
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• A.H. Blaauwstraat 11, het kappen van een boom.
• Locatellihof 7, het plaatsen van een dakkapel.

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:
• Brasemstraat 31, het plaatsen van een dakkapel; 
• Herenweg 80a, het vernieuwen van een steiger en het 

aanleggen van beschoeiing;
• Jac. Thijsselaan 57, het plaatsen van gevelreclame;
• Kamperfoeliestraat 16, het vergroten van de woning;
• Lakenblekerstraat 24 en 24a, het wijzigen van een gevel;
• Legmeerdijk 313, het bouwen van een transportgang en 

oversteek;
• Legmeerdijk 313, het bouwen van een distributiegebouw;
• Pontweg 27a, het wijzigen van de gevel en het plaatsen 

van een balkon;
• Uiterweg 308, het slopen van de woning en het bouwen 

van een nieuwe woning.
• Uiterweg 337 ws1, het bouwen van een berging;
• Wilgenlaan 25, het vergroten van de woning.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide 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.

• Boomgaard 105, het bouwen van een woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 25 augustus 2011.

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. 

Wet Geluidhinder

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
met ingang van 25 augustus 2011 gedurende 6 weken ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen 
zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij 
het betreffende bestuursorgaan.

• Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluid-
hinder is verzocht om vaststelling van hogere waarden 
vanwege het wegverkeerslawaai, op het perceel Uiterweg 
308.

Publicatie meldinG artikel 8.40 Wet 
milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij van de volgende inrichting(en) een 
melding ingevolge 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 

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.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend in de nachten van:
• Zaterdag 17 op zondag 18 september 2011 en zaterdag 

24 op zondag 25 september 2011 tot 02.00 uur aan  
’t Holland Huys

Datum verzending ontheffing: 25 augustus 2011.

verkeersbesluit 2011 /10390-m&r

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij, op grond van artikel 15, eerste lid, 
van de Wegenverkeerswet 1994, besloten hebben verkeers-
tekens middels verkeersborden en belijning te verwijderen 
of te (her)plaatsen op en rondom de Van Cleeffkade, ten be-
hoeve van de nieuw (her)inrichting van de Van Cleeffkade. 
De herinrichting vindt plaats op basis van het project “Her-
inrichting Van Cleeffkade”. Gedurende de ontwerpfase van 
het project zijn belanghebbenden geïnformeerd en gehoord. 
Het definitieve ontwerp is mede vormgegeven op basis van 
de participatie van belanghebbenden en het besluit is de 
formalisatie van het ontwerp. Voor de herinrichting van de 
Van Cleeffkade worden verkeerstekens middels verkeersbor-
den en wegmarkeringen verwijderd, geplaatst en opnieuw 
aangebracht conform bijlage I Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990. 

De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te 
vinden onder registratienummer 2011 /10390 -M&R. Dit be-
sluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij 
de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie 
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit 
besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit 
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemees-
ter en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer.

beslissinG oP bezWaar 2011/10918-m&r

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij, overeenkomstig het advies van de be-
zwaarschriftencommissie, het verkeersbesluit 2010/12595 
met betrekking tot het instellen van een parkeerschijfzone 
rondom het winkelcentrum Kudelstaart herroepen en intrek-
ken. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes 
weken na publicatie van dit besluit, beroep instellen bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de genoem-
de periode, kan - indien er sprake is van een spoedeisend 
belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht 
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amster-
dam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen 
van een verzoek tot voorlopige voorziening is apart griffie-
recht verschuldigd.

Wet alGemene bePalinGen omGevinGsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
25 augustus 2011

de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Sparnaaij Lasbedrijf 
Adres : Helling 28
Plaats : 1431 BS Aalsmeer
Datum  : 18 augustus 2011

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 Vergunningen en Handha-
ving.

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 bij de afdelinG dienstverleninG, 
Week 34

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 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-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 20 sept  Terrasvergunning-proef: Café Sportzicht, Sport-
laan 44;

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’;

t/m 23 sept  APV vergunning: braderie Dorp 2011 op zater-
dag 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. Thijssel-

aan op 5 september 2011 van 10.00-14.00 uur;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Stom-

meer’;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘FloraHol-

land Locatie Oost’;
t/m 7 okt Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag 

18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag 
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland 
Huys;

t/m 7 okt Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R.

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.

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

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.

pagina 6 




