
Rectificatie

In week 36 is gepubliceerd dat er een omgevingsvergunning 
is verleend voor het plaatsen van een blokhut aan de Horn-
weg 137, deze vergunning is echter pas deze week (week 37) 
verleend.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 15 september 2011.

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 voornemens 
zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het slopen en 
bouwen van een woning aan de Wilgenlaan 6 te Aalsmeer. 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 september 
2011 besloten om het bouwplan positief te benaderen. De aan-
vraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 september 
2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te 
Aalsmeer, balie 6. Gedurende deze termijn kan een belangheb-
bende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente 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 con-
tact opnemen met de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening via tel. 0297-387698.

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 voornemens 
zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen 
van een woning aan de Stommeerweg 38 te Aalsmeer. De ge-
meenteraad heeft in zijn vergadering van 8 september 2011 
besloten om het bouwplan positief te benaderen. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 sep-
tember 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeen-
tehuis te Aalsmeer, balie 6. Gedurende deze termijn kan een 
belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze 
tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke 
zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en de-
gene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening via tel. 0297-387698

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 omgevingsver-
gunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken. 

teR inzage legging ontweRp bestemmingsplan 
‘spooRlaan’, ontweRpbesluit hogeRe 
gRenswaaRden en concept beeldKwaliteitplan

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van 
de Wet geluidhinder bekend dat van 16 september 2011 tot en 
met 27 oktober 2011 voor een ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’ met de daarop 

betrekking hebbende stukken en het ontwerpbesluit tot 
vaststelling van hogere grenswaarden.

Het plangebied betreft de gronden gelegen ten oosten van de 
Burgemeester Kasteleinweg, tussen het Baanvak en de Spoor-
laan. Het bestemmingsplan “Spoorlaan” dient als planologisch 
kader om een herontwikkeling tot woningbouwlocatie mogelijk 
te maken. In het bestemmingsplan zijn de uitgangspunten van 
de (toekomstige) gebiedsontwikkeling vastgelegd. De voor-
genomen woningbouw is deels gepland in de nabijheid van 
de Burgemeester Kasteleinweg. Akoestisch onderzoek heeft 
uitgewezen dat bij het appartementengebouw de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden. Ingevolge de Wet geluidhinder die-
nen daarom - voorafgaand aan de vaststelling van het bestem-
mingsplan - hogere grenswaarden te worden vastgesteld voor 
in de nabijheid van de Burgemeester Kasteleinweg geprojec-
teerde appartementengebouw. 

Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit planregels en een plan-
verbeelding en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 
januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgel-
dige bestemmingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan 
‘Spoorlaan’ bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt er 
ook voor kiezen om de papieren versie van het ontwerp be-
stemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende boven-
genoemde periode op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur ter 
inzage op het gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 
te Aalsmeer. Het ontwerp is in pdf-formaat ook in te zien op de 
gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl.

Inzien ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden 
op grond van de Wet geluidhinder ligt tegelijkertijd met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage op het gemeentekantoor 
en is in pdf formaat ook te zien op de gemeentelijke website: 
www.aalsmeer.nl.

Zienswijzen indienen over het bestemmingsplan
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging 
kan een ieder een zienswijze naar voren brengen over het 
ontwerp bestemmingsplan. Het indienen van een zienswijze 
kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke 
zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “Ontwerp bestem-
mingsplan Spoorlaan”. 
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u 
een afspraak maken met mevr. E. van der Klis, of bij diens af-
wezigheid, met een van de andere medewerkers van het cluster 
Ruimtelijke Ordening (tel: 0297-387575). 

identiteitsKaaRt

Vanaf maandag 12 september 2011 hoeft u niet meer te beta-
len voor een identiteitskaart indien u ouder bent dan 14 jaar. 
Dit is het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 
september 2011. De uitspraak geldt alleen voor de basiskosten 
van een identiteitskaart. Extra kosten zoals bijvoorbeeld voor 
een spoedaanvraag of in verband met vermissing moeten nog 
wel betaald worden. De leges voor een Nederlandse Identiteits-
kaart voor kinderen t/m 13 jaar blijft gehandhaafd op e 9,20. 
Inwoners van Aalsmeer (van 14 jaar of ouder) die na 29 juli 
2011 een identiteitskaart hebben aangevraagd kunnen door 
middel van het indienen van een bezwaarschrift, om restitutie 
van de leges verzoeken. Een model voor zo’n bezwaarschrift 
staat op de site vermeld bij het product Identiteitskaart of is 
verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis.

De gemeente Aalsmeer onderzoekt de gevolgen van het besluit 
van de Hoge Raad. Onder andere de vraag of het besluit ook 
met terugwerkende kracht geldt. Indien dat het geval is, krij-
gen de personen die het betreft zo spoedig mogelijk persoon-
lijk schriftelijk bericht. Houdt u voor verdere ontwikkelingen 
ook onze website in de gaten.

definitieve beschiKKingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de ope-
ningstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverle-
ning. 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 voorzit-
ter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank 
(voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, een 
voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een ver-
zoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Objectvergunning
Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor het plaatsen van een 
bouwinrichting bij de:
- Irenestraat t.o. huisnr.2
- Catharina-Amalialaan naast nummer 52
Datum verzending vergunning 8 september 2011

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van aardappelen, groenten en fruit, vanaf okto-

ber 2011 op de zaterdag bij het Pompplein;
Datum verzending vergunning 12 september 2011

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning 
is verleend:
- 7Street BV, Van Cleeffkade 15, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 9 september 2011.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- bloemencorso op zaterdag 17 september 2011 van 09.30-

12.45 uur;
- tentoonstelling van het bloemencorso op het buitenterrein 

van Crown Business Studio’s zondag 18 september 2011 van 
10.00-17.00 uur;

Datum verzending vergunning 8 september 2011

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
- 7Street BV, Van Cleeffkade 15, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 9 september 2011.

wet algemene bepalingen omgevingsRecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen:
- 1e J.C. Mensinglaan, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Calveslo 14, het plaatsen van een dakkapel;
- Karperstraat 52, het plaatsen van een dakkapel;
- Lorentzhof 2, het aanleggen van een uitrit;
- Oosteinderweg 211A, het bouwen van een schuur.

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 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 omge-
vingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 302A, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Freesialaan 32, het kappen van een blauwspar;
- Händelstraat 48, het kappen van een conifeer, een jenever-

bes, een meidoorn en een prunus;
- Hornmeerpark, het vervangen van 6 bruggen;
- Hornweg 137, het plaatsen van een blokhut;
- Jac. P. Thijsselaan / P.F. von Sieboldlaan, het aanleggen 

van kabels en leidingen;
- Locatellihof 7, het plaatsen van een dakkapel;
- Ophelialaan/Bielzenpad, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Praamplein 3-69, het wijzigen van de toegangsdeur;
- Raadhuisplein, het vervangen van een brug;
- Rietwijkeroordweg 37, het verplaatsen van een es;
- Rietwijkeroordweg 37, het verbreden van een uitweg en het 

kappen van drie wilgen;
- Uiterweg 115, het bouwen van een woning;
- Vuurdoornstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Westeinderplassen, kadasternummer H 589, het bouwen 

van een berging;
- Westeinderplassen, kadasternummer H 1652, het bouwen 

van een berging.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 15 september 2011.

vooR meeR infoRmatie: www.aalsmeeR.nl

officiële mededelingen
15 september 2011

Zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzageligging 
kan een belanghebbende tevens een zienswijze naar voren 
brengen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere 
grenswaarden ingevolge de Wet geluidhinder. Het indienen van 
een zienswijze kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling. 
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester 
en wethouders (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder ver-
melding van “Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Spoorlaan”.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u 
een afspraak maken met mevr. E. van der Klis, of bij diens af-
wezigheid, met een van de andere medewerkers van het cluster 
Ruimtelijke Ordening (tel. 0297-387575).

Beeldkwaliteitplan
Tegelijkertijd met het bestemmingsplan is voor het gebied 
van de herontwikkeling een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het 
beeldkwaliteitplan zal tegelijkertijd met het bestemmingsplan 
worden vastgesteld en in de Welstandnota worden verankerd. 
Op grond van artikel 2 lid 1 van de Inspraak- en participatie-
verordening 2010 wordt over het beeldkwaliteitplan inspraak 
verleend. Overeenkomstig artikel 4 lid 1 van de Inspraak- en 
participatieverordening 2010 wordt het concept beeldkwa-
liteitplan gedurende een periode van zes weken ter inzage 
gelegd met voor belanghebbenden en ingezetenen de moge-
lijkheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te 
dienen.

Inzien concept-beeldkwaliteitplan
Het conceptbeeldkwaliteitplan ligt tegelijkertijd met het 
bestemmingsplan ter inzage op het gemeentekantoor en 
is in pdf-formaat ook te zien op de gemeentelijke website:  
www.aalsmeer.nl.

Inspraakreactie indienen over het concept-beeldkwaliteitplan
Een schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan de gemeen-
teraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding 
van “Concept Beeldkwaliteitplan Spoorlaan”. Voor het kenbaar 
maken van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak 
maken met dhr. L. Kiep, of bij diens afwezigheid, met een van 
de andere medewerkers van het cluster Ruimtelijke Ordening 
(tel. 0297-387575). 

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 be-

drijfspand ten behoeve van stalling en opslag en de nieuw-
bouw van een stalling- en opslagloods

teR inzage bij de afdeling dienstveRlening, 
weeK 37

t/m 15 sept  Objectvergunning: het plaatsen van een bouwin-
richting 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, 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 zaterdag 
3 september 2011 van 10.00 tot 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 ‘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;
t/m 7 okt Historische Motorenrace op het bedrijventerrein 

Hornmeer op zaterdag 10 september 2011 van 
19.00-24.00 uur en zondag 11 september 2011 
van 10.00 tot 19.00 uur;

t/m 13 okt Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot aan-
wijzing van onroerende zaken ter onteigening in 
de gemeente Aalsmeer ter uitvoering van het be-
stemmingsplan Noordvork;

t/m 13 okt Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september 
2011 van 16.30-17.00 uur;

t/m 13 okt Ride for the Roses op zondag 4 september 2011;
t/m 20 okt Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling van 

hogere waarden vanwege het wegverkeerslawaai, 
op het perceel Uiterweg 113/115;

t/m 21 okt Objectvergunning: het plaatsen van een bouwin-
richting bij de Irenestraat t.o. huisnr. 2 en Catha-
rina-Amalialaan naast nummer 52;

t/m 21 okt Evenementenvergunning: bloemencorso op zater-
dag 17 september 2011 van 09.30-12.45 uur;

t/m 21 okt Evenementenvergunning: tentoonstelling van 
het bloemencorso op het buitenterrein van Crown 
Business Studio’s;

t/m 22 okt Drank- en Horecawet: vergunning is verleend aan 
7Street BV, Van Cleeffkade 15, te Aalsmeer;

t/m 22 okt Exploitatievergunning: 7Street BV, gevestigd te 
Van Cleeffkade 15, Aalsmeer;

t/m 25 okt Objectvergunning: de verkoop van aardappelen, 
groenten en fruit, vanaf oktober 2011 op de za-
terdag, bij het Pompplein;

t/m 27 okt Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ontwerp-
besluit hogere grenswaarden en concept beeld-
kwaliteitplan.

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 20 september en 11 oktober 
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.




