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aanleg gereserVeerde 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij op 8 augustus 2013 besloten hebben op 
grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 
1994, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te rea-
liseren in de Rozenstraat ter hoogte van nummer 22 voor een 
mindervalide bewoner in de Rozenstraat. 
Dit besluit ligt tot 26 september 2013 ter inzage bij de re-
ceptie van het gemeentehuis te Aalsmeer, Raadhuisplein 1 
te Aalsmeer.  

eVenementenVergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening zijn de vergunningen verleend voor:
- Summer Dance op het Surfeiland op 17 augustus 2013 

van 15.00–01.00 uur;
Datum verzending vergunning 14 augustus 2013

- Goud van Oud in Aalsmeer Dorp op 31 augustus 2013 van 
20.00–01.00 uur;

Datum verzending vergunning 12 augustus 2013

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 60b, het wijzigen van een bedrijfsge-

bouw;
- Aalsmeerderweg 509, het vervangen van de woning;
- De Muzen 6, het kappen van een boom;
- Duikerstraat 42, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde;
- Japanlaan, het bouwen van een nieuwe bedrijfshal, koel-

cellen, kantoor, terreinafscheidingen, en het aanleggen 
van 2 uitritten;

- Kudelstaartseweg 200, het plaatsen van een hekwerk en 
het wijzigen van een uitrit;

- Madame Curiestraat 9, het plaatsen van een erfafschei-
ding;

- Moslaan 28, het plaatsen van een dakkapel aan de achter-
zijde;

- Uranusstraat 13, het plaatsen van een dakopbouw op de 
garage en serre;

- Uranusstraat 15, het plaatsen van een dakopbouw en 
dakkapellen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 60B, het slopen van 2 dakopbouwen, 
- Clematisstraat 16, het wijzigen van brandcompartimen-

ten;
- Herenweg 53, het verwijderen van asbest;
- Hornweg 34, het slopen van asbesthoudende materialen;
- Jac P Thijsselaan 9, het slopen van de woning en opstal-

len;
- Stommeerkade 57, het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 266, het gedeeltelijk slopen van kassen en het 

verwijderen van asbest;
- Uiterweg 266, het slopen van kas 3 en 5.

geweigerde omgeVingsVergunningen Voorbereid 
met de uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht een omgevingsvergunning hebben geweigerd 
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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.

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:
- Oosteinderweg 287, het project betreft het dempen van 

een bestaande watergang en het graven van nieuw com-
pensatiewater inclusief het plaatsen van hardhouten 
beschoeiing langs het nieuwe water; (verzonden op 8 
augustus 2013)

- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en 542a, het vergroten 
van een botenloods en legaliseren woning (verzonden op 
8 augustus 2013).

De weigering, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 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.
Als u het niet eens bent met het besluit en u een zienswijze 
heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt 
u binnen zes weken na verzending van het besluit beroep 
instellen bij de rechtbank Amsterdam. In het beroepschrift 
moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent 
met het besluit.

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 Vergunnin-
gen, 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 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 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Cyclamenstraat 56, het vergroten van de woning (verzon-

den 15 augustus);
- Kerkweg 59, het bouwen van een hobbyruimte (verzon-

den 13 augustus);
- Turfstekerstraat 61, het uitbreiden van bedrijfsruimte 

(verzonden 13 augustus);
- Oosteinderweg 335, 335a, 337, 339  het bouwen van een 

bedrijfsruimte en 3 appartementen (verzonden 13 augus-
tus).

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:
- Schweitzerstraat 50, het vervangen van de schuur (ont-

vangen 30 mei 2013).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-

ken:
- Ophelialaan 181, plaatsen van een dakkapel.

geaccepteerde (sloop-)melding(en)

- Herenweg 53, het verwijderen van asbest;
- Oosteinderweg 515, het slopen van een woning.

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 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

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

t/m 26-09 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats

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.




