13 september 2018

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
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 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 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
vergunningen.
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 informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.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 gemeenteinfo’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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 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.
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
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Mr. Jac. Takkade 8 ws1, 1432 CA (Z18-007771), het vervangen van de bestaande woonark
- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE (Z18-007856), het
plaatsen van een nieuwe voorgevel, het maken van nieuwe dockports en overheaddeuren, het vervangen van de
bestaande transparante polycarbonaat zijgevels door geisoleerde sandwichplaten en het vervangen van het polycarbonaat dak door geïsoleerde sandwich dakplaten
- Oosteinderweg 50, 1432 AM (Z18-007923), het oprichten
van een energiezuinige woning
- Oosteinderweg 184A, 1432 AR (Z18-007939), het afwijken
van een bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een
B&B, het plaatsen van een erfafscheiding en balkonhek en
het realiseren van interne aanpassingen op de 1e verdieping
- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z18-007947), het plaatsen
van een geluidswand rondom machines en een portiersloge op het terrein

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. De beeen verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binslistermijn is verlengd met 6 weken.
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
- Kudelstaartseweg 60, Sectie D 2141, (Z18-004593), het opworden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verrichten van 1 vrijstaande lintwoning en 2 geschakelde lintplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn
woningen incl. bijbehorende aanlegplaatsen, het plaatsen
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na
van zonnepanelen, het plaatsen van erfafscheiding, het
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verplaatsen van een damwand en het aanleggen van een inhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
en uitrit.
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
- Legmeerdijk 327, 1431 GB (Z18-004810), het afwijken van
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijzieen bestemmingsplan t.b.v. woonboerderij naar logiesging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gefunctie.
publiceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
- Stationsweg 8, (Z18-004570), het vervangen van bestaanbezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
de brug door een bredere brug t.b.v. in- en uitrijden gemowordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op
toriseerd verkeer.
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder- Herenweg 86, (Z18-002495), het vernieuwen van een boottoeslag enzovoort.
huis.
- Hortensialaan 29, 1431 VA (Z18-004900), het uitbreiden
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN &
van de woning door middel van een opbouw op de beVERGUNNINGEN
staande aanbouw.
Op onderstaande data is de Balie Bouwen & Vergunningen, - Machineweg 303, 1432 ES (Z18-004136), het herbouwen
voor vrije inloop, geopend van 08.30-11.30 uur.
van een afgebrande bedrijfshal.
- Dinsdag 18 sept 2018
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
- Dinsdag 25 sept 2018
Het college van burgemeester en wethouders maakt beDe overige dagelijkse openingstijden zijn ongewijzigd.
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
KOSTENVERHAAL – ZWARTEWEG 23; Z-2018/039229
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma- doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet op de ruimtelijke advertentie:
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening - Charles Gabrijweg 2 t/m 48 (even) (Z18-003603), het opbekend dat met betrekking tot de percelen kadastraal bekend
richten van 24 woningen. Verzonden: 31-8-2018
gemeente Aalsmeer sectie C nummers 7327, 7328, 7329 en - Touwslagerlaan 17, 1431 DE (Z18-002796), het plaatsen
7330 ter grootte van circa 1.690 m2 (plaatselijk bekend als
van een uitbouw aan de voorgevel. Verzonden: 05-09-2018
Zwarteweg 23) een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand - Stommeerkade 7, 1431 EJ (Z18-002891), het realiseren van
is gekomen met Van Berkel Aannemers Leimuiden B.V. Ten
een terras, trap en keerwand. Verzonden: 04-09-2018
behoeve van de realisatie van vier vrijstaande woningen met - Boomgaard 39, 1432 LD (Z18-007170), het plaatsen van
bijhorende parkeerplaatsen, uitritten en een dam met duiker
een aanbouw op het achtererf en een erker aan de voorzal een procedure worden opgestart om een omgevingsverzijde van de woning. Verzonden: 05-09-2018
gunning in afwijking van het Bestemmingsplan, als bedoeld - Stationsweg 8, 1431 EG (Z18-004570), het vervangen van
in artikel 2.12 lid 1a onder 3 Wabo te kunnen verlenen. Een
bestaande brug door een bredere brug t.b.v. in- en uitrijzakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf heden
den gemotoriseerd verkeer. Verzonden: 06-09-2018
zes weken ter inzage bij de Balie Bouwen en Vergunningen in - Noordpolderweg 13, 1432 JH (Z18-003242), het revitalihet gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer en bij de Baseren van een kassencomplex waaronder vergroten van
lie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen,
bouwhoogte en realiseren van laaddoks. Verzonden: 11Laan Nieuwer-Amstel 1. Contactpersoon is R.T.C. van Heck van
09-2018
afdeling Stedelijke Ontwikkeling.
Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
GEMEENTE GAAT HANDHAVEN OP KAJUITBOTEN DIE
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algeLANGER DAN 48 UUR AANGEMEERD LIGGEN
mene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
De gemeente krijgt veel klachten over kajuitboten die langer omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking
dan 48 uur in het plassengebied aangemeerd liggen buiten van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
een jachthaven- of werf. Tussen 1 april en 15 oktober mogen kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
rechthebbenden van een oever een kajuitboot 48 uur aange- deze advertentie:
meerd laten liggen, als het bestemmingsplan of andere regel- - Uiterweg 282, 1431 AW (Z18-005251), het oprichten van
geving, dit niet verbiedt. Tussen 15 oktober en 1 april is dit niet
een overkapping in de voortuin. Omgevingsvergunning
toegestaan. Deze regels gelden ook voor schepen die een “vasbekend onder Z-2015/065940 is ingetrokken. Verzonden:
te” ligplaats hebben aan de eilanden en met grote regelmaat
31-08-2018
verblijven buiten de geldende bestemming, de jachthaven - Ophelialaan 77, 1431 HB (Z18-007513), het wijzigen van de
en/of werf. Vanaf 15 oktober gaat de gemeente actief in het
bestemming en het aanbrengen van een afzuiginstallatie.
plassengebied controleren op naleving van het bovenstaande.
Omgevingsvergunning bekend onder Z-2017/034076. VerMochten er kajuitboten blijven liggen, dan worden de booteizonden: 3-9-2018
genaren via een aangeplakte brief op de boot verzocht de
boot weg te halen en op een legale plek aan te leggen. De
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
eigenaar van het betreffende perceel zal ook worden aange(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
schreven. Mocht na een tweede controle blijken, dat de boot
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de comer nog ligt of op een andere illegale plek afgemeerd ligt, dan
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
start de gemeente een bestuurlijk handhavingstraject. Voor
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vermeer informatie kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opgadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
nemen met handhaving.buitenruimte@amstelveen.nl. U kunt
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
ook de gemeentelijke website raadplegen www.aalsmeer.nl
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
via het zoekcriterium Algemene plaatselijke verordening.
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
CMYK / .eps

DENK MEE OVER HET PROFIEL VOOR DE
NIEUWE BURGEMEESTER
Wat voor type burgemeester willen inwoners? Dit najaar start de werving voor een nieuwe burgemeester
van gemeente Aalsmeer. In 2015 heeft de commissaris
van de Koning Jeroen Nobel als waarnemend burgemeester aangesteld. Nu is de tijd gekomen voor een
vaste burgemeester.
Om de beste burgemeester te vinden stelt de gemeenteraad een profielschets vast. Nu wil de gemeenteraad
van u als inwoner van Aalsmeer en Kudelstaart graag
weten welke eigenschappen u belangrijk vindt voor
een nieuwe burgemeester. Hiervoor is een enquête opgesteld die u via de website van de gemeente kunt invullen. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 22 september 2018.
Ook kunt u in een gesprek aangeven wat u belangrijk
vindt. Kom naar de inloopochtend op het gemeentehuis op zaterdag 22 september 2018 tussen 10.00 en
12.00 uur. Uw input wordt meegenomen bij het opstellen van de profielschets.
Heeft u geen internet of bent u niet in de gelegenheid
om langs te komen, dan kunt u contact opnemen met
de raadsgriffie van Aalsmeer via 0297 387584.
Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Graaf Willemlaan 1 (Z18-006811) Nationale Burendag op
22 september 2018, ontvangen op 24 juli 2018
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl
Collectevergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z18-006580) Oliebollenactie
op 16 en 17 november 2018, ontvangen op 9 augustus
2018
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z18-007100) Collecte Jantje
Beton op 24 februari t/m 2 maart 2019, ontvangen op 21
augustus 2018
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. 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.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) 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
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.

-

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dreef 5 (Z18-001642) Café de Gouwetéén, verzonden op
10 september 2018
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.

Dreef 5 (Z18-002389) Café de Gouwetéén, verzonden op
10 september 2018
AANWEZIGHEIDSVERGUNNING (GEWEIGERD)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30c
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van
één of meerderede kansspelautomaten de volgende aanvraag
geweigerd. Tegen de afgifte van deze weigering kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie.
- Dreef 5 (Z18-002405) Café de Gouwetéén, verzonden op
10 september 2018

t/m 28-09-18

t/m 4-10-18

TER INZAGE
t/m 14-09-18

t/m 28-09-18

Omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken in

afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 en ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder, woning Hoofdweg
158 (Z-2017/054036)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen - Kudelstaartseweg 67-73’, beeldkwaliteitsplan
en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z-2017/034883
Ontwerpbeschikking m.b.t. het brandveilig
gebruik t.b.v. woon- en zorgcentrum AmstelMeer, Jasmijnstraat 14-16, 27 t/m 31, 33 en
35-37 (Z18-002441)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
“Green Park Aalsmeer - deelgebied 6”. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de bestaande woning aan de Hornweg 123. Deze woning is bij vaststelling bestemd als bestemming

t/m 11-10-18

t/m 25-10-18

“Wonen-Lintbebouwing” en in dat verband van
een passend bouwvlak voorzien. Voorts zijn in
de regels van het bestemmingsplan enkele ondergeschikte wijzigingen aangebracht. Voor de
precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.
Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van
het bestemmingsplan “Royal FloraHolland
Centrum, Oost en OLV” tezamen met de bijbehorende stukken.
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
met betrekking tot de percelen kadastraal
bekend gemeente Aalsmeer sectie C nummers 7327, 7328, 7329 en 7330 ter grootte van circa 1.690m2 (plaatselijk bekend als
Zwarteweg 23) een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand is gekomen met Van
Berkel Aannemers Leimuiden B.V.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Vanavond, donderdag 13 september, in gemeentehuis

Commissies in vergadering over
Schiphol, scholen en APV
Vervolg van de voorpagina.

kend van slechts een slaapzak,
een voertuig of anderzins overAanpassingen in APV
nachten. Deze overlast ontstaat
De vergaderavond wordt afgeslo- door sterke gevoelens van onveiten met een voorstel om de Al- ligheid, door vervuiling en door
gemene Plaatselijke Verordening kleine criminaliteit wat ter plaat(APV) aan te passen. Zo wordt se wordt gepleegd. De politie en
het verboden om inbrekerswerk- de handhavers missen een vertuigen te vervoeren en het wordt bodsbepaling om hiertegen op te
verboden om de nacht te ver- kunnen treden. Door de APV aan
blijven in de openbare ruimte. In te passen, kan opgetreden worAalsmeer wordt overlast ervaren den tegen slapen in de openbadoor personen die in de openba- re ruimte en tegen overnachten
re ruimte al dan niet gebruikma- in een (vracht)auto.

Start Nivon leesgroep
‘geschiedenis’
Aalsmeer - Naast lezers die zich
richten op (vaak Nederlandstalige ) literatuur blijken geschiedenis-leesgroepen momenteel ook
erg populair te zijn. Daarom organiseert het NIVON in september
weer in samenwerking met Senia
een informatiebijeenkomst, deze
keer voor lezers die belangstelling hebben voor het lezen en gezamenlijk bespreken van boeken
over geschiedenis.
Jetty van der Veen, Ambassadeur

oprichting leesgroepen Senia, zal
uitleggen hoe leesgroepen aan
de slag kunnen gaan met behulp van de ondersteuning van
Senia (www.senia.nl ) en met name van de door Senia geleverde leeswijzers die een leidraad
voor de boekbesprekingen zijn.
U kunt alvast een kijkje nemen
op de website van Senia als u benieuwd bent welke boeken zoal
gelezen worden. Houdt u van lezen, bent u geïnteresseerd in ge-

Op uitnodiging Jongeren Rode Kruis

OTT-bewoners genieten
van de Pramenrace
Aalsmeer - Zaterdag 8 september genoten ruim 60 mensen met
een beperking en hun begeleiders van de Pramenrace. Dit jaar
was het thema ‘Back to the Future’. Net als voorgaande jaren
waren bewoners van Ons Tweede Thuis (OTT) – de woonstichting voor mensen met een beperking – uit Aalsmeer en omgeving
door het Jongeren Rode Kruis uitgenodigd bij de Pramenrace. Zittend in de tuin van Zorgcentrum
Aelsmeer, die grenst aan de Ring-

Het blijft overigens geoorloofd
om even een ‘uiltje te knappen in
de zon’, aldus geschreven bij de
toelichting over de aanpassing
van dit artikel in de APV. De gecombineerde vergadering van de
commissies begint om 20.00 uur,
duurt tot rond de klok van 23.00
uur en is in de raadzaal in het gemeentehuis.
Belangstellenden
zijn welkom om plaats te nemen
op de publieke tribune. De vergadering thuis of elders volgen kan
via www.aalsmeer.nl.
schiedenis in de breedste zin van
het woord en vindt u het leuk om
met elkaar daarover te praten?
Kom op woensdag 19 september
om 14.00 uur naar de informatiebijeenkomst in het Clubhuis van
de Rabobank in de Zijdstraat 2.
Bent u nog geen NIVON-lid maar
wel een geschiedenis-lezer? Als
u gaat meelezen is een tientjeslidmaatschap zo geregeld. Van
te voren aanmelden voor 19 september hoeft niet, maar is wel
handig in verband met het aantal klaar te zetten stoelen. Neem
voor verdere vragen contact op
met Janny Oosterloo via jsoosterloo36@tiscali.nl of via 0297327731.
“Dank voor de warme ontvangst”,
zei een begeleider na afloop.

Het Jongeren Rode Kruis zoekt
nog jongeren en scholieren die
zich vrijwillig willen inzetten om
mensen te helpen. Wil jij het Jongeren Rode Kruis helpen bij activaart, bewonderden de bewo- viteiten voor ouderen of mensen
ners van OTT de mooi versier- met een beperking of wil je meer
de pramen en genoten zij van de informatie? Mail naar jongeren.
muziek. Meerdere keren voeren amsterdamamstelland@rode de boten langs en de gasten en kruis.nl of kijk op www.facebook.
de mensen in de pramen zwaai- com/JongerenRodeKruis.
den enthousiast naar elkaar. De Jeroen Heimeriks
vrijwilligers van het Jongeren
Rode Kruis afdeling Aalsmeer
en Uithoorn trakteerden de gasten meerdere keren op belegde broodjes en drinken. De gasten gingen tevreden naar huis na
het bezoek aan deze Pramenrace.

Dippers onttroond als peurkampioen?

Brabanders winnen AAP
Aalsmeer - De Dippers organiseerden ook dit jaar weer de Algemene Aalsmeerse Peurkampioenschappen, kortweg AAP. Niet
alleen om de palingstand in de
Aalsmeerse wateren te onderzoeken, maar ook om een aantal
jonge, aanstormende peur-novicen de kans te geven de edele peurkunst onder de stok te krijgen. Voordat de strijd losbarstte
was er echter de onthulling van
het DIP-monument (ontwerp: v.d.
Meer en v.d.Ven). In de buurtsloot
tegenover nummer 142 kunt u
het voorbeeldmodel in volle glorie bewonderen, tenminste als de
pomp het blijft doen. De Dippers
zijn nu op zoek naar sponsoren
om dit bewegende kunstobject
op afzienbare tijd (Cor is reeds 74)
in brons te kunnen laten gieten.
Onder de kraan bij het Drijfhuis
verschenen zes vaartuigen met
onderzoekers, vijf pramen en
een speedboot met in totaal 28
man. Helaas waren enkele vaste
onderzoekers ook opgeroepen
om deel te nemen aan een ander onderzoek, maar ja. “Stel dan
toch je prioriteiten” , aldus de Dippers. “En trouwens, wij onderzoeken al jaren de palingstand terwijl
wij aan het bierproeven zijn!” Het
was een zeldzame avond: voor
het eerst waren er peurders in

Rivierkreeftje op ‘bezoek’
bij de Nieuwe Meerbode
Aalsmeer - Een bijzondere bezoeker bij de Meerbode afgelopen woensdag 5 september. Op
het parkeerterrein achter het kantoor in de Visserstraat. Een rode
Amerikaanse rivierkreeft was uit
de sloot gekomen en maakte een
wandeling in de regen. “Wij denken dat ie de krant én de Praambode kwam halen. Toen we het
kreeftje benaderden, stak ie twee
‘armpjes’ omhoog…”, grapje de
redactie op facebook en dit leverde heel veel reacties op.
De rivierkreeft blijkt niet bijzonder (meer), her en der zijn de-

ze kreeftjes in Aalsmeer en Kudelstaart gesignaleerd op woensdag en donderdag. Bij regen gaan
ze ‘hun’ sloot uit en waarschijnlijk
op zoek naar een nieuw thuis. Het
aantal kreeftjes neemt namelijk
snel toe. Ze worden tijdens hun
wandeling nog wel eens aangevallen door vogels en per ongeluk plat gereden door fietsers en
automobilisten, maar in de sloot
hebben ze geen vijanden.
In de sloot bij het zwembad in de
Hornmeer was een groot exemplaar gespot en kleinere kreeftjes zijn gezien op de Hornweg,

een speedboot komen opdagen,
dit om de vaartijd tussen de locaties zo snel mogelijk te kunnen
overbruggen, onder het motto:
vaartijd is geen vangtijd. En voor
het eerst waren er buitenlanders
bij het onderzoek betrokken: zij
kwamen uit Brabant (uit de buurt
van Waalwijk, zij peurden voorheen altijd op de Biesbos en hadden meer dan 50 jaar ervaring).
De sfeer was direct vanaf het begin enorm gespannen. De Dippers waren weliswaar op volle
sterkte, maar het ervaren team
van Henk J. was aanwezig en natuurlijk ook de ex-kampioen Pieter B. en zijn combinatie evenals een aantal Young-contenders.
Maar vooral de aanwezigheid van
de Brabo’s gaf veel extra spanning. Op eigen terrein verslagen
worden , dat zou de Dippers natuurlijk een ‘peur in het oog’ zijn
geweest. Als eerste stek werd gekozen voor een ongebruikelijke
locatie, maar daar was de blues
beter dan in het Vossegat en de
vangst niet veel minder. Vanaf
21.30 uur mochten de teams hun
eigen onderzoeksplekken zoeken. De afspraak werd gemaakt:
om 24.00 uur exact zouden de
gevangen palingen met elkaar
vergeleken worden om zodoende de kampioen 2018 te kun-

nen aanwijzen. De Dippers voeren naar dezelfde stekken als de
Brabo’s onder het mom van: “dan
verdwalen jullie niet”, maar u begrijpt, de Dippers wilden ze natuurlijk scherp in de gaten houden! En met reden, zal later blijken. Het werd een voor de Dippers teleurstellende avond. Behalve voor de secretaris, die slingerde een tweetal alen aan
boord: “Zo dik als mijn pols, mevrouwtje.” Verontrustend was wel
dat de Brabo’s iedere keer als dit
gebeurde tweemaal een juichkreet over de grote Poel lieten
schallen. Eerst dachten de Dippers nog dat dit de Brabantse beleefdheid was, maar bij de eindtelling bleek toch dat daar een
andere reden voor was. En toen
de secretaris ook nog een derde
aal, via het hoofd van Henk van
L. in de praam deed belanden,
dachten de Dippers dat de titel
binnen was.
Niets bleek minder waar. Bij de
eindtelling kwam de uitslag als
een mokerslag aan.
Brabo’s: 6 (Teamkampioen)
Meeste alen: Wim D. 4 (peurkampioen 2018
Dippers: 3 (Langste aal: HWS)
Team Speedboot: 2
Team Janssens: 1
Team Young pretenders: 1
Nadat de prijzen waren uitgereikt, werden de alen door de
kampioen weer te water gelaten.
De Dippers dropen teleurgesteld
af. Maar, de volgende dag bereikte het bericht dat de Brabo’s gebruik hadden gemaakt van een
onbekend middel om hun peur
mee in te spuiten tijdens het peuren en dat is tegen alle regels! Het
gebruik van illegale middelen die
niet bekend zijn bij de Dippers
is ten allen tijde verboden. Het
is nu nog onduidelijk wie daadwerkelijk peurkampioen 2018 genoemd mag worden! Voorlopig
wordt de prestatie van de Brabo’s
dus even in de ijskast gezet. En,
ad interim, wordt het team van
de Dippers alszodanig kampioen
2018, en HWS peurkoning 2018.
En zo kwam alles toch nog goed.

in Oosteinde, bij het Baanvak en laat maar lekker gewoon wandede ‘neef’ van de bezoeker bij de len in de regen…
Meerbode liep rond in de Linksbuitenstraat in Kudelstaart. Bang
zijn ze overigens niet, zo lijkt. Wie
te dicht nadert, komt oog in oog
te staan met een kreeft, die zich
opricht en zijn scharen wijd omhoog steekt. Een houding van:
Vechten? Kom maar op!
De rivierkreeft schijnt overigens
lekker te smaken. “In Frankrijk
hebben we ze gevangen, ze zijn
heerlijk”, aldus een reactie op facebook. En: “Mmm, avondeten.”
Visser Theo Rekelhof heeft de
kreeftjes ook regelmatig in zijn
netten, die hij uitzet op de Westeinderplassen. Hij heeft klanten
die speciaal voor deze kreeftjes
bij hem langs komen. Tja, op jacht
dan maar en een recept zoeken of

