
Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergun-
ningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297-
387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 
weken. 

Bekendmaking Vaststelling nota Van Uitgangs-
pUnten Voor de maatVoering Van Woonschepen 
en intrekking WoonschepenVerordening 1988

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
22 september 2011 de “Nota van Uitgangspunten voor de 
maatvoering van Woonschepen Aalsmeer” ongewijzigd heb-
ben vastgesteld en de Woonschepenverordening 1988 hebben 
ingetrokken. 

Nota van Uitgangspunten
In de “Nota van Uitgangspunten voor de maatvoering van 
Woonschepen Aalsmeer” is ten behoeve van het in voorbe-
reiding zijnde bestemmingsplan “Woonschepen” vastgelegd 
welke afmetingen woonschepen maximaal mogen hebben. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen woonschepen voor niet 
permanente bewoning, woonschepen voor permanente bewo-
ning in stedelijk gebied en woonschepen voor permanente 
bewoning in landelijk gebied. De “Nota van Uitgangspunten 
voor de maatvoering van Woonschepen Aalsmeer” is beschik-
baar gesteld via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te 
vinden onder de knop “bestemmingsplannen’ in het keuze-
menu rechts op het beeldscherm onder ‘ga direct naar’ of via 
de digitale balie en de zoekterm ligplaatsvergunning). Op dit 
moment is er geen gelegenheid over de inhoud van de nota 
een inspraakreactie naar voren te brengen. In het kader van 
de inspraak over het voorontwerp van het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan “Woonschepen Aalsmeer” zullen in-
gezetenen en belanghebbenden een inspraakreactie kunnen 
indienen. Op de gebruikelijke wijze zal door middel van een 
publicatie op de gemeentepagina van de Nieuwe Meerbode en 
de gemeentelijke website kennisgeving worden gedaan van de 
ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan. 

Intrekking Woonschepenverordening 1988
De intrekking van de Woonschepenverordening 1988 treedt 
in werking met ingang van vrijdag 30 september 2011. Voor 
het innemen van een ligplaats met dan wel het vervangen 
en vernieuwen van een woonschip voor permanente dan wel 
niet-permanente bewoning, is op grond van artikel 5:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 een ligplaatsver-
gunning nodig. 

Beleidsregels
Voor de uitoefening van de bevoegdheid op grond van artikel 
5:25 APV hebben burgemeester en wethouders op 21 juli 2011 
beleidsregels bekendgemaakt. De beleidsregels zijn op 22 juli 
2011 in werking getreden. Naast de overige voorwaarden die 
op grond van de APV worden gesteld, dient aan de volgende 
regels te worden voldaan om in aanmerking te komen voor een 
ligplaatsvergunning:

1. de omvang van woonschepen voor niet-permanente bewo-
ning is maximaal (lxbxh) 15x5x3 meter; indien de bestaan-
de vergunning een maatvoering toestaat die de hiervoor 
genoemde maten overschrijdt, gelden de in de vergunning 
opgenomen maten als uitgangspunt bij de behandeling 
van aanvragen om overschrijvingen van de vergunning en/
of vervangingen, uitbreidingen of verplaatsingen van het 
woonschip. 

2. de omvang van woonschepen voor permanente bewoning 
in stedelijk gebied is maximaal (lxbxh) 18x6x5 meter; in-
dien de bestaande vergunning een maatvoering toestaat 
die de hiervoor genoemde maten overschrijdt, gelden de 
in de vergunning opgenomen maten als uitgangspunt bij 
de behandeling van aanvragen om overschrijvingen van 
de vergunning en/of vervangingen, uitbreidingen, of ver-
plaatsingen van het woonschip; 

3. de omvang van woonschepen voor permanente bewoning 
in landelijk gebied is maximaal (lxbxh) 15x5x4,5 meter; 
indien de bestaande vergunning een maatvoering toestaat 
die de hiervoor genoemde maten overschrijdt, gelden de 
in de vergunning opgenomen maten als uitgangspunt bij 
de behandeling van aanvragen om overschrijvingen van 
de vergunning, en/of vervangingen, uitbreidingen of ver-
plaatsingen van het woonschip; 

4. aanvragen om verplaatsingen, vervangingen dan wel uit-
breidingen van woonschepen moeten voldoen aan de voor-
waarde van landschappelijke inpassing en worden getoetst 
aan een beeldkwaliteitplan, of zolang een vastgesteld 
beeldkwaliteitplan nog ontbreekt, aan de welstandscriteria 
zoals opgenomen in de vigerende Welstandsnota Aalsmeer 
2009.

Contact
Voor vragen naar aanleiding van deze publicatie over lig-
plaatsvergunningen kunt u terecht bij het omgevingsloket van 
de gemeente. De openingstijden van het omgevingsloket zijn 
van maandag tot en met vrijdag 09.00 uur tot 11.30 uur. Voor 
vragen naar aanleiding van deze publicatie over de voorbe-
reiding van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan 
kunt u contact opnemen met mevrouw E. van der Klis of, bij 
diens afwezigheid, met één van de andere medewerkers van 
het cluster ruimtelijke ordening van de afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, via tel. 0297-387575.

inloop/informatieaVond Verkeersmaatregelen 
ophelialaan

Op maandagavond 10 oktober organiseert de gemeente een 
inloopavond over deze verkeersmaatregelen in de Burgerzaal 
van het Gemeentehuis. Tussen 19.30 en 21.00 uur is iedereen 
van harte welkom op deze avond. Tijdens de avond is er volop 
gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven.

maandag 10 oktoBer inloop/informatieaVond 
Bomenplan nieUW-oosteinde

Op maandag 10 oktober organiseert de Gemeente Aalsmeer 
een informatie/inloopavond over het planten van ongeveer 
180 extra bomen in De Vlinderwijk, De Vissenwijk en langs 
de Catharina-Amalialaan in Nieuw-Oosteinde. De informatie/
inloopavond is van 19.30 tot 21.00 uur in de foyer van de 
Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66.

Plannen bekijken en de Inloop/informatieavond
Vanaf donderdag 29 september kunnen bewoners op een groot 
informatiepaneel zien welke bomen waar geplant worden. De 
informatiepanelen hangen in de foyer van de Mikado, Cathari-
na-Amalialaan 66. Openingstijden ma. t/m vr. 8.30-15.30 uur 
en op ma., wo. en vr. tevens van 15.30-18.00 uur. In de hal 
van het Gemeentehuis hangen de plannen ook; de openingstij-
den daar zijn van 8.30-17.00 uur. De plannen kunnen ook in-
gezien worden op de website www.aalsmeer.nl. Op 10 oktober 
bij de inloop/informatieavond is de beleidsmedewerker Groen 
aanwezig. Hij kan informatie geven over de kenmerken van de 
bomen en de plekken waar ze komen.

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 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om 
de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behande-
ling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in 
rekening gebracht.

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van vis op woensdag in Kudelstaart en op don-

derdag bij het Poldermeesterplein;
- de verkoop van vis op vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, 

Beethovenlaan (Hornmeer);
Datum verzending vergunning 30 september 2011

Tijdelijke Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- stremmen Dorpsstraat tussen N201 en Rozenstraat van 5 

oktober t/m 7 oktober 2011 t.b.v. werkzaamheden

Wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Diverse straten (vanaf Aalsmeer Dorp naar Industrieterrein 

Hornmeer), het aanleggen van kabels en leidingen;
- Dorpsstraat 83, het verwijderen van asbest;
- Freesialaan 8, het kappen van een boom;
- Greenpark deelplan 10, het kappen van bomen;
- Legmeerdijk 313, het slopen van een koelcel;
- Margrietstraat 28, het kappen van een boom;
- Marsstraat 20, het kappen van een boom;
- Spoorlaan 28, het kappen van twee bomen.

Verleende omgeVingsVergUnningen,  regUliere 
procedUre

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 6. 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:
- Beethovenlaan, het vervangen van de brug;
- Dorpsstraat, het bouwen van een noodbrug;
- Dorpsstraat 83, het verwijderen van asbest;
- Einthovenhof 14, het plaatsen van een veranda;
- 1e J.C. Mensinglaan, het leggen van kabels en leidingen;
- Hornweg 175, het vergroten van de woning;
- Legmeerdijk 313, het slopen van een koelcel;
- Oosteinderweg 165 en 167, het vergroten van de woning;
- Stommeerweg 120, het leggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 19, het plaatsen van schoorstenen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 29 september 2011.

Voor meer informatie:  WWW. aalsmeer. nl

officiële mededelingen
29 september 2011

onherroepelijk Bestemmingsplan 
‘molenpad-Zijdstraat’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
het bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’, vastgesteld door 
de gemeenteraad op 14 juli 2011 op 9 september 2011 onher-
roepelijk is geworden. 
Tegen het raadsbesluit tot vaststelling is geen beroep inge-
steld bij de Raad van State. Dit betekent dat het bestem-
mingsplan onherroepelijk is geworden. Het plan ligt voor een 
ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, 
Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De openingstijden van 
de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op afspraak). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. 
Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het plan 
en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt 
en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. 
 

Bekendmaking Vaststelling nota Van 
UitgangspUnten Voor de schinkelpolder

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad in haar vergadering van 22 september 2011 
de “Nota van Uitgangspunten voor de Schinkelpolder” heeft 
vastgesteld. De nota fungeert als leidraad voor het op te stel-
len bestemmingsplan voor de Schinkelpolder en geeft richting 
aan de ruimtelijke keuzes die in het kader van het nieuwe 
bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Met de voorbereiding van 
het bestemmingsplan voor de Schinkelpolder wordt uitvoering 
gegeven aan het betreffende onderdeel van de Integrale nota 
voor het actualiseren van bestemmingsplannen, zoals vastge-
steld door de raad van de gemeente op 2 december 2010. De 
bestemmingsplannen die zijn opgenomen in het actualisering-
programma hebben een overwegend conserverend karakter.
De Nota van Uitgangspunten voor de Schinkelpolder is te vin-
den op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Het be-
sluit tot vaststelling van de nota is niet vatbaar voor bezwaar 
en beroep. Naar verwachting zal het voorontwerp van het be-
stemmingsplan Schinkelpolder in het vierde kwartaal van 2011 
ter inzage worden gelegd met de gelegenheid tot inspraak. 
Deze terinzageligging zal op de gebruikelijke wijze bekend 
worden gemaakt door publicatie in de Nieuwe Meerbode en de 
gemeentelijke website. De vaststelling van het bestemmings-
plan wordt voorzien in het tweede kwartaal van 2012. Voor 
vragen over de nota van uitgangspunten en de voorbereiding 
van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de 
heer J. Koch via tel. 0297-387 575.

ter inZage Bij de afdeling dienstVerlening,  
Week 39

t/m 29 sept  Ontheffing tijdelijk stremmen Jac. P. Thijsselaan 
op 5 september 2011 van 10.00-14.00 uur;

t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Stommeer’;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘FloraHol-

land Locatie Oost’;
t/m 7 okt Ontheffing sluitingstijd: zaterdag 17 op zondag 

18 september 2011 en zaterdag 24 op zondag 
25 september 2011 tot 02.00 uur aan ’t Holland 
Huys;

t/m 7 okt Verkeersbesluit 2011 /10390-M&R;
t/m 7 okt Historische Motorenrace op het bedrijventerrein 

Hornmeer op zaterdag 10 september 2011 van 
19.00-24.00 uur en zondag 11 september 2011 
van 10.00-19.00 uur;

t/m 13 okt Kennisgeving ontwerp Koninklijk besluit tot aan-
wijzing van onroerende zaken ter onteigening in 
de gemeente Aalsmeer ter uitvoering van het be-
stemmingsplan Noordvork;

t/m 13 okt Pre-ride for the Roses op zaterdag 3 september 
2011 van 16.30-17.00 uur;

t/m 13 okt Ride for the Roses op zondag 4 september 2011;
t/m 20 okt Wet Geluidhinder is verzocht om vaststelling van 

hogere waarden vanwege het wegverkeers-la-
waai, op het perceel Uiterweg 113/115;

t/m 21 okt Objectvergunning: het plaatsen van een bouwin-
richting bij de Irenestraat t.o. huisnr. 2 en Ca-
tharina-Amalialaan naast nummer 52;

t/m 21 okt Evenementenvergunning: bloemencorso op za-
terdag 17 september 2011 van 09.30-12.45 uur;

t/m 21 okt Evenementenvergunning: tentoonstelling van 
het bloemencorso op het buitenterrein van 
Crown Business Studio’s;

t/m 22 okt Drank- en Horecawet: vergunning is verleend aan 
7Street BV, Van Cleeffkade 15, te Aalsmeer;

t/m 22 okt Exploitatievergunning: 7Street BV, gevestigd te 
Van Cleeffkade 15, Aalsmeer;

t/m 25 okt Objectvergunning: de verkoop van aardappelen, 
groenten en fruit, vanaf oktober 2011 op de za-
terdag, bij het Pompplein;

t/m 27 okt Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ontwerp-
besluit hogere grenswaarden en concept beeld-
kwaliteitplan;

t/m 5 nov Een troostboom op 18 december 2011 van 18.00-
19.30 uur;

t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op 
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij het 
poldermeesterplein;

t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op 
vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beethoven-
laan (Hornmeer).

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.

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 bestuursse-
cretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M. 
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wet-
houders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverde-
ling 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 11 oktober en 1 november 
2011.

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.
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