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Bekendmaking mandaatVerlening Van B&w 
aalsmeer aan B&w amstelVeen ten aanzien 
Van het nemen Van VerkeersBesluiten

B&W van Aalsmeer maken bekend dat zij op 30 juli 2013 
mandaat hebben verleend aan B&W van Amstelveen voor het 
nemen van verkeersbesluiten namens de gemeente Aalsmeer. 
In Amstelveen is deze bevoegdheid vervolgens doorgeman-
dateerd aan de afdelingsmanager(s) met mogelijkheid tot 
ondermandaat. De beperking in het mandaatbesluit van Am-
stelveen ten aanzien van Aalsmeerse verkeersbesluiten komt 
hiermee te vervallen.Inwerkingtreding: 30 juli 2013 

Ter inzage  : n.v.t. 
Bezwaar/beroep/etc. : n.v.t. 

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- IJsvogelstraat 17, het plaatsen van een dakkapel (voor-

gevel);
- Oosteinderweg 411a, het realiseren van een bed and 

breakfast.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Drie Kolommenplein 1, het inrichten van de bouwplaats.

rectificatie

In week 31 is er een aanvraag omgevingsvergunning gepu-
bliceerd voor:
- Aalsmeerderweg 329, het kamergewijs verhuren van de 

woning. Dit adres moet aalsmeerderweg 329A zijn.

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 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 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:
- Korianderhof 6 en 7 het bouwen van een dubbel woonhuis 

(verzonden 5 augustus 2013);
- Uiterweg 27 ws4, het plaatsen van een schuur (verzonden 

2 augustus 2013).

kennisgeVing ontwerp Beschikking, wet 
algemene Bepalingen omgeVingsrecht, 
omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor:
- Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een woning.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 9 augustus 2013 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de ge-
meente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak 
via tel. 0297-387575. De openingstijden in Aalsmeer zijn op 
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een 
afspraak maken binnen deze tijden.
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk en/of mon-
deling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, post-
bus 253, 1430 AG, Aalsmeer. 

officiële mededelingen
8 augustus 2013

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.

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.

Verdagen (Verlenging) Beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagd:
- Van Cleeffkade 15, het bouwen van een steiger, ontvangen 

op 19-06-2013;
- Sportlaan 58, het maken van een uitrit en parkeerplaats, 

ontvangen op 20-06-2013.

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Korianderhof 12, het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet;
- Kudelstaartseweg 100, het slopen van de woning.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

puBlicatie melding artikel 8.40 wet milieuBeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding in-
gevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen.
Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel 
van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond 
van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats 
daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en 
voorschriften uit het genoemde Besluit.

activiteitenbesluit wet milieubeheer
Naam : Natural Western Riding Center
Adres : Oosteinderweg 549A
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 1 juni 2013

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 Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen.

gewijzigde Vaststelling Bestemmingsplan 
‘hornmeer’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
27 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Hornmeer’ hebben vast-
gesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van het ontwerp. Het ontwerp van het bestemmings-
plan heeft van 15 maart 2013 tot en met 25 april 2013 voor 
een ieder ter inzage gelegen. 

wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling een aantal wijzigin-
gen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen in 
de planverbeelding en planregels hebben in hoofdzaak betrek-
king op de aanduidingen ‘brug’ in het Hornmeerpark en het 
toevoegen van een afwijkingsbevoegdheid voor het bouwen 
met een hoger bebouwingspercentage binnen de bestemming 
‘Bedrijventerrein’. De overige wijzigingen in planregels zijn 
van beperkte juridische impact en redactionele aard. Voor de 
precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de 
stukken die ter inzage liggen.

doelstelling
Het bestemmingsplan beoogd een tijdige herziening van de 
bestemmingsplannen ‘Hornmeer 1979’, ‘Hornmeer 1979, 1e 
herziening’, ‘Sportpark Hornmeer 1983’, ‘Bedrijfsterreinen 
Hornmeer 1976’, ‘Bedrijventerreinen Stommeer en Hornmeer’ 
en ‘Kudelstaart Legmeerdijk 1975’ in de wijk Hornmeer en om-
vat het gebied dat wordt begrensd door: 
- in het noorden: de Zwarteweg;
- in het oosten: de sloot gelegen tussen de Turfstekerstraat 

en het Flora Holland-terrein; 
- in het zuiden: de gemeentegrens en de Bachlaan;
- in het westen: de Kudelstaartseweg. 

procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een plan-
verbeelding, regels en gaat vergezeld van een toelich-
ting. Vanaf 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan 

het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale 
bestemmingsplan ‘Hornmeer’ met planidentificatiecode 
NL.IMRO.0358BPHornmeer-VA01 bekijken op www.ruimtelij-
keplannen.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het be-
stemmingsplan in te zien. Het vastgestelde bestemmingsplan 
ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een 
ieder ter inzage van vrijdag 9 augustus tot en met donderdag 
19 september 2013. Het besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan treedt in werking met ingang van 20 septem-
ber 2013. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebben-
den, mits zij in de voorprocedure tijdig zienswijzen hebben 
ingediend en de belanghebbenden die niet verweten kunnen 
worden geen zienswijze te hebben ingediend tot en met 19 
september 2013 op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de 
Wet ruimtelijke ordening beroep instellen tegen het besluit 
tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hornmeer’. Daar-
naast kunnen belanghebbenden binnen de gestelde termijn 
in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan. Beroep moet worden ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Een ieder die een zienswijze heeft 
ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan ontvangt een 
reactie, waarin aangegeven wordt op welke wijze de gemeen-
teraad de ingediende zienswijze in haar besluitvorming heeft 
betrokken. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien bij de balie 
Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuis-
plein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woens-
dag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het plan is 
tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunningen in het 
raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden 
via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 
8.30-12.30 uur). Het plan en de bijbehorende stukken zijn 
ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.
aalsmeer.nl.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, 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 medewerker van de 
afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunningen,  tel. 
0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvra-
gen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelo-
pen 2 weken.

ter inzage

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 weken 
voor een ieder ter inzage van vrijdag 26 juli tot 
en met donderdag 5 september 2013.

t/m 19-09 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Horn-
meer’.

t/m 20-09 Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een wo-
ning.

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.

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.




