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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:
- Mr. Jac. Takkade, 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 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:
- Hendrikstraat 40, het plaatsen van een schutting;
- Linnaeuslaan 74, het plaatsen van een dakkapel;
- Spoorlaan kavel 7 en 8, het bouwen van 2 woningen.  
 Verzonden 23 juli 2012.
- Zijdstraat 47, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 26 juli 2012.     

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet  de volgende drank- en horeca vergun-
ningen zijn verleend:
- Snackbar De Pollepels, Zijdstraat 77, Aalsmeer 
- Horecagelegenheid Welkom Thuis, Stommeerweg 91, 
 Aalsmeer
Datum verzending vergunningen: 17 juli 2012.

Evenementenvergunningen
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Tropical Night in Aalsmeer Dorp op zaterdag 28 juli van 

20.00 – 01.00 uur
Datum verzending vergunningen: 19 juli 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:
- Snackbar De Pollepels, Zijdstraat 77, Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 19 juli 2012

Exploitatievergunning 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2: 28 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
- Horecabedrijf Welkom Thuis, Stommeerweg 91, Aalsmeer 
Datum verzending vergunningen: 19 juli 2012.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 5: 15 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de ventvergunning verleend voor:
- Promotiecampagne NUON van 6 t/m 25 augustus 2012
Datum verzending vergunning 23 juli 2012

verkeersBesluit 2012/10314-m&r

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 
15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende 
verkeersborden met verkeerstekens komende uit bijlage I Re-
glement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 
te plaatsen bij:
Aansluiting N231 – Thailandlaan:
A1 (zone) ‘30km/h-zone’ (totaal 2x);
C2 ‘éénrichtingsverkeer’ (totaal 1x);
C3 ‘éénrichtingsverkeer’ (totaal 1x);
C7 ‘verboden voor vrachtverkeer’ (totaal 2x);
E1 (zone) ‘Parkeerverbod’ (totaal 1x).

Thailandlaan – Toegangsweg arbeidsmigranten:
C3 ‘éénrichtingsverkeer’ (totaal 1x);
incl. onderbord ‘100 m’ (1x);
C7 ‘verboden voor vrachtverkeer’ (1x);
incl. onderbord ‘100 m’ (1x).

De twee kruisingen Thailandlaan – Japanlaan:
A1 (zone) ‘30km/h-zone’ (totaal 5x);
A2 (zone) ‘Einde 30km/h-zone’ (totaal 4x);
E1 (zone) ‘Parkeerverbod’ (totaal 5x);
E2 (zone) ‘Einde parkeerverbod’ (totaal 4x).

De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vin-
den onder registratienummer 2012/10314-M&R.

Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter 
inzage bij de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aals-
meer, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende 
bij dit besluit kan op grond van artikel 7: 1 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie 
van dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij:  Burge-
meester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer.

Beslissing op bezwaar 2012/10314-m&r
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij, overeenkomstig het advies van de be-
zwaarschriftencommissie, het verkeersbesluit 2010/12595 
met betrekking tot het volgende onderdeel, het verplaatsen 
van het verkeersbord E8, incl. onderbord ‘ConnectCar’, bij de 
Argusvlinderstraat en de betreffende gereserveerde parkeer-
plaats op te heffen, te herroepen en intrekken.

Op grond van artikel 8: 1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken 
na publicatie van dit besluit, beroep instellen bij de Recht-
bank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de genoem-
de periode, kan - indien er sprake is van een spoedeisend 
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 Amster-
dam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen 
van een verzoek tot voorlopige voorziening is apart griffie-
recht verschuldigd.

officiële mededelingen
26 juli 2012

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. 

puBlicatie melDing artikel 8.40 Wet 
milieuBeheer

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.

ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening, 
Balie 5 (Week 30)

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 West-
einder 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 Leg-

meerdijk, ter hoogte van Mijnsherenweg/Vuur-
lijn, 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, v. 10.00 tot 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 muziekver-
eniging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 juli 
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.



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwo-
ners van de gemeente Aalsmeer en Uit-
hoorn die moeten rondkomen van een 
inkomen op of rond het minimum. De 
hoogte van uw inkomen, of het eigen ver-
mogen (eigen huis, spaargelden, caravan, 
boot, etc.) waarover u beschikt, is wel van 
invloed. Als u een inkomen op minimumni-
veau ontvangt, krijgt u meer vergoed dan 
iemand met een wat hoger inkomen. Ga 
naar www.uithoorn.nl of www.aalsmeer.nl 
voor de bedragen.

Wanneer u noodzakelijke kosten in een bij-
zondere situatie niet kunt betalen, kunt u 
wellicht aanspraak maken op de bijzondere 
bijstand. Het moet gaan om bijzondere kos-
ten waarin uw inkomen (uitkering of sala-
ris) niet voorziet en die uw draagkracht te  

boven gaan. De kosten moeten te maken 
hebben met uw persoonlijke omstandighe-
den: beoordeling vindt plaats op grond van 
uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de 
aanvraag vóór de uitgave doet. Daarmee 
voorkomt u financiële problemen. 

enkele bijzondere kostenposten zijn: 
• bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
• eigen bijdrage thuiszorg;
• kinderopvang, oppas- of crèchekosten  
 in verband met scholing of werk;
• orthopedische schoenen, steunzolen;
• ouderbijdrage en kosten schoolreisje  
 (kinderen op de basisschool);
Of uw kosten in aanmerking komen, kunt u 
het beste bespreken met een medewerker 
van het cluster Werk en Inkomen. De con-
tactgegevens vindt u links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 28 
juni 2012 de concept-Beleidsregels Re-integratie 2012 vastgesteld. Deze beleidsre-
gels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter inzage in het gemeentehuis van Aals-
meer en Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met betrekking tot de 
beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of op verzoek monde-
ling via de adresgegevens links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 28 
juni 2012 de concept-Beleidsregels Terugvordering en Incasso WWB, IOAW en IOAZ 
2012 vastgesteld. Deze beleidsregels liggen van 25 juli tot en met 5 september ter 
inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer en Uithoorn. Gedurende deze periode kun-
nen zienswijzen met betrekking tot de beleidsregels ingediend worden. Dit kan bij voor-
keur schriftelijk of op verzoek mondeling via de adresgegevens links op deze pagina.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn heeft op 30 
juni 2012 besloten te anticiperen op het wetsvoorstel “Wet afschaffing huishoudinko-
menstoets” en de verordeningen, zoals die golden per 31 december 2011, van toepas-
sing te verklaren. Dit besluit is te raadplegen op www.uithoorn.nl of ww.aalsmeer.nl. 

De huishoudinkomenstoets, één van de wij-
zigingen in de Wet werk en bijstand 2012, 
wordt met terugwerkende kracht afgeschaft. 
Dat houdt in dat de zogenaamde gezinsuit-
kering 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 verval-
len. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel 
bij de Tweede Kamer die de afschaffing defi-
nitief moet maken. 

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn heeft alle herbeoordelingen gestopt 
en gaat alle reeds genomen besluiten terug-
draaien. Dit naar aanleiding van het verzoek 
van het Ministerie van SZW om te anticipe-
ren op de wet die de afschaffing van de toets 
met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 
formeel zal regelen. 

Alle bestaande klanten van de gemeente 
Aalsmeer en Uithoorn, die met de huishou-
dinkomenstoets te maken zouden krijgen, 
worden door hun contactpersoon geïnfor-
meerd.

Cliënten die een uitkering hebben aange-
vraagd na 1 januari 2012 en waarvan de 
aanvraag is afgewezen op basis van de huis-
houdinkomenstoets, kunnen zich tot uiter-
lijk 6 augustus opnieuw melden. Datzelfde 
geldt voor personen die geen aanvraag heb-
ben gedaan, omdat zij ervan uitgingen toch 
afgewezen te worden. De nieuwe aanvraag 
geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 
de datum dat zij recht hadden op een bij-
standsuitkering. 

Als u nu vragen heeft is het natuurlijk altijd 
mogelijk om zelf contact op te nemen met het 
cluster Werk en Inkomen van het samenwer-
kingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De con-
tactgegevens vindt u links op deze pagina.

Uitvoering 
huishoud-
inkomenstoets 
stopgezet




