met
donderdag 21 april 2011 voor een ieder ter inzage gelegen.
doelstelling
Het bestemmingsplan omvat het gebied tussen het noordelijke deel van de Zijdstraat (nr. 2 t/m 20) en het Molenpad.
Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch juridische
regeling op grond waarvan het mogelijk is appartementen,
winkelruimten en ondergrondse parkeerplaatsen te realiseren. Op het dak van de parkeergarage worden op maaiveldniveau openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. Een aantal
wooneenheden en enkele bestaande winkelruimten zullen
worden gesloopt. Het nieuwe bestemmingsplan zal als actueel kader dienen om de gewenste ontwikkelingen conform
laatste inzichten mogelijk te maken.
procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding, regels en gaat vergezeld van een toelichting.
Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het
rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’ met planidentificatiecode
NL.IMRO.0358.BP00579-VA01 bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie
van het bestemmingsplan in te zien. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende
6 weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 29 juli tot en
met donderdag 8 september 2011. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang
van 9 september 2011. Gedurende de inzagetermijn kunnen
belanghebbenden, mits zij in de voorprocedure tijdig zienswijzen hebben ingediend, en de belanghebbenden die niet
verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend tot en met 8 september 2011 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
‘Molenpad-Zijdstraat’ bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een
ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin aangegeven
wordt op welke wijze de gemeenteraad de ingediende zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken.
Op het vaststellingsbesluit is afdeling 2 van hoofdstuk I van
de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Als gevolg hiervan
is er geen pro-forma beroep tegen het vaststellingsbesluit
mogelijk. Dit betekent dat na afloop van de beroepstermijn
geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aange-

voerd. Het vastgestelde 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 overige is het plan in te zien op afspraak. Het
plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inZage Bij de afdeling dienstVerlening,
Week 30
t/m 28 juli Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan
“Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” en
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh;
t/m 8 aug Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering
Aalsmeer 2011;
t/m 26 aug Standplaatsvergunningen: de verkoop van
stroopwafelassortiment, vanaf oktober 2011 op
vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde;
t/m 26 aug Vastgestelde ontwerp Vaarwegenverordening
(Rijnland);
t/m 27 aug Evenementenvergunning: Night Windsurf vanaf
het surfeiland Vrouwentroost van 17.00 – 24.00
op 17 september 2011;
t/m 2 sept Evenementenvergunning: Feest, Hornweg 250
te Aalsmeer van 20.00 – 23.00 op 2 september
2011, Westeinderhavendagen en verlichte botenshow op 3 september 2011, Tropical Night,
Aalsmeer Centrum van 20.00 – 01.00 op 30 juli 2011, Goud van Oud, Aalsmeer Centrum van
20.00 – 01.00 op 20 augustus 2011;
t/m 3 sept Ventvergunning: Promotiecampagne NUON van
1 augustus t/m 3 september 2011;
t/m 6 sept Evenementenvergunning: Kinder Vakantie Week
op het terrein bij clubgebouw Atletiekvereniging Aalsmeer en voorterrein (gras), Sportlaan
43B te Aalsmeer van 29 augustus t/m 2 september 2011;
t/m 6 sept Pramenrace te Aalsmeer van 12.00 – 18.00 op
10 september 2011;
t/m 7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen
(Rijnland).
t/m 8 sept Vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’;
ter inZage Bij de afdeling dienstVerlening,
Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot vrijdag 12 augustus 2011
- Boomgaard 105, het bouwen van een woning
Verdagen (Verlenging) Beslistermijn aanVraag
omgeVingsVergunning
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagt:
- Uiterweg 308, ontvangen op 25 mei 2011
- Uiterweg 113/115, ontvangen op 20 juni 2011.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

