
Op vrijdag 5 oktober 2012 zijn de balies van de afdeling 
Dienstverlening de gehele dag gesloten! 
Vanwege de overgang op een nieuw computersysteem 
zijn de balies van de afdeling Dienstverlening op vrijdag 
5 oktober 2012 de gehele dag gesloten! De afdeling is 
die dag ook niet telefonisch bereikbaar. 
Op maandag 8 oktober wordt het nieuwe systeem in 
gebruik genomen. Het kan zijn dat op die dag de wacht-
tijden aan de balies e.d. enigszins langer zijn dan u 
gewend bent. Excuus voor de eventuele overlast!

Publieksavond WoonschePen oP 24 sePtember 2012

Op 24 september 2012 wordt een publieksavond gehouden over 
het voorontwerp Bestemmingsplan Woonschepen. Hier wordt 
uitleg gegeven over de inhoud van het plan en over de manier 
waarop u kunt controleren of een woonschip goed is opgeno-
men. 

Na de presentatie wordt iedereen in de gelegenheid gesteld 
algemene vragen te stellen. Daarna is er ruimte voor individu-
ele vragen. Daarvoor worden twee ruimtes ingericht, waar alle 
stukken ter inzage zullen liggen. In de ene zaal is ruimte voor 
alle geïnteresseerden voor vragen met betrekking tot jacht-
havens. Wie meer wil weten over de regels van woonschepen 
buiten jachthavens kan terecht in de andere zaal. Tijdens deze 
avond kunt u geen mondelinge inspraakreacties indienen. Wel 
kunt u een inspraakformulier invullen. De avond is bedoeld 
voor alle belangstellenden, dus niet alleen voor eigenaren van 
een woonschip.

Programma:
19.15  Zaal open
19.30  Welkom 
19.35  Presentatie1 : Waarom een bestemmingsplan?
19.45  Presentatie 2: Welke inhoudelijke keuzes zijn er 
 gemaakt en wat is het proces?
20.00  Presentatie 3: Inhoud van het bestemmingsplan 
 en Beeldkwaliteitsplan

Pauze

20.30  Plenair gedeelte voor algemene vragen
21.00  Afsluiting plenair gedeelte 
21.05  Zaal 1: Individuele vragen over woonschepen 
 in jachthavens
21.05  Zaal 2: Individuele vragen over woonschepen 
 buiten jachthavens
21.30  Sluiting

verkeersbesluit 2010/10456

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij, overeenkomstig het advies van de bezwaarschrif-
tencommissie, het verkeersbesluit 2010/10456 met betrekking tot 
het aanwijzen van drie parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen 
herroepen. 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 Am-
sterdam. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

schrijfWijze diverse straatnamen in 
aalsmeer/kudelstaart

Op 1 juli 2011 is voor de Gemeentelijke Basisadministratie per-
soonsgegevens (GBA) het verplicht gebruik van adresgegevens 
uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ingegaan. 
Dat heeft gevolgen voor de gemeente als houder van de GBA en 
de BAG. Vanaf 1 juli 2011 moeten alle actuele adresgegevens 
uit de GBA ontleend zijn aan de BAG

Bij de afstemming tussen de BAG-adressen en de GBA-adressen 
zijn verschillen geconstateerd. Deze verschillen hebben hoofd-
zakelijk betrekking op de schrijfwijze (punten e.d.) van de 
straatnamen. Om dit probleem op te lossen hebben burgemees-
ter en wethouders op 11 september 2012 besloten dat met in-
gang van 12 september 2012 de schrijfwijze van onderstaande 
straten voor wat betreft de GBA aan te passen:

straatnaam Gba (was) straatnaam Gba (wordt)
A H Blaauwstraat A.H. Blaauwstraat
St Janstraat St. Janstraat
Ie J C Mensinglaan Ie J.C. Mensinglaan
2e J C Mensinglaan 2e J.C. Mensinglaan
P F von Sieboldlaan P.F. von Sieboldlaan
Mr Jac Takkade Mr. Jac. Takkade
Jac P Thijsselaan Jac. P. Thijsselaan
F A Wentstraat F.A. Wentstraat
Cornelis Claasz Baas hof Cornelis Claasz Baas Hof
Maarse & Kroon hof Maarse & Kroon Hof

verordeninG Winkeltijden aalsmeer 2012; 
2012/7552-m&r

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer maakt bekend dat de gemeenteraad op 13 septem-
ber 2012 heeft vastgesteld ‘Verordening winkeltijden Aalsmeer 
2012’. 

De vastgestelde winkeltijdenverordening is tot stand gekomen 
na de motie ‘motie avondwinkel’ van 26 januari 2012. Met de 
winkeltijdenverordening krijgt het college de bevoegdheid om 
de 12 reguliere koopzondagen voor de gemeente Aalsmeer vast 
te stellen, alsmede de bevoegdheid om per 15.000 inwoners 
één ontheffing te verlenen voor een zon- en feestdagenopstel-
ling. Voor de gemeente Aalsmeer betekent dit dat er twee zon- 
en feestdagenontheffingen verleend kunnen worden.

De wettelijke basis voor de vastgestelde winkeltijdenveror-
dening is de Winkeltijdenwet. De ‘Verordening winkeltijden 
Aalsmeer 2012’ ligt vanaf 20 september 2012 voor 6 we-
ken ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast is de veror-
dening digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website  
www.aalsmeer.nl of via www.overheid.nl. 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

De winkeltijdenverordening treedt in werking na publicatie, op 
20 september 2012, waarna levensmiddelenwinkels in de ge-
meente Aalsmeer een ontheffing kunnen aanvragen. De eisen 
voor het in aanmerking komen voor deze ontheffing zijn als 
volgt:
- iedere levensmiddelenwinkel in de gemeente Aalsmeer 

komt in aanmerking voor het aanvragen van een onthef-
fing, waarbij geldt dat deze levensmiddelenwinkels uitslui-
tend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren mogen verkopen, 
met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid van de Drank- en Horecawet;

- in geval van meer dan één aanvraag per deelgebied, vindt 
er een loting plaats voor het verlenen van een ontheffing;

- om in aanmerking te komen voor deelname aan de loting, 
dient de betreffende levensmiddelenwinkel niet in de voor-
afgaande periode in het bezit te zijn geweest van een ont-
heffing;

- de ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsitu-
atie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in 
de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig 
wordt beïnvloed door de openstelling;

- de te verlenen ontheffing is geldig voor de duur van maxi-
maal 3 jaar, waarna opnieuw een loting plaatsvindt;

- in geval dat de ontheffing niet wordt gebruikt, vervalt de 
verleende ontheffing en kunnen levensmiddelenwinkels op-
nieuw een ontheffing aanvragen;

- binnen zes weken nadat de eerste aanvraag is ontvangen 
voor het verlenen van een ontheffing neemt het college van 
burgemeester en wethouders een besluit, met de mogelijk-
heid om deze periode éénmaal met 6 weken te verdagen;

- nadat de ontheffing is vergeven, kan de ontheffinghouder 
op zon- en feestdagen alleen open zijn tussen 16.00 en 
24.00 uur. Dit geldt tevens voor de 12 vastgestelde regu-
liere koopzondagen. 

Om tot een eerlijke verdeling van de twee beschikbare onthef-
fingen te komen, wordt er gewerkt met een roulatiesysteem en 
de volgende eisen:
- elk deelgebied komt in aanmerking voor één ontheffing;
- de ontheffingsperiode heeft een duur van 3 jaar of minder;
- na inschrijving wordt door loting door een onafhankelijke 

notaris bepaald welke levensmiddelenwinkel per deelgebied 
een ontheffing krijgt. 

Voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden en wilt u zich 
inschrijven dan kunt u het inschrijfformulier gebruiken, welke 
verkrijgbaar is via www.aalsmeer.nl. Let op! Aanvragen indie-
nen voor 12 oktober 2012 bij de gemeente Aalsmeer.

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 in-
dienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voor-
zitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (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. 

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat op 
grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd is 
verleend aan:
- ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 20 op 21 oktober 

2012 tot 02.00 uur 
- ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 3 op 4 november 2012 

tot 02.00 uur 
Datum verzending ontheffing: 19 september 2012.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09.00 tot 17.00 uur 
 op het Poldermeesterplein;
Datum verzending vergunningen 19 september 2012

Wet alGemene bePalinGen omGevinGsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen:
- Mozartlaan 18, het kappen van een boom;
- Robend 28, het kappen van een boom;
- Robend en Wetenschapperspad, het aanleggen 
 van kabels en leidingen;
- Zwanebloemweg 72, het plaatsen van een overkapping.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, 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 medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende 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:
- Machineweg 202, het bouwen van een woning;
Robend 28, het kappen van een boom.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 20 september 2012.  

kennisGevinG besluit Wet alGemene bePalinGen 
omGevinGsrecht

A-Z-HZ_WABO-20120251
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van 
de Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wet-
houders bekend dat zij op 27 juli 2012 van de Koninklijke De 
Vries Scheepsbouw b.v. een aanvraag hebben ontvangen om 
een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voor het milieuneutraal veranderen van de inrich-

officiële mededelingen
20 september 2012

ting gelegen Oosteinderweg 25 te Aalsmeer. De voorgenomen 
verandering betreft de realisatie van een afdeling kunststof-
productie op de bestaande verdiepingsvloer van productiehal 3 
voor het vervaardigen van componenten zoals luiken, kleppen, 
roosters en banken voor de jachten. Ten aanzien van de aan-
vraag heeft de provincie Noord-Holland als voormalig bevoegd 
gezag Wet milieubeheer op 7 september 2012 een schriftelijk 
advies afgegeven. Op basis van dit advies heeft het college 
besloten om op de aanvraag positief te besluiten.

Het besluit alsmede andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 
21 september t/m 2 november 2012 ter inzage in het gemeen-
tehuis bij de afd. Dienstverlening. De openingstijden van het 
gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 08.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten 
deze openingstijden kunnen de stukken ook worden ingezien 
op een ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefoni-
sche afspraak wordt gemaakt (tel. 0297-387645).

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet be-
stuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang 
van de dag na die waarop het besluit is verzonden naar de 
geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te wor-
den gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, 
ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. 
Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de genoem-
de periode, kan - indien er sprake is van een spoedeisend be-
lang - een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voor-
lopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van een ver-
zoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak ma-
ken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen 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.

Publicatie meldinG artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij van de volgende inrichting een melding inge-
volge 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 de plaats daarvan 
gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en voor-
schriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Race For Fun 
Adres : Oosteinderweg 210
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 13-09-2012

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen wor-
den verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening.

ter inzaGe bij de afdelinG dienstverleninG, 
balie 5 ( Week 38) 

t/m 25-09 APV Vergunningen: Summer Dance op het Surfei-
land op 18 augustus van 13.00-01.00 uur; After-
party Summer Dance in Crown Business Studio’s 
op 18 augustus van 22.00-05.00 uur; Gewijzigde 
vergunning bloemencorso van 1 september naar 
15 september 2012; Gewijzigde vergunning bloe-
mencorsotentoonstelling van 2 september naar 
16 september 2012;

t/m 27-09 APV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4 sep-
tember en 5 op 6 september 2012 tot 02.00 uur;

t/m 28-09 Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regiona-
le bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembe-
heer;

t/m 05-09 APV Ventvergunning: om var 6 t/m 25 augustus 
2012 in de gemeente langs de openbare weg te 
venten t.b.v. een promotiecampagne voor Nuon;

t/m 03-10 APV Collecte vergunning: Scouting Tiflo voor het 
verkopen van plantenbakken op 20 oktober 2012;

t/m 10-10 APV Standplaatsvergunning: de verkoop van ge-
grilde kip op dinsdag bij het winkelcentrum 
Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;

t/m 12-10 RVV vergunning: tijdelijke ontheffing parkeerver-
bod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf 12.00 
uur;

t/m 12-10 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4 lid 
2 Bouwbesluit 2012;

t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Horn-
meer’;

t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woon-
schepen’;

t/m 18-10 Verkeersbesluit 2012/11370-M&R;
t/m 19-10 Beeldkwaliteitskader parkmeer;
t/m 26-10 Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide 

procedure aan de Hornweg 233 te Aalsmeer;
t/m 01-11 APV Ontheffing sluitingstijd: ’t Podium Dorpshuis 

Kudelstaart voor 20 op 21 oktober 2012 tot 02.00 
uur; ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 3 op 4 
november 2012 tot 02.00 uur;

t/m 01-11 AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09.00 tot 
17.00 uur op het Poldermeesterplein;

t/m 02-11 Kennisgeving besluit Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht : A-Z-HZ_WABO-20120251;

t/m 02-11 Verordening winkeltijden Aalsmeer 2012; 
2012/7552-M&R;

t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso.

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.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

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 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.

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 25 september en 16 oktober 
2012.

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.




