28 september 2017

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.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 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 / 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 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.

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.
- 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 Androidsmartphones 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.
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.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
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. 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

Acheffay
Top
Szmit
Dalbiņš
Jurkiewicz

A.
J.
A.M.
D.
G.M.

11-08-1975
30-05-1981
16-07-1974
13-06-1985
11-12-1967

20-09-2017
20-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017

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 boven-genoemde
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.
GEMEENTE AMSTERDAM MAAKT RONDKIJKFOTO’S IN
AMSTELVEEN EN AALSMEER
In opdracht van de gemeente Amstelveen worden jaarlijks
rondkijkfoto’s (streetviewfoto’s) met speciaal uitgeruste
voertuigen gemaakt. Komende maanden worden de foto’s opnieuw gemaakt v/a de openbare weg en v/a het water. Deze
foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld
inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving
van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De gemeente Amstelveen/Aalsmeer heeft een
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam.
De gemeente Amsterdam zal de foto’s met eigen materieel en
personeel vervaardigen.

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.
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Volg ons op Facebook en Twitter.
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CONTROLEER REGELMATIG PLATTE DAKEN
Afgelopen jaar viel er in Nederland veel neerslag en in de winter kan daar nog sneeuw bijkomen. Voor gebouwen met platte
daken brengt dit extra risico’s met zich mee. Uit onderzoek
blijkt dat jaarlijks 10 tot 20 platte daken in Nederland bezwijken. De gemeente Aalsmeer wil daarom inwoners en bedrijven
erop attenderen hun daken regelmatig te controleren. Uit onderzoek door VROM blijkt dat er doorgaans voor plaatsing van
het dak geen of geen goede water-accumulatie berekening is
gemaakt. Dit houdt in dat de te verwachten hoeveelheid regenwater op het dak niet is berekend, inclusief de consequenties voor de constructie. Het dak buigt dan steeds verder door
en kan uiteindelijk instorten.
Tips
Het is goed om uw dak en afvoeren vrij te houden van mos,
algengroei, plassen en bladeren. Daarnaast is het aan te bevelen om uw dak periodiek te laten inspecteren op gebreken

en lekkages. Op www.aalsmeer.nl vindt u een rapport van het
ministerie van VROM naar de oorzaak van het bezwijken van
platte daken.
EEN KLACHT OF COMPLIMENT OVER DE GEMEENTE EN
OVER ZORG EN ONDERSTEUNING?
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners tevreden zijn
over de gemeente en over de ondersteuning bij welzijn, zorg,
werk & inkomen, schuldhulpverlening of jeugdhulp. Daarom
horen wij het graag als u tevreden bent, maar ook als u ontevreden bent. Zo krijgen we de kans om zaken te verbeteren.
Klacht over de gemeente
Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar?
Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.
Klacht over een zorgaanbieder
Bent u niet tevreden over de ondersteuning bij welzijn, zorg,
werk & inkomen, schuldhulpverlening of jeugdhulp? Neem dan
contact op met de zorgaanbieder. Zij kunnen het snelst voor
een oplossing zorgen. Komt u er samen niet uit of geeft u de
voorkeur aan contact met de gemeente? Ook dan kunt u een
klacht indienen bij de gemeente.
De klachtencoördinator van de gemeente neemt binnen één
week contact met u op om u te informeren hoe uw klacht
wordt afgehandeld. U kunt een klacht op verschillende manieren aan ons laten weten:
- Via www.aalsmeer.nl, kunt u een digitaal klachtenformulier
invullen en verzenden.
- Per e-mail: klacht@aalsmeer.nl of brief aan de gemeente
t.a.v. klachtencoördinator, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Vermeld uw naam, telefoon en e-mailadres, een omschrijving van de gebeurtenis waarover u klaagt en een
mogelijke oplossing.
- Telefonisch via (0297) 387575 of met het verkorte nummer
140297.
- U kunt ook op afspraak terecht in het gemeentehuis van
Aalsmeer. Een afspraak maakt u telefonisch (0297) 38 75
75 of met verkorte nummer 140297.
Niet eens met de klachtafhandeling?
Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is
opgelost? Dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale
Ombudsman. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaleombudsman.nl .
Bent u tevreden?
In dat geval horen wij dat ook graag? Bij voorbeeld over de
ondersteuning bij zorg of over de bejegening door een ambtenaar. Dan kunt u uw compliment mailen naar compliment@
aalsmeer.nl.
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
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Stationsweg 2, 1431 EG (Z-2017/046705), het realiseren
van een trapgat in de 1e verdiepingsvloer en plaatsen
nieuwe trap
- Schweitzerstraat 69, 1433 AJ (Z-2017/047237), het realiseren van een houten tuinoverkapping over de breedte van
de tuin aan het eind van het perceel
- Sterrekrooshof 17, 1433 WN (Z-2017/047751),het doortrekken van de bestaande schutting aan de zij- en achterkant ter plaatse van de huidige carport en het dichtmaken
van het dak van de carport
- Hoofdweg 50b, 1433 JW (Z-2017/047278), het uitbreiden
van de woning door middel van een uitbouw
- Bilderdammerweg 70, 1433 HJ (Z-2017/047508), het
plaatsen van een tijdelijke woonunit
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.
- Uiterweg 266, 1431 AV (Z-2017/018750), het oprichten
van een woonhuis. Verzonden: 19-09-2017
- Hornweg 199, 1432 GJ (Z-2017/038909), het uitbreiden
van een woonhuis. Verzonden: 21-09-2017
- Jac. P. Thijsselaan 51, 1431 KD (Z-2017/025778), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 22-09-2017
- Hornweg 62, 1432 GN (Z-2017/041284), het plaatsen van
een dakopbouw in achtergevelvlak van het woonhuis. Verzonden: 25-09-2017
- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/039231), het
oprichten van twee betonnen terrassen behorende bij een
woonark. Verzonden: 25-09-2017
- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2017/042631), het wijzigen van de voorgevel van de kas ten opzichte van de verleende vergunning Z-2017/022355. Verzonden: 25-9-2017
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:
- Händelstraat 37 t/m 75, Haydnstraat 26 t/m 52, Hellendaalstraat 8 t/m 30 en 31 t/m 37, Monteverdilaantje 1 t/m
24, Mozartlaan 20 t/m 60, 1431 ZD (Z-2017/038070), het
renoveren van 92 woningen. De beslistermijn is verlengd
met zes weken
- Zijdstraat 24, 1431 ED (Z-2017/038726), het kappen van
een kastanjeboom achter het huis. De beslistermijn is verlengd met zes weken
- Anne Frankstraat 21, 1433 PJ (Z-2017/040661), het plaatsen van een dakkapel op het rechterzijdakvlak. De beslistermijn is verlengd met zes weken
Vergunning geweigerd
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.
- Kudelstaartseweg 247a, 1433 GH (Z-2017/034600), het
plaatsen van een dakkapel op de zijgevel. Verzonden: 1909-2017. Toelichting: het project is vergunningsvrij

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 omgevingsrecht 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.
- Machineweg 208 (kavel 7), 1432 EV (Z-2017/033858), het
oprichten van een woonhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang
van 29 september 2017 gedurende zes weken ter inzage bij
de balie bouwen van het gemeentehuis. Verzonden: 29-092017.
Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie:
- Stommeerkade 17, 1431 EJ (Z-2016/058980), het afwijken
van het bestemmingsplan ten behoeve van huisvesting
van arbeidsmigranten. Toelichting: de vergunning bekend
onder zaaknummer Z-2016/042536 is ingetrokken. Verzonden: 22-09-2017
- Stommeerkade 18, 1431 EJ (Z-2016/058655), het afwijken
van het bestemmingsplan ten behoeve van huisvesting
van arbeidsmigranten. Toelichting De vergunning bekend
onder zaaknummer Z-2016/042542 is ingetrokken. Verzonden: 22-09-2017
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 185, 1433 GC (Z-2017/045618),het saneren, slopen en opruimen van de brandschade aan de
twee-onder-een-kap-woningen
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
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.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
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 kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387 (Z-2017/032413), Restaurant Dracula,
verzonden 25 september 2017
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 kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387 (Z-2017/032413), Restaurant Dracula,
verzonden 25 september 2017
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387 (Z-2017/032413), Restaurant Dracula,
verzonden 25 september 2017
Vervolg op volgende blz.
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.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
TER INZAGE
t/m 29-09-17 De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. aanvraag brandveilig gebruik ten behoeve van het Blue Mansion Hotel, Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z2017/025047)
t/m 05-10-17 Voorontwerp van het bestemmingsplan “Herziening Kudelstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg 67-73”.
t/m 19-10-17 Voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbe-

stemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oosteinde - Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden met de daarop betrekking hebbende stukken.
t/m 19-10-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘ Woonarken –
Uiterweg 53’ met bijbehorende stukken en het
ontwerp-bestemmingsplan ‘5e herziening bestemmingsplan Woonarken – Uiterweg 93’, dat
in samenhang met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid.
t/m 25-10-17 Documenten m.b.t. intrekken naamgeving
openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerderlaan”, en

toekennen naamgeving openbare ruimte ”Burgemeester Hoffscholteweg” aan de toekomstige weg tussen de Burgemeester Kasteleinweg
en de Aalsmeerderweg. (Z-2017/044848)
t/m 27-10-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg132 (Z2017/009326), het oprichten van een woonhuis.
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 ingang van 22 september 2017 t/m 2 november
2017
t/m 03-11-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van
een woonhuis met berging en het aanleggen van een in- en uitrit op Hornweg 172, (Z2017/031473)
t/m 10-11-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van
een woonhuis op Machineweg 208 (kavel 7),
1432 EV (Z-2017/033858).
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Week van de Veiligheid 2 t/m 8 oktober 2017
Samen voor een veilig Aalsmeer
Aalsmeer is een relatief veilige gemeente en dat willen we graag blijven.
Het is belangrijk dat u zich veilig voelt in onze gemeente. In uw woning,
op straat, als u boodschappen doet of ’s avonds naar huis ﬁetst. 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.

Programma week van de veiligheid

Het aantal inbraken en diefstallen in Aalsmeer is niet heel hoog,
maar elke inbraak is er één teveel. Liever voorkomen we inbraken
en diefstallen. Vooral in de wintermaanden zijn wij extra alert. 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, maar u kunt zelf ook
voorzorgsmaatregelen treffen.

Dinsdag 3 oktober:
Veiligheidsmarkt op het Praamplein(weekmarkt) met de politie en de
brandweer. Politie komt met een wervingsactie Burgernet en met een
voorlichting over woninginbraken. De brandweer geeft voorlichting over
brandveilig leven en uitleg over wijkbezoeken.

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen werken wij aan een veilig Aalsmeer.

Woensdag 4 oktober van 15.00 – 17.00 uur:

Inbraakpreventie begint bij uzelf!

Voorlichting voor senioren bij zorgcentrum Kloosterhof in Aalsmeer in
samenwerking met Vita-Amstelland en de politie. Nadruk ligt op veiligheid
in en om het huis en op straat.

Vrijdag 6 oktober van 14.00 – 16.30 uur:
Voorlichting voor senioren op Mijnsheerlijckheid te Kudelstaart in
samenwerking met bewonerscommissie Mijnsheerlijckheid, Vita-Amstelland
en de politie. Nadruk ligt op veiligheid in en om het huis en op straat.

Help uw buurt
met Burgernet
Met Burgernet helpen bewoners de politie om
verdachten van misdrijven in de buurt op te
Help mee aan de veilighei
d in uw wijk
sporen en vermiste personen terug te vinden.
Deelnemers ontvangen een 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. U kunt
zich aanmelden via www.burgernet.nl. of de app installeren.

Babbeltrucs

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. Ook in
schuurtjes wordt vaak ingebroken. Zorg voor
goede sloten en anti-inbraakstrips.

Donkere dagen
Wist u dat de meeste woninginbraken plaatsvinden aan het eind van de middag en het begin van
de avond? Veel mensen eten rond die tijd. Als er
deuren. Laat de sleutel nooit in de deur zitten.
in een woning op dat moment geen licht brandt, • Zorg voor voldoende buitenverlichting.
wijst dat vaak op afwezigheid van de bewoners.
Criminelen staan niet graag in het licht.
Een dief kan op dat moment zijn slag slaan.
• Zorg dat klimmen naar de eerste verdieping
Daarom is het raadzaam in deze donkere winterlastig is: zet ladders en vuilcontainers
maanden verlichting met een tijdschakelaar in te
weg.
stellen, zodat het lijkt alsof u thuis bent.
• Zet waardevolle spullen niet in zicht, inbrekers
zijn dan minder snel geneigd uw woning uit te
Tips om inbraken tegen te gaan
kiezen.
• Sluit ramen en deuren goed af als u uw woning • Registreer uw waardevolle spullen en merk ze,
verlaat, al is het maar even. Vergeet de ramen
liefst met postcode + huisnummer.
en deuren op de 1e etage niet.
• Wees voorzichtig met social media:
• Berg sleutels van raam- en deursloten goed op
vertel niet op Twitter of Facebook dat u weg
en niet in de buurt van beweegbare ramen en
bent.

trouwbaar 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.

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 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 ko-

Jeroen Nobel, Burgemeester van Aalsmeer

men 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 be-

Veilig pinnen
• Ook bij de pinautomaat komen babbeltrucs voor. Wees dus 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.

Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie en brandveiligheid op www.aalsmeer.nl/veilig

Kom je ook buiten spelen?
Samen met kinderen, ouders, oma’s en opa’s en
omwonenden zijn de afgelopen jaren
vier avontuurlijke speelplaatsen ontworpen.
• Bij de Kamerlingh Onnesweg in Kudelstaart is
een grote avontuurlijke speelplek gerealiseerd.
• Op het Stokkeland zijn meer bosjes gekomen
waar kinderen zich achter kunnen verstoppen
en takkenhutten. Ook zijn er kleine poeltjes
waar je beestjes kunt kijken en lekker nat
kunt worden.
• Bij de Korfstraat ligt een avontuurlijk
speeleiland dat via een slootje met
stapstenen te bereiken is.
• Op de heuvelachtige Bernhardstraat kun je je
verstoppen en door een doolhof van paaltjes
lopen.

Vooral op een warme zomerdag is het Surfeiland
aan de Kudelstaartseweg een heerlijke plek om
met zand en water te spelen en om te zwemmen.
Gezinnen met kinderen kunnen in de buurt
blijven en hoeven niet naar zee om te genieten
van urenlang waterplezier.
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Laatst kreeg ik van een aantal kinderen de
vraag waar je in Aalsmeer buiten kunt spelen. Ze wilden
lekker slootje springen op een avontuurlijke speelplaats. Dit leek me een goede aanleiding om alle
buitenspeelplaatsen, die de gemeente Aalsmeer inricht en beheert, weer eens onder de aandacht te
brengen. Kinderen kunnen natuurlijk overal buitenspelen, maar op deze pagina brengen we alle
officiële buitenspeelplaatsen nog eens overzichtelijk in kaart en een aantal lichten we extra uit.
Aalsmeer heeft 120 speelplaatsen. De afgelopen jaren zijn er verspreid over Aalsmeer vier avontuurlijke
speelplaatsen bijgekomen (Stokkeland, Kamerlingh Onnesweg, Bernhardstraat en Korfstraat). Kinderen
kunnen na schooltijd ook spelen op de meeste schoolpleinen want deze zijn dan openbaar toegankelijk.
Veel speelplezier!
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Aalsmeer is een JOGG gemeente. JOGG staat voor
Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in om
gezond eten en bewegen voor kinderen aantrekkelijk
te maken. In het kader van JOGG is buitenspelen
erg belangrijk. Zie ook www.aalsmeer.nl/jogg
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W E TH O U D ER GERTJA N VA N D E R HO E VEN:

Net als veel jongens en meisjes hou
ik ook van voetballen. Op straat
maken we dan ons eigen veldje,
maar misschien is het mogelijk om
in Aalsmeer nog een voetbalkooi
aan te leggen? Kinderen willen
graag buitenspelen en vaak gaan
we dan naar de speelplek dicht
in de buurt. Laatst kreeg ik een
brief van een jongetje dat graag
de speelplaats bij hem in de buurt
wilde opknappen. Binnenkort gaan
we samen met de gemeente kijken.

SURFEILAND
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Derek
Buikema
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Nadat de speelplaats aan de Uiterweg anderhalf jaar
als bouwopslag heeft gediend voor nutsbedrijven die
daar in de buurt werkzaam waren, is de speelplaats
in het voorjaar van 2017 weer in gebruik genomen.
De werklui hadden hun hielen nog niet gelicht of de
kinderen namen alweer bezit van de speelplaats. De
speelplaats is volledig vernieuwd, met zachte rubber
tegels en gloednieuwe speeltoestellen. Bewoners
zijn blij dat het pleintje weer beschikbaar is als
speelplaats voor de kinderen en er is nu ook weer
een locatie waar mensen uit de buurt elkaar kunnen
ontmoeten.

Samen met kinderen en de nieuwe kinderburgemeester
De gemeente knapt regelmatig speelplaatsen op. We proberen speelplaatsen aantrekkelijker en uitdagender
te maken. Speelplaatsen liggen idealiter op een goed zichtbare locatie en krijgen waar mogelijk een
natuurlijke inrichting. Van twee kleinere speelplaatsen maken we soms een grotere. Bij een renovatie of bij
het inrichten van een nieuwe speelplaats betrekken we de kinderen en de buurt. Kinderburgemeester Derek
vindt, net als zijn voorgangers overigens, buitenspelen heel belangrijk en wil ook graag meedenken bij de
inrichting van nieuwe speelplaatsen. Derek: ”Ik zou het leuk vinden om samen met andere kinderen een
speeltuin voor wat oudere kinderen te ontwerpen en dan bedoel ik dus geen schommeltjes en een wip.”
Heb je ideeën voor Derek mail dan naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl

T R A P V ELD JE S

SKAT EBA N EN

Er zijn natuurlijk nooit genoeg trapveldjes om
nieuwe Messi’s en Van der Sandens op te
leiden, maar verspreid over Aalsmeer liggen
15 trapveldjes waar toch goed geoefend kan
worden om profvoetballer te worden.

Aan de Christinastraat en de Bilderdammerweg
liggen twee mooie skatebanen. Maar ook de
steppende jeugd is er uiteraard welkom!
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speelplaats met trapveld gras
speelplaats met trapveld tegels

natuurlijke speelplaats

Wist je dat?

skatebaan
trapveld gras
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trapveld tegels
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Vorig jaar is ook de speelplaats aan de
Violenweg/Begoniastraat opgeknapt. De oude
bielzen zijn verwijderd en er zijn nieuwe
speeltoestellen geplaatst en er kan nu weer
lekker buitengespeeld worden.
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• Kinderen na schooltijd ook kunnen spelen op de meeste schoolpleinen in de gemeente?
Overigens onderhoudt elke school zelf haar eigen plein.
• Honden en speelplaatsen niet samengaan. Honden mogen daarom niet op speelplaatsen komen.
• Zelfgebouwde (boom-)hutten door de gemeente helaas moeten worden afgebroken?
Dit wordt gedaan in verband met de veiligheid.
Voor meer informatie of als u vragen of ideeën hebt kunt u mailen naar wb@amstelveen.nl

VIO L EN WEG/ BEGO N IA ST RA AT
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