26 september 2013

officiële mededelingen
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 woensdag 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 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 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 vergunningen.
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 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 bestuurssecretariaat. 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 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.
VerkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. u kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecHt

agenda
Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van het Beraad
en de Raad van Aalsmeer op donderdag 3 oktober 2013, in
de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met het Beraad en wordt na een
onderbreking gevolgd door de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder
Beraad
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

B-1.

20.05

B-2.

20.45

B-3.

21.00

B-4.

21.15

B-5.

21.25

1. Opening van het besluitvormend
Beraad door de voorzitter
de heer R. K. van Rijn
2. Vaststelling van de agenda
3. Resumé van het beraad van
12 september 2013
Notitie ‘Waar Aalsmeer voor staat’
Behandeling in eerste termijn.
Bouwen in de Linten
Behandeling in eerste termijn.
Procesversnelling in de procedure rond
omgevingsvergunningen in afwijking op
het bestemmingsplan
Behandeling in eerste termijn.
Vergadering Regioraad 15 oktober 2013
Behandeling in eerste termijn.
Rondvraag en sluiting
PAuze/ONDeRBReKiNg
raad

tijd

agenda- onderwerp
punt

21.40

R-1.

R-2.

R-3.
R-4.
R-5.
R-6.

1. Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
3. Resumé van de raad van
12 september 2013
4. ingekomen stukken Aalsmeerse
burgers en instellingen
Verklaring van geen bezwaar ten behoeve
van de aanvraag omgevingsvergunning
voor het aanleggen van een wegvak aan
de Middenweg te Aalsmeer
Passantenvoorziening Historische Tuin
Beschikbaar stellen krediet voor het
continueren van audioverslaglegging
Verlenging periode benoeming
waarnemend griffier en tijdelijke extra
raadsondersteuning
Dossier Schiphol
SLuiTiNg

Vitaliteit 50+ markt Voor
“de moderne oudere”
Op 5 oktober 2013, gemeentehuis Aalsmeer van 11.00-17.00
uur. Prettig blijven wonen, energie besparen en vitaliteitsadvies.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 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 vergunningen, tel.
0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- gaffelstraat 16 (z-2013/048217), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde;
- Lisdoddestraat 22-68 even (z2013/048361), het vergroten van 24 woningen en het plaatsen van dakkapellen;
- Pontweg 24a (z-2013/ 048697), het plaatsen van 2 tijdelijke woonunits;
- Rietwijkeroordweg 60 (z-2013/048328), het bouwen van
een verwerkingsruimte.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 296 (z-2013/048601), het slopen van
een schuur;
- uiterweg 383 (z2013/048475), het slopen van een kas,
een deel van het omliggend terrein en het verwijderen van
asbest.
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 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:
- Kleine Vuurvlinderstraat 1, (z-2013/036420), het plaatsen van twee dakkapellen (verzonden 20 september
2013);
- Oosteinderweg 411a (z-2013/039847), het realiseren van
een Bed and breakfast (verzonden 24 september 2013);
- uranusstraat 13 (z-2013/041090), het bouwen van een
dakopbouw met dakkapel (verzonden 19 september 2013);
- uranusstraat 15 (z-2013/040983), het bouwen van een
dakopbouw met dakkapel (verzonden 19 september 2013).
Verleende omgeVingsVergunning,
uitgeBreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend
voor het brandveilig gebruik aan de zwarteweg 116 (z2013/014684) aalsmeer (verzonden 20 september 2013).
De 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 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 Algemene 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.
kennisgeVing oVereenkomst tot kostenVerHaal
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel
gemeente Aalsmeer, sectie D, nummer 6790 (geheel) ter
grootte van 1.585 m, nummer 6791 (geheel) ter grootte van
1.585 m2 en nummer 6792 (geheel) ter grootte van 1.585
m2, in totaal 4.755 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal
tot stand is gekomen. Het perceel is gelegen aan de Herenweg 38 te Kudelstaart. De gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid om ten behoeve van
de realisatie van het bouwplan voor de betrokken percelen

de bestemming te wijzigen van “Agrarische doeleinden” en
“Riet- en oeverlanden” te wijzigen in “Woondoeleinden niet
gestapeld” en “Tuin”. Hierdoor kan een vrijstaande woning
worden gerealiseerd.
een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf
heden ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis, Drie
Kolommenplein 1, te Aalsmeer.
ingetrokken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Sportlaan 58 (z-2013/033312), het aanleggen van een
uitrit en parkeerplaats.
geaccepteerde (sloop-)melding(en)
- Stichtse pad 14 (z-2013/047848), het verwijderen van
asbest.
geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
ter inzage
t/m 26092013 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
t/m 03102013 Vastgesteld bestemmingsplan “Schinkelpolder”
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 woning.
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 bomenlijst
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 kolenhaven) en de Cyclamenstraat 1-28 (om deze drie
gebeiden als potentieel gemeentelijke beschermd dorpsgezicht aan te wijzen)
t/m 24102013 De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
aanvraag met de bijbehorende stukken m.b.t.;
Herenweg 34ws1 (z-2013/008642), het dempen van water ter plaatse van de voormalige
ligplaats; uiterweg 158 (z-2013/011349), het
wijzigen van de bestemming van de percelen
achter de woning uiterweg 158
t/m 31102013 De concept-verordening en toelichting en bijbehorende stukken m.b.t. verordening speelautomaten 2013 Aalsmeer z-2013/028458
(versie 2, 26augustus 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 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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Toekomst van de zorg in Gemeente Aalsmeer
Waar Aalsmeer voor staat: wat verandert er in 2015
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