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Nieuwe Meerbode - 4 augustus 2011

4 augustus 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.

op vrijdag 5 augustus 2011 is de afdeling Bouwvergunningen gesloten, tevens is de afdeling ook
telefonisch gesloten.

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.

drank- en horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
- Café de Praam, Zijdstraat 60
Datum verzending vergunning: 4 augustus 2011
exploitatievergunningen
De burgemeester maakt bekend dat de volgende vergunning
is verleend op grond van art. 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening;
- Exploitatie- en terrasvergunning: De Praam, Zijdstraat 60
Datum verzending vergunning 2 augustus 2011
objectvergunning
Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Het plaatsen van een bouwinrichting bij de J. Frisostraat
2 van 18 augustus t/m 11 november 2011
Datum verzending vergunning 3 augustus 2011
Wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Aalsmeerderweg 422, het aanleggen van een in-/uitrit;
- Boegstraat 2, het vergroten van de woning;
- Dorpsstraat 83, het kappen van bomen;
- Hornweg 137, het plaatsen van een blokhut;
- Hornweg 158, het slopen van kassen, een schuur en een
schoorsteen;
- Hornweg 192, het vergroten van de woning;
- Madame Curiestraat 24, het kappen van bomen;
- Oosteinderweg 235, het slopen van een kas;
- P.F. von Sieboldlaan 27, het plaatsen van een dakkapel;
- Spoorlaan 55, het verwijderen van asbest;
- Stommeerkade 87, het slopen van een woning en opstallen;

- Stommeerweg 20, het kappen van een boom;
- Turfstekerstraat 19, het vestigen van perifere detailhandel;
- Uiterweg 161, het kappen van bomen;
- Westeinderplassen, kadasternummer H 1652, het bouwen
van een berging;
- Zijdstraat tegenover nr. 45-47, het plaatsen van een reclamezuil;
- Zwanebloemweg Kudelstaart, het bouwen van een kademuur;
- Zwarteweg 75, het bouwen van een woning.
Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere
procedure

t/m 26 aug
t/m 27 aug
t/m 2 sept

t/m

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.

t/m 6 sept

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Dorpsstraat 108, het slopen van de woning.
Omgevingsvergunningen van rechtswege verleend:
- Aalsmeerderweg t.h.v. 344, het aanleggen van een tijdelijke uitrit.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 4 augustus 2011.

t/m 7 sept

t/m 6 sept
t/m 6 sept

t/m 8 sept
t/m 14 sept
t/m 15 sept
t/m 16 sept

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,
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
ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening,
Week 31
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;
Vastgestelde ontwerp Vaarwegenverordening
(Rijnland);
Evenementenvergunning: Night Windsurf vanaf
het surfeiland Vrouwentroost van 17.00 – 24.00
op 17 september 2011;
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;
3 sept Ventvergunning: Promotiecampagne
NUON van 1 augustus t/m 3 september 2011;
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;
Pramenrace te Aalsmeer van 12.00 – 18.00 op
10 september 2011;
Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning (WMO) Aalsmeer 2011;
Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen
(Rijnland).
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’;
Exploitatie- en terrasvergunning: Café de
Praam, Zijdstraat 60;
Objectvergunning: Het plaatsen van een bouwinrichting bij de J. Frisostraat 2, van 18 augustus t/m 11 november 2011;
Drank- en Horecawet: Café de Praam, Zijdstraat
60.

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.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

