28 juli 2016

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 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.
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meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.
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vastgestelde structuurvisie 2016 gpa,
inclusief royal floraholland
Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de structuurvisie ‘2016 Green Park Aalsmeer, inclusief Royal FloraHolland’ vastgesteld. Met ingang van vrijdag 29 juli 2016 zal de
vastgestelde structuurvisie gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage liggen.
Wat is het doel van de structuurvisie?
In 2011 is er voor Green Park Aalsmeer een structuurvisie
vastgesteld vanuit de doelstelling om het gebied, vanwege
de nabijheid van de bloemenveiling, tot ontwikkeling te
brengen als een bedrijventerrein voor hoofdzakelijk sierteeltgerelateerde- en lokale bedrijven. Dit gebied is globaal gelegen tussen de woonkernen van Aalsmeer en Nieuw Oosteinde. De economische omstandigheden van de afgelopen jaren
en de ontwikkelingen in de sierteeltsector hebben geleid tot
een andere economische ruimtevraag. De ruimtevraag voor
sierteelt(gerelateerde) bedrijven is minder dan oorspronkelijk voorzien. In plaats daarvan neemt de ruimtebehoefte
vanuit andere bedrijfssectoren juist toe. Hierbij kan gedacht
worden aan o.a. logistiek, food, toerisme, ‘home, gift & garden’, toerisme ((Floriworld) en hotels.
De wijzigingen in de marktbehoefte vraagt ook om een andere inrichting van de gronden, zoals de gewenste omvang
van de bedrijfskavels, de eventuele mogelijkheid van bedrijfswoningen en de stedenbouwkundige voorschriften voor
nieuwbouw (bouwbepalingen).
Het doel van de structuurvisie ‘2016 GPA, inclusief Royal
FloraHolland’ is om de thans geldende structuurvisie uit
2011 op onderdelen te herzien, zodat het gebied zich op een
goede manier kan ‘verkopen’ aan de juiste doelgroepen in het
bedrijvensegment. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn de
wijzigingen ten opzichte van de structuurvisie 2011 apart
beschreven in een zogenaamde “Staat van Wijzigingen”.
Waar vind u informatie?
De structuurvisie wordt op 29 juli 2016 beschikbaar gesteld.
De visie vindt u op de volgende manieren:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.
nl door te zoeken op identificatiecode:
NL.IMRO.0358.SVGPAALSM2016-VG01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via
http://0358.ropubliceer.nl, of via de website
www.aalsmeer.nl.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien.
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije
inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur
tot 20.00 uur.
De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag
8.30-12.30 uur.
bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een
structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.
beleidsregels terugvordering en verhaal
gemeente aalsmeer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat de ‘beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Aalsmeer op 26 juli 2016 in de
vergadering van burgemeester en wethouders is vastgesteld.
In dezelfde vergadering is de ‘‘beleidsregels terugvordering
en incasso WWB, IOAW, IOAZ 2012’ ingetrokken.
inwerkingtreding en overgangsrecht
De ‘beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Aalsmeer’ treedt op 1 augustus 2016 in werking.
Op dat tijdstip wordt de “beleidsregels terugvordering en incasso participatiewet, IOAW en IOAZ” zoals vastgesteld in de
vergadering van burgemeester en wethouders van 23 december 2014, ingetrokken.
ter inzage
De bijbehorende documenten kunt u vanaf 27 juli tot en met
27 augustus 2016 inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
bezwaar en beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing.
voornemen opschorten bijhouding
persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”.
Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer
woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
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Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen
F.B.

06-01-2016 20-07-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer.
Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij binnen vier
weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan
tot een voor beroep vatbare beslissing.
ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend
in de basisregistratie personen (brp)
besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar

zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd
als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Ślepko
van der Borght

M.
E.

12-07-1989 21-07-2016
11-08-1985 19-07-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook
stuurt u een kopie van het besluit mee.
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.
- Mijnsherenweg 45C01, 1433 AP (Z-2016/039526) het realiseren van 12 prefab bedrijfsboxen
- Rietwijkeroordweg 40, 59 en 66, 1432JE (Z-2016/038781)
het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik
van een weiland en/of parkeerterrein voor festivalbezoekers van 15 t/m 24 juli 2016
- Beethovenlaan 56, 1431 WZ (Z-2016/039796) het plaatsen van een naambord op de gevel
- Rietwijkeroordweg 59 en Mr.Jac.Takkade 40, 1432 JG (Z2016/039123) het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. het gebruik van een weiland en/of parkeerterrein
voor festivalbezoekers van 4 t/m 8 augustus 2016
- Herenweg 58, 1433 HB (Z-2016/040149) het geheel vervangen van de bestaande beschoeiingen
- Nabij Stommeerkade 33 (aansluiting Burgemeester Kasteleinweg), 1431 EK (Z-2016/040413) het aanleggen van
een in- en uitrit t.b.v. het bouwverkeer gebied Polderzoom
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2016/040371) het vervangen van
2 containers in 2 silo’s het deels herzien van brandscheidingen in het gebouw, het wijzigen van de in- en uitritten
en het wijzigen van het aantal parkeerplaatsen voor personenwagens en trucks.
verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide
procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Stuurboordstraat 6b, 1433 SC (Z-2016/032648) het
plaatsen van een damwand
- Kerkweg 62, 1432 EJ (Z-2016/031072) het plaatsen van
een dakkapel aan de zuidoost-zijde
aanvragen ligplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een ligplaatsvergunning 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.
- Uiterweg 154 WS8, 1431 AS (Z-2016/038331) het verplaatsen van de woonark voor niet-permanente bewoning
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Emmastraat 29, 1432 EW (Z-2016/027876) het plaatsen
van een dakopbouw
- Nabij Wim Kan Dreef 2A, 1433 HM (Z-2016/029397) het
plaatsen van een stalen damwand
- Oude Spoordijk 8 ws, 1432 AB (Z-2016/032042) het vernieuwen en uitbreiden van een schuur
- Naast Brazilielaan (Z-2016/030917) het tijdelijk plaatsen
van een reclamebord t.b.v. verkoop van de kavels Greenpark

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Begoniastraat 55, 1431 TB (Z-2016/039168) het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Mijnsherenweg 20, 1433 AS (Z-2016/040350) het slopen
van afdeling 6 van het voormalige tuinbouwkascomplex
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/039963) (activiteitenbesluit) het veranderen van het bedrijf
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Burgemeester Kasteleinweg 3, 1431 BX (Z-2016/034073)
Activiteitenbesluit m.b.t. beëindiging activiteiten tankstation aan de zuidzijde
- Wim Kan Dreef 4, 1433 HM (Z-2016/035148) Activiteitenbesluit t.b.v. het plaatsen van lichtmasten en ledarmaturen tijdens de aanleg van het 2e kunstgrasveld
RKDES
- Begoniastraat 55, 1431 TB (Z-2016/039168) het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS (Z-2016/040350) het
slopen van afdeling 6 van het voormalige tuinbouwkascomplex
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.
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Bellefleurstraat 5, 1432 LJ (Z-2016/033744) het plaatsen
van een dakkapel op het achterdakvlak
- Schinkeldijkje 20, 1432 CE (Z-2016/029748) het oprichten van een woonhuis
buiten behandeling gestelde aanvragen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Dorpsstraat 111, 1431 CC (Z-2016/008367) het oprichten
van een nieuwe kantine en het wijzigen van gebruik bestaande kantine
- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2016/026193) het plaatsen
van een vaste terrasoverkapping over het bestaande terras van het restaurant

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 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. 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.

geWeigerde omgevingsvergunning,
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 weigeren. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 282a, 1431 AW (Z-2016/019438) het plaatsen
van een terrasoverkapping op een recreatielandje

** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 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.

ingetrokken vergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Aalsmeerderweg 255, 1432 CM (Z-2013/019634) het vergroten van de bestaande bedrijfsruimte

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

