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18 augustus 2011

officiël e mededel ingen
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.
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.

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.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
• stremmen Jac P. Thijsselaan tussen Zwarteweg en Mendelstraat op 5 september 2011 tussen 10.00-14.00 uur
t.b.v. kappen van een boom naast Jac. P. Thijsselaan 48
• stremmen Robend tussen Einsteinstraat en de parkeerplaats van het winkelcentrum op 13 en 14 september
2011 van 10.00-16.00 uur t.b.v. het snoeien van de populieren.
Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
• Braderie Zijdstraat/Dorpsstraat/Schoolstraat op 3 september 2010 van 10.00 tot 17.00 uur.
Datum verzending vergunning 11 augustus 2011.
Terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend:
• Achter Café Sportzicht, Sportlaan 44
Datum verzending vergunning: 8 augustus 2011.
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘stommeer’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer geven er overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
kennis van dat zij een herziening van de zeven bestemmingsplannen die gelden in de wijk Stommeer voorbereiden.
Plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplannen wordt begrensd door:
• in het noorden: de Stommeerkade;
• in het oosten: de Geijlwijckerweg
(voormalig fietspad Stommeerkade);
• in het zuiden: de Zwarteweg;
• in het westen: de Stommeerweg.
Uitgezonderd van de herziening zijn het tracé van de Burgemeester Kasteleinweg en de vier projectgebieden van het
Masterplan ‘Tuinen van Aalsmeer’: Polderzoom, Noordvork,
Spoorlaan en Zwarteweg.
Aanleiding
De thans vigerende bestemmingsplannen ‘Stommeer-Noord
1964’, ‘Stommeer-Zuid 1964’, ‘Stommeer-Vuurdoornstraat
1995’, ‘Baccarastraat’, ‘Baanvak Achter de Wilgen’, ‘Stommeerkade-West’ en ‘Bedrijventerreinen Stommeer en Hornmeer’ dateren allen van vóór 2003. Op grond van de Wet
ruimtelijke ordening is een herziening van deze bestemmingsplannen geboden vóór 1 juli 2013.
Doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische
regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke
verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening.
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integrale Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherziening in hoofdzaak conserverend van aard. De planherziening
zal derhalve op korte termijn niet tot een wezenlijk andere
inrichting van het plangebied leiden. Om die reden heeft de
gemeenteraad van Aalsmeer op 26 mei 2011 besloten dat er
vooruitlopend op de herziening geen nieuwe integrale beleidsvisie voor het plangebied nodig is.
Planning
De planning van de integrale herziening is er op gericht in
de zomer van 2012 tot vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan te komen. Het komende half jaar is gereserveerd
voor de nauwkeurige inventarisatie van het plangebied en
het doorlopen van de inspraak en vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan.
Inzage projectplan
Voor de aanpak van de beoogde planherziening is een projectplan opgesteld. Het projectplan bevat een beschrijving
van de planinhoud en een beschrijving van de uitvoeringsorganisatie. Het inhoudelijke deel van het projectplan is in
te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de centrale
balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00
uur (vrije inloop) en van 14.00 tot 17.00 uur ( op afspraak).
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 tot 20.00
uur. Voor het overige is het projectplan in te zien op afspraak. Het projectplan is tevens beschikbaar gesteld via de
gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden onder de
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het
beeldscherm onder “ga direct naar”). Voor meer informatie
over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer R.
Luijendijk, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via tel. 0297387532.
Inspraak en zienswijzen
Met inachtneming van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2 Bro

wordt vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid is
om over het voornemen de bestemmingsplannen in de Stommeer te herzien zienswijzen naar voren te brengen, en dat er
geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid is gesteld
om over het genoemde voornemen advies uit te brengen.
Over het voorontwerpbestemmingsplan zal inspraak worden
verleend. Het ontwerpbestemmingsplan zal op grond van artikel 3.8 Wro ter inzage worden gelegd met voor een ieder
de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen. Van
de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan
met het oog op inspraak en het ontwerpbestemmingsplan
met het oog op het indienen van zienswijzen zal steeds op
de gebruikelijke wijze door middel van een publicatie in de
Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke website kennis
worden gegeven.
Vooraankondiging bestemmingsplan
‘FloraHolland locatie oost’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer geven er overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
kennis van dat zij een herziening van het bestemmingsplan
dat geldt voor FloraHolland Locatie Oost voorbereiden.
Plangebied
Het gebied van de herziening van het bestemmingsplan
wordt begrensd door:
• in het noorden: Hornweg
• in het oosten: het nieuwe tracé van de N201
• in het zuiden: de Legmeerdijk
• in het westen Locatie Centrum van FloraHolland.
Aanleiding
Het vigerende bestemmingsplan is ‘N201-zone’. Voor het
plangebied zijn in december 2010 twee vrijstellingsbesluiten
genomen. Hiermee wordt uitbreiding van de bloemenveiling
op Locatie Oost mogelijk gemaakt. Deze vrijstellingen worden nu verwerkt in een bestemmingsplan.
Planning
De planning van de integrale herziening is er op gericht in
de zomer van 2012 tot vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan te komen. Het komende half jaar start het doorlopen van de inspraak en vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan.
Inzage projectplan
Voor de aanpak van de beoogde planherziening is een projectplan opgesteld. Het projectplan bevat een beschrijving
van de planinhoud en een beschrijving van de uitvoeringsorganisatie. Het inhoudelijke deel van het projectplan is in
te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de centrale
balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00
uur (vrije inloop) en van 14.00 tot 17.00 uur (op afspraak).
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 tot 20.00
uur. Voor het overige is het projectplan in te zien op afspraak. Het projectplan is tevens beschikbaar gesteld via de
gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden onder de
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het
beeldscherm onder “ga direct naar”). Voor meer informatie
over het projectplan kunt u contact opnemen met mevrouw
M. Roos, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via tel. 0297387744.
Inspraak en zienswijzen
Met inachtneming van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2 Bro
wordt vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid
is om zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen het bestemmingsplan FloraHolland te herzien en dat er
geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid is gesteld
om over het genoemde voornemen advies uit te brengen.
Over het voorontwerpbestemmingsplan zal inspraak worden
verleend. Het ontwerpbestemmingsplan zal op grond van artikel 3.8 Wro ter inzage worden gelegd met voor een ieder
de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen. Van
de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan
met het oog op inspraak en het ontwerpbestemmingsplan
met het oog op het indienen van zienswijzen zal steeds op
de gebruikelijke wijze door middel van een publicatie in de
Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke website kennis
worden gegeven.
Wet algemene bepalingen omgeVingsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 24, het bouwen van een carport;
• Aalsmeerderweg 249A, het splitsen van de bedrijfsruimte;
• Einthovenhof 14, het plaatsen van een veranda;
• Hugo de Vriesstraat t.o. 46, het kappen van een boom;
• Jac. P. Thijsselaan 8, het vergroten van de schuur;
• Jac. P. Thijsselaan, Zwarteweg, Lakenblekerstraat en Turfstekerstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Rietwijkeroordweg 37, het kappen van een boom.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:

• Jac. P. Thijsselaan, Zwarteweg, Lakenblekerstraat en Turfstekerstraat, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure
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.

• Bosrandweg, het verbreden van de weg tussen de Bosrandbrug en de rotonde N231, het plaatsen van openbare
verlichting, verkeersregelinstallaties, het vervangen van
de faunatunnel en het kappen van 5 bomen.
Rectificatie
In de nieuwe meerbode van 11 augustus 2011 is de volgende
verleende omgevingsvergunning per abuis gepubliceerd:
• Stommeerweg 87, het slopen van een woning en opstallen
Dit moet zijn:
• Stommeerkade 87, het slopen van een woning en opstallen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 18 augustus 2011.
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 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 bij de aFdeling dienstVerlening,
Week 33
t/m 26 aug Standplaatsvergunningen: de verkoop van
stroopwafelassortiment, vanaf oktober 2011 op
vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oosteinde;
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 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;
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 Atletiekvereniging Aalsmeer en voorterrein (gras), Sportlaan
43B te Aalsmeer van 29 augustus t/m 2 september 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-Zijdstraat’;
t/m 14 sept Exploitatie- en terrasvergunning: Café de
Praam, Zijdstraat 60;
t/m 15 sept Objectvergunning: Het plaatsen van een bouwinrichting bij de J. Frisostraat 2, van 18 augustus 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 20 sept Terrasvergunning-proef: Café Sportzicht, Sportlaan 44;
t/m 21 sept De heer J. Redouani voor verkoop van consumptie-ijs op woensdag, vrijdag en zaterdag;
t/m 23 sept ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park Aalsmeer
bruggen deelgebieden 9 en 10’;
t/m 23 sept APV vergunning: braderie Dorp 2011 op zaterdag 3 september 2011 van 10.00-17.00 uur;
t/m 27 sept Ontheffing tijdelijk stremmen Robend op 13 en
14 september 2011 van 10.00-16.00 uur;
t/m 28 sept Vastgestelde Ontwerplegger Rietlanden;
t/m 29 sept Ontheffing tijdelijk stremmen Jac. P. Thijsselaan op 5 september 2011 van 10.00-14.00 uur;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Stommeer’;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘FloraHolland Locatie Oost’.

Voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

