
Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 49 (Z-2013/048029), het bouwen van 

een storage center;
- Aalsmeerderweg 207 (Z-2013/047603), het plaatsen van 

een bouwkeet, bouwbord en steiger;
- Helling 12 / Dorpsstraat 32 (Z2013/047926), het veran-

deren van de begane grond in 3 zelfstandige woningen en 
1 bedrijfsruimte;

- Vuurdoornstraat 11, Jasmijnstraat 16/27, 31/35, 37 (Z-
2013/047491), brandveilig gebruik.

- Zijdstraat 38 (Z-2013/048186), het plaatsen van lichtre-
clame.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Stichtsepad 14 (Z-2013/047848), het verwijderen van 

asbest.

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 Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 211 (Z-2013/043242), het gedeelte-

lijk vernieuwen van een brug (verzonden 12 september 
2013);

- Azaleastraat 1 (Z2013/039185), het vergroten van een 
bijgebouw (verzonden 16 september 2013);

- De Muzen 6 (Z-2013/040984), het kappen van een boom 
(verzonden 6 september 2013);

- Oosteinderweg 384 (Z-2013/037695), het vernieuwen 
van een brug (verzonden 9 september 2013);

- Ringvaartzijde 49 (Z-2013/042745), het kappen van een 
boom (verzonden 5 september 2013);

- Westeinderplas (Z-2013/044361), het kappen van een 
boom (verzonden 16 september 2013).

Voornemen Verlening omgeVingsVergunning met 
Verklaring Van geen bedenkingen Van de raad 

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om 
een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- Herenweg 34ws1 (Z-2013/008642), het dempen van wa-

ter ter plaatse van de voormalige ligplaats;
- Uiterweg 158 (Z-2013/011349), het wijzigen van de be-

stemming van de percelen achter de woning Uiterweg 
158.

Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen afgegeven op 12 september 2013. Op deze 
aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing. De ont-
werp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen en de aanvraag met de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 20 september 2013 t/m 24 oktober 
2013 ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een 
afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met een 
medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergun-
ningen voor uw vragen.

Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen de ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen en 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 ope-

officiële mededelingen
19 september 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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.

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.

ningstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met 
de afdeling ROV via tel. (0297) 387698.

Verleende omgeVingsVergunning, 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 verleend 
voor het bouwen van een woning aan de herenweg 38 
(Z-2013/004007) te kudelstaart (verzonden 13 september 
2013). 

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 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 8:1 Alge-
mene 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.

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 verlengd:
- Cyclamenstraat 37 (Z-2013/038455), ontvangen 19 juli 

2013;
- IJsvogelstraat 17 (Z-2013/039747), ontvangen 29 juli 

2013.

VergunningsVrije aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Werven 16 (Z-2013/044581), het aanleggen van drainage.

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Kudelstaartseweg 195d (Z-2013/036262), het maken van 

een in-/uitrit;
- Lisdoddestraat 22-68 (Z2013/019155), het uitbouwen 

van 24 woningen.

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Aalsmeerderweg 211 (Z-2013/043225), het gedeeltelijk 
slopen van een brug;

- Violenweg 22 (Z-2013/047115), het verwijderen van as-
best.

Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verordening speelautomaten aalsmeer 
(z-2013/028458, d-2013/258719)

De gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer heeft op don-
derdag 12 september 2013 de concept Verordening Speelau-
tomaten 2013 Aalsmeer inclusief de toelichting vastgesteld 
en ingestemd om genoemde stukken zes weken ter inzage 
te leggen. De stukken liggen vanaf 20 september tot en met 
donderdag 31 oktober (steeds tussen 08.30-14.00 uur) ter 
inzage op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 
in Aalsmeer. Wie op een ander tijdstip de stukken wil inzien, 
kan hiervoor een afspraak maken. De plannen zijn te lezen 
op www.aalsmeer.nl. Belanghebbenden kunnen tijdens de 

genoemde periode mondeling of schriftelijk hun zienswijze 
indienen bij de gemeente Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer, o.v.v.: “Zienswijze speelautomatenhal.” Indien u 
mondeling een zienswijze wilt indienen dient u een afspraak 
hiervoor te maken via telefoonnummer (020) 540 4911.

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 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunnin-
gen,  tel. 0297-387575. Op de agenda staan de binnengeko-
men aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van 
de afgelopen 2 weken. 

ter inzage

t/m 20092013 Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een 
woning.

t/m 26092013 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats.

t/m 03102013 Vastgesteld bestemmingsplan “Schinkelpol-
der”. 

t/m 04102013 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van 
een buffervoorziening); Oosteinderweg 552 
(het bouwen van een woning).

t/m 03102013 Oosteinderweg 552 (vaststelling van hogere 
waarden in het kader van wet Geluidhinder).

t/m 17102013 Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen.
t/m 18102013 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken) 

maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit.
t/m 18102013 Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het 

vervangen van de woning; Oosteinderweg 124 
(Z-2013/026513), het bouwen van een wo-
ning.

t/m 24102013 (i.p.v. zoals eerder vermeld t/m 17102013) 
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ 
met de daarop betrekking hebbende stukken. 

t/m 10102013 Het raadsbesluit en de waardevolle bomen-
lijst m.b.t. Intrekking Bomenverordening 
2000 en aanpassing Algemeen Plaatselijke 
Verordening. 

t/m 23102013 Seringenpark 2-46 (westelijk gedeelte met 
bejaardenwoningen); het Plassenlint (het 
gebied tussen de watertoren en de kolen-
haven) en de Cyclamenstraat 1-28 (om de-
ze drie gebeiden als potentieel gemeentelijke 
beschermd dorpsgezicht aan te wijzen).

t/m 24102013 De ontwerp omgevingsvergunning, de ont-
werpverklaring van geen bedenkingen en de 
aanvraag met de bijbehorende stukken m.b.t.; 
Herenweg 34ws1 (Z-2013/008642), het dem-
pen van water ter plaatse van de voormali-
ge ligplaats; Uiterweg 158 (Z-2013/011349), 
het wijzigen van de bestemming van de per-
celen achter de woning Uiterweg 158.

t/m 31102013 De concept-verordening en toelichting en bij-
behorende stukken m.b.t. verordening speel-
automaten 2013 Aalsmeer Z-2013/028458 
(versie 2, 26 augustus 2013) D-2013/258719.

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.

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.
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