
RECTIFICATIE KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT 
WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING, WET 
ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, 
OMGEVINGSVERGUNNING***

- Ecuadorlaan 21, 1432DH (Z-2016/036178), Ontwerpbesluit 
weigering omgevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Middenweg en deel-
gebieden 3, 5 en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5, 
bouwgrenzen kavel 1’. In de bekendmakingen van 14 sep-
tember 2017 is een foutief zaaknummer vermeld. Het juiste 
zaaknummer moet zijn: Z-2016/036178.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘2E HERZIENING 
HORNMEER - MEERVALSTRAAT-ROERDOMPLAAN’, 
BEELDKWALITEITSPLAN EN ONTWERPBESLUIT 
HOGERE GRENSWAARDE

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
het bepaalde ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat met ingang van 22 september t/m 2 
november 2017 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan “2e herziening Hornmeer – Meervalstraat-
Roerdomplaan” met de bijbehorende stukken waaronder een 
beeldkwaliteitsplan. Burgemeester en wethouders maken te-
vens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet 
geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te 
stellen voor een deel van de geprojecteerde woningen binnen 
het plangebied. Dit ontwerpbestemmingsplan regelt de heront-
wikkeling van de vrijkomende gronden aan de Meervalstraat en 
Roerdomplaan in de Hornmeer naar maximaal 80 zorgwoningen 
met een zorgpunt en maximaal 80 woningen. Het plan is de 
juridisch-planologische vertaling van de eerder vastgestelde 
startnotitie in een planverbeelding en planregels. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, 
planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) weken ter in-
zage met ingang van 22 september 2017 t/m 2 november 2017.

De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:
Digitaal
U kunt de digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan 
“2e herziening Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan” raad-
plegen op: 
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
 IMRO.0358.08C-OW01
- en op de gemeentelijke website onder: 
 http://0358.ropubliceer.nl

Papier 
Het papieren ontwerp bestemmingsplan “2e herziening Horn-
meer – Meervalstraat-Roerdomplaan” met behorende stukken 
liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 
 Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie: 
 http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-

stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden zie: 
http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.

Inspraak
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ge-
richt aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van zaaknummer Z-2017/017386. 
Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website wor-
den ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrens-
waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal 
worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de 
Dreef. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende 
maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met het 
ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de vaststelling 
van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare ge-
luidbelasting voorbereid. Het betreffende ontwerpbesluit ligt 
met de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage met ingang van 22 september 2017 
t/m 2 november 2017. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien 
op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tij-
dens de hiervoor genoemde openingstijden en via de website 
van Aalsmeer (als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan). 
Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn 
een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het voorne-
men hogere grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. 
Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wet-
houders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding 
van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Meervals-
traat-Roerdomplaan’.

Ontwerp Beeldkwaliteitplan
Burgemeester en wethouders maken, Ingevolge het bepaalde 
in de gemeentelijke Participatie- en inspraakverordening, be-
kend dat inspraak wordt verleend over het Beeldkwaliteitplan 
Meervalstraat-Roerdomplaan’. Dit beeldkwaliteitplan doet on-
der andere uitspraken over de verschijningsvorm, kleurstellin-
gen en materialisering van de woningen binnen het bestem-
mingsplan. Gedurende de termijn van de ter inzage legging 
van het bestemmingsplan (22 september 2017 t/m 2 novem-
ber 2017) kan een ieder een inspraakreactie betreffende dit 
beeldkwaliteitplan schriftelijk kenbaar maken bij het college 
van burgemeester en wethouders van Aalsmeer: postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer onder vermelding van ‘Beeldkwaliteitplan 
Meervalstraat-Roerdomplaan’.

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 sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In 
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Recreatieperceel Westeinderplassen kadastraal bekend H 

573 (Z-2017/045494), het plaatsen van een schuilhut
- Dorpshaven, perceel kadastraal bekend G 5772 (Z-

2017/045698), het bouwen van een vrijstaande woning

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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 hebben-
de 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 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 burge-
meester 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.
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Officiële Mededelingen
21 september 2017

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 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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 vergunnin-
gen.

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 wijk-
overleggen 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 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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering 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 ziens-
wijzen. 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: 0297-387575 of 
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldin-
gen 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.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

- Stationsweg 7, 7a en 7b, 1431 EG (Z-2017/046143), het 
wijzigen van kantoren naar 4 appartementen op de 1e ver-
dieping

- Lijnbaan 5, 1431 CH (Z-2017/046483), handelingen met 
gevolgen voor een gemeentelijk monument

- Hadleystraat 56, 1431 SN (Z-2017/046367), het legaliseren 
van twee reeds aanwezige bijgebouwen

- Herenweg 39, 1433 GV (Z-2017/046497), het plaatsen van 
een veranda op een verhoogd terras aan de achterzijde van 
de woning

- Madame Curiestraat 30, 1433 AB (Z-2017/046606), het 
aanleggen van een in- en uitrit aan de rechterzijde van de 
woning

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 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. 
- Japanlaan 7, 1432 DK (Z-2017/036055), het aanpassen van 

de reeds verleende vergunning Z-2016/067825 voor wat be-
treft wijzigingen gevels en vergroten kantoor, het verplaat-
sen en verbreden van inrit C. Verzonden: 12-09-2017

- Stommeerweg 95 en 97, 1431 EV (Z-2017/038477), het 
kappen van 2 populieren op het zij- en achtererf. Verzon-
den: 13-09-2017

- Achter de Wilgen 1, 1431 LZ (Z-2017/034393), het wijzigen 
van de kozijnen. Verzonden: 13-09-2017

- Ophelialaan 52, 1431 HJ (Z-2017/034887), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 14-09-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Marktstraat 19, 1431 BD (Z-2017/037848), het tijdelijk 

plaatsen van een reclamedoek van 01-09-2017 t/m 01-08-
2018. De beslistermijn is verlengd met zes weken.

- Mozartlaan 26, 1431 ZM (Z-2017/036452), het inrichten 
van een bouwplaats op parkeervakken t.b.v. het verduur-
zamen van woningen. De beslistermijn is verlengd met zes 
weken.

- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2017/030907), het ver-
bouwen van een tankstation. De beslistermijn is verlengd 
met zes weken.

- Mozartlaan 3, 1431 ZK (Z-2017/038384), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voor- en achtergevel. De beslistermijn 
is verlengd met zes weken.

- Werven 33, 1431 CP (Z-2017/038249), het onderheien van 
het terras/tuin/oprit rondom de woning. De beslistermijn 
is verlengd met zes weken.

Kennisgeving ontwerpbeschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/
weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hornweg 172, 1432 GS (Z-2017/031473), het oprichten 

van een woonhuis met berging en het aanleggen van een 
in- en uitrit. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 september 
2017 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen 
van het gemeentehuis. Verzonden: 22-09-2017

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- P.F. von Sieboldlaan 31, 1431 KG (Z-2017/040634), het op-

richten van een veranda aan de garage aan de achterzijde 
van het perceel. 

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Madame Curiestraat 25, 1433 AA (Z-2017/044891), het ge-

deeltelijk slopen van een woonhuis
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? 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 omgevings-
vergunningen 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 mo-
biele 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 omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn 
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na 
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Barron C.A.S. 26-05-1991 15-09-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. U kunt 
het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. Juridi-
sche Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres, de 
datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw hand-
tekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. waarop u 
overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van het be-
sluit mee. 

VERGADERING DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2017
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 28 september 
2017, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aan-
vang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   vergadering van 29 juni 2017 en 
   6 juli 2017
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
20.05 R-2  Tijdelijke vervanging raadslid AB

  HAMERSTUKKEN

20.10 R-3 Vaststellen fractiebudgetten 2016

  BEHANDELSTUK

20.15 R-4 Eenmalige actie Aalsmeerpas in 2017 ten 
  behoeve van participatie van kinderen met 
  een laag inkomen
20.35 R-5 Vaststelling paraplubestemmingsplan 
  parkeernormen (digitaal en analoog)
20.55 R-6 Vaststellen Startnotitie woningbouw-
  locatie VVA terrein, project Hornmeer
21.25 R-7 Werkplan en Begroting 2018 
  Metropoolregio Amsterdam (MRA)
21.45  Vragenkwartier

  SLUITING

VERGADERING 3 OKTOBER 2017
Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op 
dinsdag 3 oktober 2017, 20.00 uur 

Tijd  Agenda- Onderwerp
  punt

20.00  1. Opening door de burgemeester
20.02 tot 20.45 2. Ongestoord Logistieke Verbinding
20.45 tot 21.30 3. Promotieplan Aalsmeer 2017-2020
21.30 tot 22.15 4. Digitale Dienstverlening
  5. Sluiting

Vervolg op volgende blz.



Officiële Mededelingen
21 september 2017

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 (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 adver-
tentie.
- Surfeiland, Kudelstaartseweg 20 (Z-2017/040722), WSCA 

40 jaar op 23 september 2017, verzonden 18 september 
2017

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE
t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten B&W (met bijbehorende 

stukken) behorende bij de Algemene Plaatse-
lijke Verordening. 

t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten burgemeester (met bij-
behorende stukken) behorende bij de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening. 

t/m 29-09-17 De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. aanvraag brand-
veilig gebruik ten behoeve van het Blue Man-
sion Hotel, Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-
2017/025047)

t/m 05-10-17 Voorontwerp van het bestemmingsplan “Her-
ziening Kudelstaart op onderdelen – Kudel-
staartseweg 67-73”.

t/m 19-10-17 Voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oostein-
de - Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden met de daarop betrekking heb-
bende stukken. 

t/m 19-10-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘ Woonarken - 
Uiterweg 53’ met bijbehorende stukken en het 
ontwerp-bestemmingsplan ‘5e herziening be-
stemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93’, dat 
in samenhang met voornoemd bestemmings-
plan wordt voorbereid.

t/m 25-10-17 Documenten m.b.t. intrekken naamgeving 
openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerderlaan”, en 
toekennen naamgeving openbare ruimte ”Bur-
gemeester Hoffscholteweg” aan de toekomsti-

ge weg tussen de Burgemeester Kasteleinweg 
en de Aalsmeerderweg. (Z-2017/044848) 

t/m 27-10-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Hornweg132 (Z-
2017/009326), het oprichten van een woon-
huis.

t/m 02-11-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening 
Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan’, 
beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit (met 
de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het 
ontwerpbestemmingsplan) ter inzage met in-
gang van 22 september 2017 t/m 2 november 
2017

t/m 03-11-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. het oprichten van 
een woonhuis met berging en het aanleg-
gen van een in- en uitrit (Hornweg 172, (Z-
2017/031473)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.



Tegemoetkoming 
kosten kinderopvang 
sociaal-medische 
indicatie
Als u geen recht heeft op 
kinderopvangtoeslag via de 
Belastingdienst, maar vanwege 
sociaal-medische redenen 
wel gebruik moet maken van 
kinderopvang, komt u mogelijk 
via de gemeente in aanmerking 
voor een tegemoetkoming in deze 
kosten.

Iedereen die (tij-
delijk) niet in zijn 
eigen inkomen kan 
voorzien, valt vanaf 
1 januari 2015 onder 
de Participatiewet. 
Deze is erop ge-
richt om zoveel 
mogelijk mensen, 
met of zonder be-
perking, werk te 
laten vinden. De 
Participatiewet 
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot 
deel van de Wet arbeidsongeschiktheid jong-
gehandicapten (Wajong). De gemeente zorgt 
voor begeleiding naar (aangepast) werk en ver-
strekt een uitkering als dat nodig is. 

Veranderingen op het gebied van werk
Mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken en 
mensen met een indicatie voor een sociale 
werkvoorziening die eind 2014 nog op de 
wachtlijst staan of een tijdelijk dienstverband 
hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij 
het Sociaal loket voor hulp bij het vinden van 
passend werk. Van alle mensen die onder de 
nieuwe wet vallen, wordt verwacht dat zij er al-
les aan doen om werk te vinden of actief mee te 
doen in de samenleving. Dit heet de tegenpres-
tatie. De nieuwe wet is strenger voor mensen 
die zich niet aan de wettelijke verplichtingen 
houden.

Veranderingen op het gebied van 
inkomen
De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen op 
het gebied van inkomen. Zo gaat de gemeente 
kijken naar uw persoonlijke woonsituatie en uw 
uitkering daarop aanpassen. Ook worden ver-
schillende vormen van inkomensondersteuning 
afgeschaft. De aanvullende zorgverzekering en 
andere vormen van inkomensondersteuning, zo-
als de individuele bijzondere bijstand, blijven wel 
bestaan voor mensen met een laag inkomen. 

Heeft uw kind  
jeugdhulp nodig?
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk 
voor alle jeugdhulp. Daaronder vallen bijvoor-
beeld hulp bij de opvoeding, geestelijke gezond-
heidszorg, zorg voor kinderen met een verstan-
delijke beperking en jeugdbescherming. 

Als uw kind jeugdhulp 
nodig heeft of de indi-
catie voor hulp loopt 
af, dan kunt u daarvoor 
vanaf 2 januari 2015 
terecht bij het Sociaal 
loket. De medewer-
ker van het Sociaal lo-
ket kijkt samen met u 
welke zorg het beste bij 
uw kind past. Daarna 
wordt samen met u 
een plan gemaakt. Voor vragen over jeugdhulp 
kunt u ook altijd terecht bij uw huisarts. 

Net als vroeger kunt u bij de gemeente terecht 
voor onder andere hulp bij de huishouding, een 
vervoersvoorziening, hulpmiddelen (bijvoor-
beeld een rolstoel of traplift) en aanpassingen in 
uw woning. De gemeente wordt vanaf 1 januari 
2015 ook verantwoordelijk voor nieuwe taken, 
zoals dagstructurering (hulp om de dag in te 
delen) en individuele begeleiding (bijvoorbeeld 
hulp bij uw administratie). 

Als u hulp nodig heeft 
of uw indicatie voor 
zorg loopt af, dan kunt 
u vanaf 2 januari terecht 
bij het Sociaal loket. De 
gemeente geeft een in-
dicatie op basis van een 
gesprek, uw medische 
gegevens, een huisbe-
zoek en, als dat nodig is, 
een keuring. 

Het Sociaal loket 

Heeft u hulp nodig bij 
het zoeken naar werk?

Bezoekadres
Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer 

Openingstijden 
U kunt langskomen bij het Sociaal loket 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 - 12.00 uur. 

Telefoon
Telefonisch is het Sociaal loket bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Telefoon: (0297) 38 75 75 of op het verkorte 
nummer: 140297.

Mail
U kunt een mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Website
Ga naar www.aalsmeer.nl/sociaalloket.

Aalsmeer zorgt voor de juiste zorg

www. aa l sme e r . n l

Heeft u zorg of 
ondersteuning nodig?

U kunt bij het Sociaal loket ook 
terecht voor:

• Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
• Urgentieverklaring voor een sociale 
 huurwoning
• Bijzondere bijstand
• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer.

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk 
voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015) en 
hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen 
hierover kunt u terecht bij het Sociaal loket.

Het Sociaal loket
Bij het Sociaal loket werken mensen die spe-
ciaal zijn opgeleid om u te begeleiden naar 
de juiste hulp. Wij voeren met u een gesprek, 
waarin we samen bekijken welke hulpmidde-
len u nodig heeft, wat u zelf kunt doen en 
wat mensen in uw omgeving voor u kunnen 
betekenen. 

Sociaal team voor ingewikkelde 
problemen 
Als er in uw gezin of huishouden sprake is 
van een wat meer ingewikkeld probleem, 
komt uw vraag terecht bij het sociaal team. 
De medewerker van het sociaal team onder-
zoekt samen met u welke hulp u nodig heeft. 
De medewerker zal daarbij ook, als dat nodig 
is, de deskundigheid inschakelen van bijvoor-
beeld een maatschappelijk werker, huisarts 
of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. U 
wordt naar een sociaal team doorverwezen 
door een medewerker van het Sociaal loket, 
uw huisarts of een andere deskundige. 

Sociaal loket vanaf 2 januari

Klachtenregeling
Binnenkort besluit de gemeenteraad van Aalsmeer over een nieuwe klachtenregeling voor Zorg, 
Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Kern van de regeling is dat inwoners eenvoudiger hun eventuele 
onvrede over de dienstverlening kunnen uiten. Om klachten zo goed mogelijk te behandelen, 
wordt een klachtencoördinator aangesteld die het totale overzicht over alle klachten krijgt.

WWW.AALSMEER.NL/MINIMA

Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds
De gemeente werkt samen met het 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
om deelname aan sport- en culturele 
activiteiten voor kinderen van ouders 
met een laag inkomen te bevorderen.
De beide fondsen kunnen via een 
intermediair zoals de school van uw 
kind benaderd worden. De intermediairs 
doen dan een aanvraag voor vergoeding 
van bijvoorbeeld de contributie van 
een sportvereniging of muziek- of 
cultuuronderwijs bij het Jeugdsportfonds 
of Jeugdcultuurfonds. 

Hoe kan ik 
voorzieningen 
aanvragen?
Via de site www.aalsmeer.nl/minima 
kunt u kijken welke voorzieningen 
er zijn en hoe u ze kunt aanvragen. 
Ook kunt u contact opnemen met het 
Sociaal loket.

Openingstijden Sociaal loket
Bij het Sociaal loket kunt u terecht 
voor alle vragen over wonen, 
welzijn, zorg, werk & inkomen, 
schuldhulpverlening en jeugdhulp.

Openingstijden Sociaal loket

Maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag
8.30 tot 12.00 uur

Woensdag
13.00 tot 16.30 uur

Telefonisch spreekuur Sociaal loket

Maandag t/m donderdag
08.30 tot 17.00 uur

Vrijdag
08.30 tot 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid
U kunt het Sociaal loket telefonisch 
bereiken via (0297) 38 75 75.

E-mail
U kunt een e-mail sturen naar: 
sociaalloket@aalsmeer.nl

Heeft u een laag inkomen en kinderen? 
Lees hier alles over de voorzieningen voor minima en hun kinderen

Een bijdrage in schoolkosten
Heeft u een laag inkomen, een klein vermogen en schoolgaande 
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar? Dan komt u 
wellicht in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage in de 
extra kosten voor de school van uw kinderen. Bijvoorbeeld een 
tegemoetkoming in de ouderbijdrage. Er geldt een maximale 
bijdrage van 75 euro per kind op de basisschool en 150 euro per 
kind op de middelbare school per jaar. Daarnaast is een bijdrage 
in de kosten voor bijvoorbeeld schoolreisjes en excursies mogelijk. 
Hiervoor geldt een maximale bijdrage van 75 euro per kind per jaar.

Een bijdrage voor 
computer of laptop 
Heeft u een laag inkomen, een klein 
vermogen en schoolgaande kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 17 jaar? Dan komt 
u wellicht in aanmerking voor een bijdrage 
voor een computer of laptop. U kunt een 
tegemoetkoming in de kosten ontvangen 
van maximaal 300 euro voor een computer 
(eventueel inclusief printer) per 4 jaar.

Wethouder Jeugd Gertjan van der Hoeven:

”Ieder kind moet mee kunnen doen. Dit betekent dat kinderen en jongeren de kans moeten 
krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, zeker op het gebied van onderwijs, sport en 
cultuur. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen daarom gebruik maken van onze 
extra voorzieningen. We willen dat alle kinderen en jongeren in Aalsmeer de kans krijgen om 
voldoende kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit geeft ze een goede basis om later te 
voorzien in hun levensonderhoud en te participeren in de samenleving.”

Aalsmeerpas
Heeft u een laag inkomen of een uitkering en een klein vermogen? 
Dan komen u en uw inwonende kinderen tot en met 17 jaar mogelijk in 
aanmerking voor de Aalsmeerpas. 

Het is een kortingspas voor allerlei culturele en sociale activiteiten in 
Aalsmeer, Amstelveen en omstreken. Voorbeelden hiervan zijn een rondvaart 
en bezoek aan musea. Ook voor u en uw kinderen biedt de Aalsmeerpas 
activiteiten met korting voor een leuk dagje uit.

Heeft u al een pas? Het is dan goed om uw pas te laten registreren. U krijgt 
dan de nieuwsbrief met de laatste aanbiedingen. Meer informatie over de 
aanbiedingen, de voorwaarden om in aanmerking te komen en hoe u de pas 
kunt aanvragen is te vinden op: www.aalsmeerpas.nl.

Wethouder Zorg Ad Verburg: 

“De gemeente heeft op 1 oktober 2016, naast alle bestaande 
regelingen, de Aalsmeerpas gelanceerd. Omdat de gemeente het 
belangrijk vindt dat ook inwoners met kinderen en een laag  inkomen 
leuke dingen kunnen doen. Zo krijgen ze voordelen en vaste kortingen 
bij landelijke, regionale en lokale aanbieders in de sport-, cultuur- en 
amusementbranche.”

Overige voorzieningen 
voor inwoners met een 
laag inkomen
De gemeente vindt het belangrijk dat 
inwoners met een laag inkomen en 
een klein vermogen kunnen meedoen 
in de maatschappij, voor hen zijn tal 
van voorzieningen waar zij gebruik van 
kunnen maken.
Wanneer u onverwachts voor bijzondere 
uitgaven komt te staan en een laag 
inkomen hebt, dan kunt u misschien 
in aanmerking komen voor bijzondere 
bijstand. Dit kan zijn voor bewindvoering 
of rechtsbijstand. U doet de aanvraag 
voor de bijzondere bijstand voordat u de 
daadwerkelijke kosten maakt.

Ook hebben inwoners met een laag 
inkomen de mogelijkheid via de 
gemeente te kiezen voor een collectieve 
zorgverzekering. U ontvangt korting 
op het basispakket en een aanvullende 
verzekering. Daarnaast is er bijvoorbeeld 
een tegemoetkoming mogelijk bij hoge 
zorgkosten en kunnen inwoners in 
bepaalde situaties kwijtschelding voor 
gemeentelijke belastingen aanvragen. 
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Aalsmeer is een waterrijke gemeente 
en daarom is het voor de veiligheid 
belangrijk dat alle kinderen in onze 
gemeente hun zwemdiploma A halen.
Kinderen in de leeftijd van 5 tot en 
met 17 jaar met ouders met een laag 
inkomen en een klein vermogen komen 
wellicht in aanmerking voor gratis 
zwemlessen in zwembad de Waterlelie 
om hun zwemdiploma A te halen. 
Om hiervoor in aanmerking te komen, 
kunt u contact opnemen met het 
Sociaal loket.

GRATIS 
ZWEMLESSEN 
om zwemdiploma A te halen




