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eVenementenVergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- braderie in Aalsmeer Dorp op 7 september 2013 van 

10.00–17.00 uur;
Datum verzending vergunning 30 juli 2013

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 329, het kamergewijs verhuren van de 

woning;
- Azaleastraat 1, het vergroten van de woning;
- Begoniastraat 69, het kappen van een boom;
- Cyclamenstraat 37, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde en het uitbouwen van de keuken;
- Distelvlinderstraat 9, het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde;
- Jac. P. Thijsselaan 9, het vervangen van een woning en 

berging;
- Oosteinderweg 293, het vergroten van de woning;
- Oosteinderweg 515, het vervangen van de woning en het 

aanleggen van een zwembad;
- Van Cleeffkade 15, het plaatsen van een luifel;
- Vlinderweg bouwkavel 20 t.h.v. nr 250, het bouwen van 

een woning.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Oosteinderweg 515, het slopen van een woning;
- Meervalstraat 23, het verwijderen van asbest.

Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 7, 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, 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:
- Stommeerweg 97, het plaatsen van een dakopbouw op de 

aanbouw aan de achterzijde (datum verzending vergun-
ning: 26 juli);

officiële mededelingen
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gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.

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. 
0297-387575. 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 infor-
matie 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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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.

- Marconistraat 12, het plaatsen van een dakkapel; (datum 
verzending vergunning: 26 juli);

- Zijdstraat/Molenpad, het realiseren van een supermarkt 
op de begane grond; (datum verzending vergunning: 29 
juli);

- Zwanebloemweg 78, het plaatsen van dakkapellen; (da-
tum verzending vergunning: 26 juli);

- Zwanebloemweg 80, het plaatsen van een dakkapel (da-
tum verzending vergunning: 26 juli).

Verleende bouwVergunningen

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, balie 7, 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 vra-
gen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen 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 40 Woningwet besloten is de vol-
gende bouwvergunningen te verlenen:

1e fase
- Noordpolderweg 17, het oprichten van een bedrijfsge-

bouw met kantoor (datum verzending vergunning: 26 
juli)

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Meervalstraat 23, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, balie 7, 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 me-
dewerker van de afdeling 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

t/m 01-08 Herenweg 38 (het bouwen van een woning en 
botenhuis).

t/m 02-08 Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuw Oos-
teinde’ met bijbehorende stukken (planverbeel-
ding, regels en een toelichting.

t/m 15-08 Zwarteweg 88, Aalsmeer (plaatsen van reclame 
op het pand).

t/m 16-08 Herenweg 78aa (bouwen van een woning); 
Boomgaard 32, het aanleggen van een uitrit 
(verzonden 5 juli).

t/m 05-09 Bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ 
met de bijbehorende stukken gedurende 6 we-
ken voor een ieder ter inzage van vrijdag 26 ju-
li tot en met donderdag 5 september 2013.

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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.




