
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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

PROCEDURE 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 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 8.30-12.00 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester 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 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning 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 ad-
vertentie:
- Industrieterrein Hornmeer (Z-2015/040340) Classic de-

morace van motoren en auto’s op 19 en 20 september 
2015 (verleend 14 september 2015)

COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ExPLOITATIEVERGUNNING (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(en) kunt u bezwaar 
maken.

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 108 (Z-2015/041975) Pizzeria, De Ophelia, 

verleend op14 september 2015

TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning 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.
- Ophelialaan 108 (Z-2015/041975) Pizzeria, De Ophelia, 

verleend op14 september 2015

TER INZAGE

t/m 17-09-15 Verleende omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.” 
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiter-
weg 214 met de bijbehorende stukken, waar-
onder de ruimtelijke onderbouwing,

t/m 17-09-15 Verleende omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Spoorlaan”, Ven-
kelhof, met de bijbehorende stukken, waar-
onder de ruimtelijke onderbouwing

t/m 24-09-15 Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbe-
horende stukken ‘1e Wijziging bestemmings-
plan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 
10, Japan-laan/Thailandlaan’

Officiële Mededelingen
17 september 2015

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD AALSMEER

De vergaderingen van de raadscommissies Ruimte en Econo-
mie van 21 september 2015 en Maatschappij en Bestuur van 
24 september 2015 zullen geen doorgang vinden.

VRIjDAG 2 OKTOBER GEEN MOGELIjKHEID 
REISDOCUMENT AAN TE VRAGEN Of OP TE HALEN

In verband met technisch onderhoud is het op vrijdag 2 ok-
tober niet mogelijk een reisdocument aan te vragen of op 
te halen.

OPENINGSTIjDEN SOCIAAL LOKET (ZONDER AfSPRAAK)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, 
schuldhulpverlening, jeugdhulp)

Ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Let op: met ingang van 1 oktober wijzigt de 
openstelling op woensdag naar 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

ZORG NAAR GEMEENTEN: MELD Uw ERVARINGEN 

Wat zijn de ervaringen met 
het geven van burenhulp, 
vrijwilligerswerk en mantel-
zorg? En hoe tevreden zijn 
mensen die hulp vragen over 
de manier waarop hun ge-
meente de toegang tot zorg 
en ondersteuning regelt? Om 
daarachter te komen, start de 
digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?

Het nieuwe zorglandschap kent een grotere bijdrage van 
burgers in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwil-
ligerswerk. Negen cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar 
de ervaringen met het geven van deze ondersteuning. Ook 
willen zij weten of cliënten tevreden zijn over het contact 
met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de 
uitkomst van het gesprek met de gemeente.

Iedereen kan meedoen
De raadpleging loopt van 3 september tot 5 oktober 2015. 
De vragenlijst op www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor 
mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én voor 
mensen die vrijwilliger zijn of onbetaald hulp (kunnen) bie-
den. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch 
hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 
0900-2356780 (20 cent per gesprek).

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. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dorpsstraat 45 (Z-2015/050111), het splitsen van een 

bestaande woning in drie zelfstandige woningen (ontvan-
gen 10 september 2015);

- Jasmijnstraat 4 (Z-2015/049476), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 8 september 
2015);

- Legmeerdijk 165 (Z-2015/050107), het vervangen van 
de huidige bedrijfsgebouwen ontvangen 10 september 
2015);

- Mijnsherenweg 45C 01 (Z-2015/050505), het realiseren 
van 12 prefab bedrijfsboxen (ontvangen 14 september 
2015);

- Roerdromplaan 12 (Z-2015/050165) het plaatsen van 
een container op een parkeervak van 28/9 tot en met 
2/10 (11 september 2015);

- Zijdstraat 26A (Z-2015/049267), het wijzigen van het 
bestemmingsplan (ontvangen 7 september 2015);

- Molenpad 4 (Z-2015/050192), brandveilig gebruikt 
m.b.t. Molenpad 4 (ontvangen 11 september 2015);

- Ophelialaan 89A en 91 (Z-2015/050666), het afwijken 
van de bestemmingsplan t.b.v. huisvesten arbeidsmigran-
ten (ontvangen 14 september 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/050479), het melden van 

brandveilig gebruik t.b.v. uitbreiding (ontvangen 14 sep-
tember 2015);

- Violenweg 1 (Z-2015/050077), het verwijderen van as-
besthoudende materialen uit een mutatiewoning (ont-
vangen 10 september 2015).

Kennisgeving ontwerp beschikking, wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 ver-
gadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INfORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 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: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zwarteweg 116A (Z-2015/033809), het brandveilig ge-

bruik t.b.v. kamerverhuur.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 17 september 
2015 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen 
van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 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:
- Jasmijnstraat 35 en 37 (Z-2015/032274), het oprichten 

van 2 zorgwoningen Ons Tweede Thuis (verzonden 8 sep-
tember 2015);

- Machineweg 303 A (Z-2015/043637), het vervangen van 
een werkplaats (verzonden 8 september 2015);

- Sportlaan 25 (Z-2015/040082), het vergroten van de 
dakkapel aan de voorzijde van de woning op de 1e ver-
dieping (verzonden 8 september 2015);

- Uiterweg 78 (Z-2015/040042), het ontgraven van grond 
en het plaatsen van beschoeiing en een steiger (verzon-
den 11 september 2015);

- Uiterweg 279 (Z-2015/048482), het oprichten van een 
garage (verzonden 15 augustus 2015);

- Witteweg 64 (Z-2015/045257), het afwijken van een be-
stemmingsplan t.b.v. het opstarten bedrijf voor bereiden 
lunch en bezorgen bij bedrijven (verzonden 15 augustus 
2015).

weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. 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.
- Hornweg t.h.v. 250 (Z-2015/039871), het kappen van de 

Fraxinus excelsior (verzonden 9 september 2015).

Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. 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 ad-
vertentie:
- Cyclamenstraat 1a (Z-2015/040991), het plaatsen van 

een combicontainer en toilet (verzonden 9 september 
2015).

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Jac. P. Thijsselaan 12 (Z-2015/048114), het melden van 

brandveilig gebruik t.b.v. dependance middelbare school 
(verzonden 8 september2015);

- Legmeerdijk 121 (Z-2015/048431), het melden van 
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (verzonden 8 
september 2015);

- Oosteinderweg 60 (Z-2015/048439), het melden van 
lozing grondwater op oppervlakte water (verzonden 15 
september 2015);

- Violenweg 1 (Z-2015/050077), het verwijderen van as-
besthoudende materialen uit een mutatiewoning (ver-
zonden 11 september 2015).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Uiterweg 168 (Z-2015/048998), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen (verzonden 10 september 
2015).

Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COMMISSIE RUIMTELIjKE KwALITEIT 
(VOORHEEN wELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Speelpleintje naast Ketelhuis 46 (Z-2015/050004) Buren-

dag, Buurt BBQ op 26 september 2015, ontvangen 10 
september 2015

VOOR MEER INfORMATIE: www.AALSMEER.NL

facebook.com/




