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Kennisgeving ontwerp beschiKKing, wet 
ruimtelijKe ordening, vrijstelling ex artiKel 
19 wro en bouwvergunning 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening voorne-
mens zijn een vrijstelling en een vergunning te verlenen voor 
het de wijziging van kassen in een bedrijfspand ten behoeve 
van stalling en opslag en de nieuwbouw van een stalling- 
en opslagloods aan de Aalsmeerderweg 105 te Aalsmeer. De 
gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 juli 2011 be-
sloten om het plan positief te benaderen. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het ontwerp verkla-
ring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van vrijdag 12 augustus 2011 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer bij balie 
6, van 9.00 tot 11.30 uur. Gedurende deze termijn kan een 
belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze 
tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrifte-
lijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wet-
houders 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 vergun-
ningen, handhaving en dienstverlening via telefoonnummer 
(0297) 387 698

welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie 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 aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 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 ziens-
wijze indienen.

Inzagetermijn tot vrijdag 23 september 2011
- Aalsmeerderweg 105, het wijzigen van kassen in een 

bedrijfspand ten behoeve van stalling en opslag en de 
nieuwbouw van een stalling- en opslagloods

ter inzage legging uitwerKingsplan bruggen 
green parK aalsmeer deelgebied 9 en 10

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
zij het Uitwerkingsplan ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park 
Aalsmeer bruggen deelgebieden 9 en 10’ ter inzage leggen. 
Het uitwerkingsplan ligt met ingang van vrijdag 12 augus-
tus 2011 tot en met donderdag 23 september 2011 tijdens 
de gebruikelijke openingstijden dagelijks ter inzage op het 
gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. 
De digitale versie van het uitwerkingsplan is in deze periode 
te vinden op de gemeentelijk website: www.aalsmeer.nl.

Voor de deelgebieden 9 en 10 van Green Park Aalsmeer heeft 
al een nieuw bestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierin 
wordt een ontsluitingsweg mogelijk gemaakt, de Japan-
laan. Deze weg takt aan op de Machineweg en op de on-
langs gerealiseerde rotonde op de Legmeerdijk. Voor deze 
weg zijn twee bruggen noodzakelijk, om de Horntocht en 
de Machinetocht te kruisen. Het voorliggende uitwerkings-
plan betreft deze twee bruggen. Tijdens de terinzageligging 

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.

evenementenvergunning
Op grond van artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de ventvergunning verleend aan:
- De heer J. Redouani voor verkoop van consumptie-ijs op 

woensdag, vrijdag en zaterdag.
Datum verzending vergunning: 9 augustus 2011

wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning zijn ontvangen:
- Beethovenlaan, het vervangen van de brug;
- Dorpsstraat, het bouwen van een noodbrug;
- Mendelstraat 99, het kappen van een boom;
- Praamplein 3-69, het wijzigen van de toegangsdeur;
- Westeinderplassen H 589, het plaatsen van een blokhut.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 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 ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Dorpsstraat 83, kappen van diverse bomen;
- Hornweg 93-95, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 158, het slopen van kassen, een schuur en een 

schoorsteen;
- Madame Curiestraat 24, het kappen van bomen;
- Mijnsherenweg 41, het aanleggen van kabels en leidingen; 
- Middenweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 235, het slopen van een kas;
- Oosteinderweg 591, het aanleggen van kabels en leidin-

gen; 
- Ophelialaan 100-160, het aanleggen van kabels en leidin-

gen; 
- Spoorlaan 55, het verwijderen van asbest;
- Stommeerweg 20, het kappen van een boom;
- Stommeerweg 87, het slopen van een woning en opstal-

len;
- Uiterweg 161, het kappen van bomen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 11 augustus 2011.

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
11 augustus 2011

worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een 
schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. 
Schriftelijke reacties worden gericht aan het college (post-
bus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ziens-
wijze uitwerkingsplan bruggen GPA”. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan daarvoor een af-
spraak maken via telefoonnummer (0297) 387 744. 

ter inzage bij de afdeling dienstverlening,  
weeK 32

t/m 26 aug Standplaatsvergunningen: de verkoop van 
stroopwafelassortiment, vanaf oktober 2011 op 
vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oost-
einde;

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 bo-
tenshow op 3 september 2011, Tropical Night, 
Aalsmeer Centrum van 20.00 – 01.00 op 30 ju-
li 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 Atletiekvereni-
ging Aalsmeer en voorterrein (gras), Sportlaan 
43B te Aalsmeer van 29 augustus t/m 2 septem-
ber 2011;

t/m 6 sept Pramenrace te Aalsmeer van 12.00 – 18.00 op 
10 september 2011; 

t/m 6 sept Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) Aalsmeer 2011;

t/m  7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen 
(Rijnland).

t/m 8 sept Vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijds-
traat’; 

t/m 14 sept Exploitatie- en terrasvergunning: Café de 
Praam, Zijdstraat 60;

t/m 15 sept  Objectvergunning: Het plaatsen van een bouw-
inrichting bij de J. Frisostraat 2, van 18 augus-
tus t/m 11 november 2011;

t/m 16 sept Omgevingsvergunning: Aalsmeerderweg t.h.v. 
344, het aanleggen van een tijdelijke uitrit;

t/m 16 sept Drank- en Horecawet: Café de Praam, Zijdstraat 
60;

t/m 21 sept De heer J. Redouani voor verkoop van consump-
tie-ijs op woensdag, vrijdag en zaterdag;

t/m 23 sept ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park Aalsmeer 
bruggen deelgebieden 9 en 10’.

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.

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 bestuursse-
cretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M. 
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wet-
houders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverde-
ling 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 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 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.

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.

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



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

Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg gaat werken met 
een ‘gekantelde’ Verordening voorzieningen Wmo

Declaratiefonds 
65-plussers
Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u gebruik 
maken van het declaratiefonds 65-plussers. U 
moet wonen in Uithoorn of Aalsmeer. Een inko-
men ontvangen tot €1.266,98 (alleenstaand) 
of €1.743,91 (samenwonend). Het declaratie-
fonds 65-plussers heeft als doel om ouderen 
deel te laten nemen aan sociale activiteiten. Er 
wordt geen rekening gehouden met uw eigen 
vermogen. Welke kostenposten vallen onder 
deze regeling:

 naar de bioscoop;
 een dagje weg;
 sporten;
 bibliotheek;
 een cursus;
 cadeau (klein)kinderen;
 abonnementen;
 lidmaatschap vereniging.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of u uw 
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het 
beste bespreken met een medewerker van het 
cluster Werk en Inkomen.

De gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn 
hebben de Verordening voorzieningen Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 
vastgesteld.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
is een zogenoemde ‘participatie wet’. Dit houdt 
in dat iedereen kan meedoen aan de samen-
leving. Het gaat om alle burgers, ook mensen 
met een beperking. Met de Wmo wordt de stap 
gemaakt van het verstrekken van voorzienin-
gen naar het compenseren van beperkingen. 
De gemeente heeft de plicht om oplossingen te 
bieden, zodat burgers met beperkingen: 

 een huishouden kunnen voeren (in huis), 
 zich in hun woning kunnen verplaatsen 

(woningaanpassingen aan huis) 
 zich om hun woning kunnen verplaatsen 

(om huis),
 medemensen kunnen ontmoeten om soci-

ale verbanden aan te gaan (van huis). 

Wat is de Kanteling Wmo?
De Kanteling Wmo gaat uit van het compen-
seren van een door de persoon met beperkin-

gen ondervonden probleem. Het gaat hierbij 
om het behoud en bevorderen van de zelfred-
zaamheid en participatie. De nadruk valt op wat 
men zelf (nog) kan en pas beslissen over oplos-
singen als alle mogelijkheden bekeken zijn. De 
werkwijze van de Kanteling bestaat uit een eer-
ste contact, waarin eerst wordt onderzocht of 
iemand zelf een oplossing kan vinden. Dit kan 
ook zijn met behulp van mensen uit de eigen 
sociale kring (familie, vrienden, buren). Daarna 
volgt het zogenoemde “gesprek aan de keuken-
tafel”. Tijdens dit gesprek wordt de vraag van de 
burger verhelderd. Het is van belang dat de bur-
ger de ruimte krijgt om zijn verhaal te vertellen 
aan een deskundig persoon: de Wmo-consu-
lent. De oplossing die daarna gevonden wordt 
kan anders zijn dan waar de burger mee bin-
nenkwam. Doel van het gesprek is om samen 
met de burger te komen tot inzicht in problemen 
die de burger ervaart.

Van belang is de versterking van (de ondersteu-
ning van) alle vormen van informele zorg (met 
name mantelzorg en vrijwilligerswerk). In eer-
ste instantie moet men gebruik maken van col-

lectieve voorzieningen (voorliggend). Verder is 
het van groot belang dat de plek waar het pro-
bleem wordt gesignaleerd goed verwijst. Een 
woningcorporatie kan een dergelijke signale-
rende functie hebben, maar ook de huisarts of 
de buurvrouw. De buurvrouw kan bijvoorbeeld 
zien dat iemand al drie dagen zijn hondje niet 
heeft uitgelaten, terwijl dat normaal gesproken 
iedere dag gebeurt.

Wat is er anders met de Verordening voor-
zieningen Wmo 2011?
Naast de hierboven beschreven andere werk-
wijze moet iemand ook een eigen bijdrage beta-
len voor vrijwel alle voorzieningen (uitzonde-
ringen zijn collectief vervoer/Regiotaxi en rol-
stoelen). Dat betekent, dat na toekenning van 
een voorziening of fi nanciële tegemoetkoming, 
iemand een eigen bijdrage gaat betalen. Deze 
bijdrage is afhankelijk van het (gezamenlijke) 
verzamelinkomen. De eigen bijdrage wordt 
berekend en geïnd door het CAK. 

Wanneer gaat de eigen bijdrage regeling in?
De planning is op 1 september 2011 voor alle 
nieuwe Wmo aanvragen. Alle gebruikers van 
voorzieningen en ontvangers van een fi nanciële 
tegemoetkoming worden in het laatste kwartaal 
2011 op de hoogte gebracht van de ingangs-
datum van de eigen bijdrage. De medewerkers 
van het Loket Wonen, Welzijn en Zorg laten u 
weten of u voor een voorziening/fi nanciële tege-
moetkoming in aanmerking komt.

Verzorgt u kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 
jaar? Dan kunt u mogelijk het Declaratiefonds 
jongeren aanvragen. U moet wonen in Aals-
meer of Uithoorn. Een inkomen (dus ook een 
uitkering) ontvangen tot €1.306,66 (alleen-
staand) of €1.451,84 (samenwonend). In 
sommige gevallen mag u meer verdienen 
(125% van de bijstandsnorm). Er wordt geen 
rekening gehouden met het eigen vermogen. 
Welke kostenposten vallen onder deze rege-
ling: 

 rekenmachine;
 muziekles;

 schoolexcursies;
 schooltas;
 tekenspullen;
 huur muziekinstrument;
 aanschaf muziekboeken;
 aanschaf sportspullen (zoals een tennis-

racket, voetbal of balletschoenen).

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of u 
uw gemaakte kosten kunt declareren, kunt u 
het beste bespreken met een medewerker 
van het cluster Werk en Inkomen. De vergoe-
ding wordt per kalenderjaar toegekend.

Bekendmaking 
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft tij-
dens de openbare vergadering op 14 juli 
2011 de volgende Verordening vastgesteld: 

 Verordening voorzieningen Wmo 
 Aalsmeer 2011.
De gemeenteraad van Uithoorn heeft tij-
dens de openbare vergadering op 14 juli 
2011 de volgende Verordening vastge-
steld:  

 Verordening voorzieningen Wmo 
 Uithoorn 2011.
De Verordening voorzieningen Wmo treedt 
in werking per 1 juli 2011 en ligt in de beide 
gemeentehuizen ter inzage tot 6 septem-
ber 2011. Nadere informatie vindt u op 
deze G2 pagina.

Declaratiefonds jongeren




