29 september 2016

officiële mededelingen
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 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. 0297387575. 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 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering 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
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. 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 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.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

bekendmakingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? 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
omgevingsvergunningen 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.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele 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
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
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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 binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. 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
verhuismutatie. 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
statuswijziging, 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 diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
voornemen opschorten bijhouding
persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n)
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer
staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Stasiak-Iwańska
Zieliński
Francke
Verhoogt
Blom
Heijstek

A.
K.W.
J.A.
E.E.
P.J.J.
A.G.P.

19-04-1985
15-08-1988
05-12-1966
30-10-1970
29-04-1992
10-04-1987

19-09-2016
20-09-2016
20-09-2016
20-09-2016
22-09-2016
23-09-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend
in de basisregistratie personen (brp)
besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. 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

Głuszek
Măzgărean
Popa

Z.J.
C.M.
M.V.

29-08-1961 23-09-2016
24-12-1978 20-09-2016
26-06-1980 20-09-2016

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.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een
kopie van het besluit mee.
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vergadering op dinsdag 11 oktober 2016
Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en
Economie op dinsdag 11 oktober 2016, 20.00 uur.
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
mevrouw W.B. Alink-Scheltema
Vaststelling van de agenda
Vaststelling bestemmingsplan
Polderzoom, fase 1

4.

21.05
21.20

Vaststelling grondexploitatie
Polderzoom, fase 1
Vragenkwartier
Sluiting

vergadering donderdag 13 oktober 2016
Agenda voor de vergadering van de commissie Maatschappij
en Bestuur op donderdag 13 oktober 2016, 20.00 uur.
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.35

4.

21.05
21.35

5.
6.

22.05

7.

22.35
22.50

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer D. Kuin
Vaststelling van de agenda
Wijziging beleid eigen bijdragen Wmo bij
Begeleiding, respijtzorg en
maatschappelijk werk
Herziening Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke en Gezondheidsdienst
(GGD) Amsterdam-Amstelland
Verordening onderwijshuisvesting c.a.
Ónder voorbehoud: Kredietvoorstel
onderhoudsmaatregelen voormalige
VVA-kantine
Raadsconsultatie Governance
Metropoolregio Amsterdam
Vragenkwartier
Sluiting

ter inZagelegging ontWerpbestemmingsplan
‘nieuW calslagen 2016’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 30 september 2016 t/m
10 november 2016 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen 2016’ met de daarop
betrekking hebbende stukken.
doelstelling
Het project Nieuw-Calslagen voorziet in de bouw van maximaal 15 vrijstaande woningen en inrichten van het openbaar
gebied rondom het historische kerkhofje Calslagen. Deze bestemmingsplanherziening beoogt het juridisch planologisch
toetsingskader te zijn voor de aanvragen om omgevingsvergunningen en het beoogd gebruik voor de komende tien jaar.
inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als
het rechtsgeldige bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 30 september 2016 t/m 10 november 2016 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09A-OW01,
en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Voor openingstijden
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.
indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden
gericht aan de gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253,
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van zienswijze bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen 2016’. Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website worden 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.
start vervolg uitvoering van drie
verkeersprojecten in kudelstaart
Maandag 10 oktober gaat de gemeente Aalsmeer verder met
de uitvoering van drie Kudelstaartse verkeersprojecten. Door
deze projecten zal de verkeersveiligheid verbeteren. De werkzaamheden bij de madame Curiestraat zijn inmiddels afgerond. Bij de Bilderdammerweg wordt een opstelstrook voor
bussen gemaakt, zodat de bussen niet meer op het parkeerterrein hoeven te rijden, waar veel kinderen van de sportclubs fietsen. Ook de rotonde tussen de Bilderdammerweg
en de Wim Kan dreef zal worden aangepast. De fietspaden
worden rondgelegd, zodat er een fietsaansluiting is aan zowel aan de kant van de tennisclub als aan de kant van de
voetbalclub. Het zal hierdoor veiliger worden. Ook hier zal
voor de herkenbaarheid het fietspad in rood asfalt worden
aangelegd. De werkzaamheden starten 10 oktober a.s. en
duren circa 5 weken. De kruising van de Kudelstaartseweg
en de Bachlaan zal worden aangepast. Op de verhoging zal
nieuw asfalt komen en markeringen, zodat het in de bocht
minder glad zal zijn. Op de fietsstroken komt rood asfalt.
Een deel van de dijk zal worden opgehoogd. Ook komt er een
zebrapad langs het fietspad. De start is 17 oktober a.s. en
de werkzaamheden duren circa 5 weken. Voor vragen kunt u
terecht bij de heer J. Overbeek, toezichthouder van het project, 06-26070605 en/of de heer m. Abrahams, projectleider
van het project, 020-5404288.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
rectificatie, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2016/047777), het
aanleggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een
duiker. Toelichting: In de bekendmakingen van 8 september jl. is een onvolledige omschrijving van het project
vermeld.
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 bezwaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/051123), het aanleggen
van een in- en uitrit
- Stommeerkade 8, 1431 EJ (Z-2016/051174), het wijzigen
van de tuinmuur door verlaging naar 2 meter
- Parkeerplaats Praamplein thv 2-4, kadastraal bekend G
6424, 1431 CV (Z-2016/051849), het plaatsen van een
stand alone geldkiosk
- Uiterweg 228 Kwek, 1431 AV (Z-2016/051856), het herinrichten van een perceel
- Midvoordreef 14, 1433 DG (Z-2016/052104), het plaatsen van een opbouw op de aanbouw aan achterzijde woning
- Oranjestraat 15, 1432 GZ (Z-2016/052101), het bouwen
van een woning en brug tbv. toegang terrein
- Rameaulaantje 20, 1431 XZ (Z-2016/052085), het realiseren van een parkeerplaats voor woning op eigen terrein
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Machineweg 133, 1432 EP (Z-2016/043050), brandveilig
gebruik t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten en het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve daarvan.
- Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-2016/041377), het uitbreiden van het Blue Mansion Hotel en het afwijken van
het bestemmingsplan ten behoeve daarvan.
geweigerde 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 weigeren. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie
- Cyclamenstraat 39, 1431 RZ (Z-2016/034742), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 20-09-2016
buiten behandeling gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Azaleastraat 3, 1431 SH (Z-2016/042657), het oprichten
van een schuur. Verzonden: 22 september 2016
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 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:
- Spilstraat 7 en 7a, 1433 HD (Z-2016/042958), het veranderen van het voormalige dokterspraktijk in 2 aparte
woningen. Verzonden: 20-09-2016
- Hadleystraat 1-3, 1431 SK (Z-2016/030884), het veranderen van een gedeelte van het beauty-center tot woning.
Verzonden: 22-09-2016
- Recreatie-eiland De Zwetzudde (H 3521), (Z-2016/031365),
het plaatsen van een blokhut. Verzonden: 21-09-2016.
- Thailandlaan 13, 1432 JG (Z-2016/040988), het oprichten
van een kantoor en magazijn en het aanleggen van een
in- en uitrit. Verzonden: 23-09-2016.
ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Spoorlaan 4, 1431 TL (Z-2016/051995), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning.
ontvangen meldingen, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/051492) het opstarten van een inrichting.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 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 hebbende 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 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 hebbende 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 donderdag 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 belanghebbende 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 burgemeester 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.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.
geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Het college van
burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 49, 1432 AD (Z-2016/049892), het slopen
van een woning met bijgebouwen en kas en het verwijderen van asbesthoudende materialen
- Spoorlaan 4, 1431 TL (Z-2016/050525), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender 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 evenementenvergunning is aangevraagd:
- Legmeerdijk 313, (Z-2016/044173) Flora Holland Trade
Fair van 2 t/m 4 november 2016, verleend op 22 september 2016
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie

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.
ter inZage
t/m 10-11-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen
2016’ met de daarop betrekking hebbende
stukken

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

facebook.com/

Week van de Veiligheid 3 t/m 7 oktober 2016
Samen voor een veilig Aalsmeer
Aalsmeer is een relatief veilige gemeente en dat willen we graag
blijven. Het is belangrijk dat jong en oud zich veilig voelen in
onze gemeente. Thuis, op school en op straat. Gemeente, politie en
brandweer werken intensief samen op het gebied van veiligheid,
maar u kunt er als inwoner of ondernemer ook zelf veel aan doen.
Daarover leest u meer op deze pagina’s.
Het aantal inbraken en diefstallen in Aalsmeer is laag de laatste jaren. Dat is goed nieuws, maar
geen reden om achterover te leunen. Zeker niet met de wintermaanden voor de deur. De ervaring
leert dat het aantal inbraken en overvallen juist in deze maanden stijgt. Om die trend te keren is
de politie het ‘Donkere Dagen Offensief’ gestart. Tussen oktober en maart neemt de politie extra
maatregelen tegen woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven.

Programma
In het kader van de week van de veiligheid organiseert
de gemeente samen met de veiligheidspartners diverse
voorlichtingsbijeenkomsten.

Maandag 3 oktober:
Voorlichting voor senioren bij zorgcentrum Mijnsheerlijckheid
Kudelstaart, in samenwerking met bewonerscommissie Mijnsheerlijckheid, Vita-Amstelland en de politie. Nadruk ligt op veiligheid
in en om het huis en op straat. Iedereen is van harte welkom.

Dinsdag 4 oktober:
Veiligheidsmarkt op het Praamplein(weekmarkt) met de
politie en de brandweer. Politie komt met een wervingsactie
Burgernet en voorlichting over woninginbraken. De brandweer
geeft voorlichting over brandveilig leven.

Volgende week is de week van de veiligheid. Op 4 oktober staan brandweer, politie en gemeente
van 10.00 tot 15.00 samen op de markt met allerlei informatie en handige tips over veiligheid.
Kom langs en laat u voorlichten. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Laten wij
samen werken aan een veilig Aalsmeer.
Jeroen Nobel, Burgemeester van Aalsmeer

Houd brand buiten de deur:
schaf een rookmelder aan
Bij brand zijn de eerste drie minuten cruciaal. Dan kunt u de brand nog klein houden of op tijd
wegkomen. Tips voor een brandveiliger leven.

Woensdag 5 oktober
Awareness training voor ondernemers (in samenwerking met
de gemeente Amstelveen). Deze training helpt winkeliers en
ondernemers afwijkende en verdachte situaties herkennen.
Locatie en tijd: 20.00 uur, wijkcentrum Westend,
Westwijkplein 3, 1187 LS, Amstelveen.
Graag aanmelden via p.duivenvoorden@amstelveen.nl

Donderdag 6 oktober

Hang een rookmelder op
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het
inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U
wordt dus niet wakker van de rooklucht. Doordat
de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel
bewusteloos. Vaak al binnen enkele minuten!
Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.

Cybersecurity training (in samenwerking met de gemeente
Uithoorn en Amstelveen). Deze training leert ondernemers/winkeliers veilig met IT en online boekhouden om te gaan.
Locatie en tijd: 20.00 uur, pop-podium P60,
Stadsplein 100a, 1180 AC Amstelveen.
Graag aanmelden via p.duivenvoorden@amstelveen.nl

Pas op voor vlam in de pan
Brand in de keuken ontstaat vaak, doordat de vlam
in de pan slaat. Dat komt, omdat de pan te heet
wordt of voedsel in de pan droogkookt. Denkt u bij • houd brandbare spullen zoals pannenlappen,
koken aan het volgende:
keuken- en theedoeken op veilige afstand van
• blijf bij de pan;
het fornuis.
• gebruik een kookwekker om droogkoken te
Rook nooit in bed!
voorkomen.
Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand met
een brandende sigaret in slaap valt.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen is de kans dat er bij u wordt ingebroken maar liefst 90% kleiner. Om het certiﬁcaat ‘veilige woning’ te krijgen moet uw huis voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraak- en brandpreventie.
In het kort zijn de eisen:
• Goedgekeurd en gecertiﬁceerd hang- en sluitwerk
op alle bereikbare deuren en ramen, en eventuele
lichtkoepels.
• Verlichting bij voor-, achter- en tuindeuren.
• Een rookmelder op een centrale plaats op elke
verdieping.

Laat de televisie niet op stand-by staan
Een televisie die aanstaat, trekt stof aan en dat
kan kortsluiting veroorzaken. Daarom is het beter
om de televisie helemaal uit schakelen, als u niet
kijkt. Het kost bovendien minder energie.

• Zicht op degene die voor de deur staat.
Het certiﬁcaat ‘Veilige Woning’ geeft
bij de meeste verzekeringsmaatschappijen een jaarlijkse korting op uw
inboedelpremie. Meer informatie vindt
u op www.politiekeurmerk.nl
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Help uw buurt
met Burgernet

Inbrekers zijn handig en komen vaak veel makkelijker uw woning binnen dan u denkt. Met
relatief beperkte maatregelen kunt u inbraakgevoelige plekken in uw woning aanpakken en uw
woning veel veiliger maken.

Met Burgernet helpen bewoners
de politie om verdachten van
misdrijven in de buurt op te
sporen en vermiste personen
terug te vinden. Burgernet
wordt ingezet bij een overval,
inbraak of vermissingen.
Help mee aan de veilighei
Deelnemers ontvangen een
d in uw wijk
spraak- of sms-bericht of
een app met een duidelijke
omschrijving van een persoon of voertuig. Als zij de
verdachte zien of andere aanwijzingen hebben, kunnen
zij gratis bellen naar 0800-0011. Zo kan de politie sneller
en gerichter zoeken. Hoe meer mensen meedoen aan
Burgernet, hoe groter de kans op succes. Landelijk wordt
inmiddels 1 op de 10 Burgernetacties dankzij tips van
Burgernetdeelnemers opgelost. Vorige maand werden
twee vermiste peuters uit Kudelstaart door Burgernet
snel weer teruggevonden. In Aalsmeer zijn inmiddels
2.586 bewoners aangemeld bij Burgernet. U kunt zich
aanmelden bij Burgernet via www.burgernet.nl.

Daarom is het raadzaam in deze donkere wintermaanden verlichting met een tijdschakelaar in te
stellen, zodat het lijkt alsof u thuis bent.

Tips om inbraken tegen te gaan
• Sluit ramen en deuren goed af als u uw woning
verlaat, al is het maar even. Vergeet de ramen
en deuren op de 1e etage niet.
• Berg sleutels van raam- en deursloten goed op
en niet in de buurt van beweegbare ramen en
deuren.
Vooral het keukenraam en andere ramen aan de
• Zorg voor voldoende buitenverlichting.
achterkant zijn zwakke plekken. Inbrekers openen
Criminelen staan niet graag in het licht.
ramen in enkele seconden door een gaatje onder
• Zorg dat klimmen naar de eerste verdieping
de handgreep te boren. Of ze breken uw voordeur
lastig is: zet ladders en vuilcontainers
open door de cilinder uit het slot te trekken. Ook
weg.
in schuurtjes wordt vaak ingebroken. Zorg dus
• Zorg dat uw huis tijdens uw vakantie een
voor goede sloten en anti-inbraakstrips.
bewoonde indruk maakt. Laat met behulp van
schakelklokken verlichting (onregelmatig) aanDonkere dagen
en uitgaan. Laat de post regelmatig uit uw
Wist u dat de meeste woninginbraken plaatsvinbrievenbus halen.
den aan het eind van de middag en het begin van • Registreer uw waardevolle spullen en merk ze,
de avond? Veel mensen eten rond die tijd. Als er
liefst met postcode + huisnummer.
in een woning op dat moment geen licht brandt, • Wees voorzichtig met social media: vertel niet
wijst dat vaak op afwezigheid van de bewoners.
op Twitter of Facebook dat u met vakantie
Een dief kan op dat moment zijn slag slaan.
bent.

Download de Burgernetapp
Met de gratis burgernet
app ontvangt u de burgernetberichten van de
politie in uw omgeving.
U ontvangt alleen berichten waar de politie
u dringend voor nodig
heeft, zoals een diefstal
of inbraak, vermiste
personen, doorrijden na
een aanrijding of een
beroving.

Babbeltrucs

Rondleiding bassisschool brandweerkazerne Aalsmeer.

Woensdag 12 oktober

Inbraakpreventie begint bij uzelf!

Maak een vluchtplan
Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunt u wel
snel genoeg uw huis uit komen? Een vluchtplan
helpt. Bent u minder goed ter been? Dan kunt u
misschien met uw buren afspreken, dat u hen belt
in geval van nood.

Beroving door een ‘babbeltruc’
komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan met een smoesje om binnen
te komen. Ze ogen vaak betrouwbaar en zeggen
bijvoorbeeld dat ze van de bank of de thuiszorg
zijn of dat ze de meterstand komen opnemen.
Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.
Tips om babbeltrucs te herkennen:
• Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en gebruik een kierstandhouder of
deurketting.
• Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand
namens een instantie of bedrijf komt.
• Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke komen nooit zonder
afspraak bij u thuis. Vraag hen later terug
te komen en bel naar de instantie om hun
verzoek te controleren.
• Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een
bank of de politie vraagt daar nooit naar.
• Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen.
• Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis
bent. Soms komt iemand via de achterdeur

uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur
staat te praten.

Veilig pinnen
Ook bij de pinautomaat komen babbeltrucs
voor. Wees altijd alert als u pint.
• Scherm bij het intoetsen van uw pincode de
toetsen af.
• Laat u niet aﬂeiden. Ook niet als iemand
zegt dat u bijvoorbeeld een bankbiljet of iets
anders liet vallen.
• Staat iemand te dicht bij u? Vraag voordat u
gaat pinnen of deze persoon een stukje naar
achteren gaat.
• Bent u toch slachtoffer geworden? Blokkeer
dan direct uw pinpas en doe aangifte bij de
politie.

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer: 112
Landelijk alarmnummer voor levensbedreigende situaties of als u
getuige bent van een misdrijf of ongeluk. Ook bij een verdachte
situatie in uw straat belt u 112.

Aangifte bij politie via: 0900 - 8844
Doe altijd aangifte bij de politie van een misdrijf, overval of
inbraak.

Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Ernstige misdrijven kunt u anoniem melden. Telefonisch of via
www.meldmisdaadanoniem.nl.
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