
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.

- Diverse straten in Aalsmeer (Z-2015/044076) Sint Nico-
laastocht voor de periode 2015-2019 verleend 16 sep-
tember 2015;

- Speelpleintje Ketelhuis 46 (Z-2015/050004), Burendag, 
buurt BBQ op 26 september 2015 (verleend 15 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:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/012631), Westeinderpavil-

joen B.V. verleend 17 september 2015
- Kudelstaartseweg 222 ( Z-2015/037076), Restaurant Jo-

nes, verlenging verleend 18 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:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/012631), Westeinderpavil-

joen B.V. verleend 17 september 2015
- Kudelstaartseweg 222 ( Z-2015/037076), Restaurant Jo-

nes, verlenging verleend 18 september 2015 

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning 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:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/012631), Westeinderpavil-

joen B.V. verleend 17 september 2015

TER INZAGE

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
24 september 2015

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD AALSMEER

De vergadering van de raadscommissie Maatschappij en Be-
stuur van 24 september 2015 zal 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

BEKENDMAKING MANDATERING VAN DE BESLISSING 
OP BEZwAAR AAN DE BURGEMEESTER

Het college heeft in zijn vergadering van 15 september 2015 
de beslissingsbevoegdheid op bezwaarschriften gemanda-
teerd aan de burgemeester voor zover de uitkomst van het 
bezwaar luidt: “bezwaar is ongegrond” en “bezwaar is niet-
ontvankelijk”. Met deze mandatering wordt een snellere en 
efficiëntere afhandeling van bezwaarschriften beoogd en 
daarmee een betere dienstverlening aan de indieners van 
bezwaarschriften. De mandatering treedt in werking op de 
eerste dag na die van de bekendmaking.

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. 
- Aalsmeerderweg 249B (Z-2015/051157), het afwijken 

van een bestemmingsplan t.b.v. wijzigen gebruik be-
drijfspand tot sportschool (ontvangen 16 september 
2015);

- Aalsmeerderweg 487 (Z-2015/050801), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 15 september 
2015);

- Dorpsstraat 93 (Z-2015/051170), het herstellen van de 
fundering en doorbraken, het gedeeltelijk slopen van de 
1e verdiepingsvloer (ontvangen 16 september 2015);

- Emmastraat 2 (Z-2015/051146), melding brandveilig ge-
bruik en het wijzigen van de bestemming (16 september 
2015);

- Johan Frisostraat 1 (Z-2015/051824), het plaatsen van 
een dubbele nokverhoging op de woning (ontvangen 18 
september 2015);

- Kudelstaartseweg 257 (Z-2015/051246), het kappen van 
een berk pendula boom (ontvangen 17 september 2015);

- Machineweg 45-47 (Z-2015/051139), melding brandvei-
lig gebruik en het wijzigen van de bestemming (ontvan-
gen 16 september);

- Oosteinderweg 247A (Z-2015/050734), het wijzigen van 
de kozijnen aan de voorgevel van een Rijksmonument. 
het slopen van de huidige kozijnen. het melden van 
brandveilig gebruik (ontvangen 14 september 2015);

- Roerdomplaan 100 (Z-2015/050898), het plaatsen van 

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.

een schuur en een erfafscheiding (ontvangen 15 septem-
ber 2015);

- Touwslagerlaan 33 (Z-2015/051916), het wijzigen van de 
beschoeiing t.b.v. het realiseren van een ligplaats (ont-
vangen 21 september 2015);

- Touwslagerlaan 43 (Z-2015/051871),het wijzigen van be-
staande beschoeiing tbv. realisatie ligplaats ( ontvangen 
21 september 2015);

- Uiterweg 45 (Z-2015/050987), het plaatsen van een tij-
delijke bouwdam tbv een nieuw woonhuis (ontvangen 16 
september 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Cactuslaan 3 (Z-2015/051164), het in werking hebben 

van een stookinstallatie (ontvangen 17 september 2015).

Kennisgeving ontwerp beschikking, wet algemene 
bepalingen 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 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/023237), het verbouwen van 
een tankstation met carwash.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 24 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:
- Aalsmeerderweg 436 (Z-2015/044642), het bestaande 

gevelreclame vervangen door nieuwe huisstijl en het 
vervangen van stalen frames (verzonden 21 september 
2015);

- Oosteinderweg 515 (Z-2015/028377), het vergroten van 
het terras en het oprichten van een zwembad en extra 
kelder (verzonden 21 september 2015).

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 aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Primulastraat 30 (Z-2015/039159), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 17 september 
2015);

- Hornweg t.h.v. 250 (Z-2015/039867), het aanleggen van 
een in- en uitrit, het plaatsen van een brug en het plaat-
sen van een toegangspoort (verzonden 16 september 
2015).

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Cactuslaan 3 (Z-2015/051164), het oprichten van een 

inrichting (Activiteitenbesluit) (verzonden 22 september 
2015).

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

COMMISSIE RUIMTELIjKE KwALITEIT 
(VOORHEEN wELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie verga-
dert op de woensdagmiddagen in de even weken in het raad-
huis 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:
- Ophelialaan (Z-2015/050911), braderie op 6 april 2016, 

ontvangen op 16 september 2015
- Kudelstaartseweg 226-228 (Z-2015/051512), winterfair 

op 29 november 2015, ontvangen op 18 september 2015

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:

VOOR MEER INfORMATIE: www.AALSMEER.NL




