
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. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, 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 vra-
gen 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.am-
stelveen.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 be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd 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 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 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 hier-
voor 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 ver-
gadering 12.00 uur.

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 afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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, di., do. 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.

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.officielebe-
kendmakingen.nl.

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 bekend-
makingen 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 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 hebbende 
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 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 na de dag van verzending van het 
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene 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.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

wijzigingsplan “Schinkelpolder, eerste wijziging” ongewij-
zigd hebben vastgesteld. Het plangebied heeft betrekking op 
de bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 24 te Aalsmeer.

doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is het gebruik van het 
‘agrarisch aanverwante bedrijf’ aan de Rietwijkeroordweg 24 
(K.G. van Vliet B.V) in overeenstemming te brengen met het 
juridisch regime van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”. 
Op het plangebied rust thans de bestemming “Agrarisch-
Tuinbouw” (A-TB) volgens welke de uitoefening van een 
‘agrarisch aanverwant bedrijf’ niet mogelijk is. Burgemeester 
en wethouders geven daarvoor toepassing aan de wijzigings-
bevoegdheid als vervat in artikel 3.7.1 van de regels van het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder”.

inzien wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ligt tezamen 
met de bijbehorende stukken in de periode van vrijdag 3 okto-
ber 2014 t/m donderdag 13 november 2014 voor een ieder ter 
inzage. Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl  

door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.BP-
Schinkelpolwijz1-VA01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1 te Am-
stelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

beroep 
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan 
met ingang van 3 oktober 2014 gedurende zes weken tegen 
het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA in Den 
Haag. Beroep kan worden ingesteld door: 
- belanghebbenden die tijdig bij burgemeester en wethou-

ders een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren 
hebben gebracht;

- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over 
het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders naar 
voren hebben gebracht, maar kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat waren zich tijdig met een 
zienswijze tot burgemeester en wethouders te wenden.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit van burge-
meester en wethouders van Aalsmeer treedt in werking op de 
dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een 
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit 
treedt dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

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:
- Mr. Jac. Takkade 3 (Z-2014/038581), het vergroten van 

een opslagloods (ontvangen 27 juni 2014).

WEiGERiNG OMGEViNGSVERGuNNiNG *

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 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.

WERk EN iNkOMEN Op dONdERdAG 9 OkTObER 
GESLOTEN

Het telefonisch spreekuur en het inloopspreekuur van Werk 
en Inkomen is op donderdag 9 oktober gesloten. Op vrijdag 
10 oktober staan wij weer voor u klaar.

bEkENdMAkiNG TE VERWijdEREN VOERTuiG

Op de Cyclamenstraat ter hoogte van perceel nummer 29 
te Aalsmeer is een voertuigwrak aangetroffen. Het betreft 
een Pools voertuig met het kenteken PZL61YW. Het rechter 
voorwiel ontbreekt van het voertuig en het linkervoorwiel is 
lek. De accu blijkt uit het voertuig te zijn verwijderd. Het 
voertuig staat al geruime tijde geparkeerd op dezelfde plek. 
De eigenaar en/of belanghebbende wordt verzocht zich zo 
spoedig mogelijk in verbinding te stellen met één van de 
medewerkers van het team buitenruimte van de gemeente 
Aalsmeer. Indien dit voertuig op 8 oktober 2014 nog niet is 
verwijderd, zal dit voor rekening van de rechthebbende/over-
treder door de gemeente worden afgevoerd en (zo nodig/mo-
gelijk) opgeslagen of vernietigd. Teruggave geschiedt slechts 
na betaling van de met afvoer/opslag gemoeide kosten. Wij 
hebben inmiddels al stickers op het voertuigwrak geplakt, 
met het verzoek om het voertuig te verwijderen.

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. 
- Herenweg t.o. 29 (Z-2014/056211), het plaatsen van een 

steiger en een hekwerk;
- Herenweg t.o. 29A (Z-2014/056724), het plaatsen van 

een hek en jollensteiger;
- Koolwitjestraat 130 (Z-2014/055623), het plaatsen van 

een dakopbouw aan de achterzijde;
- Kudelstaartseweg 210, (Z-2014/052462), het kappen van 

een boom;
- Oosteinderweg 537 (Z-2014/055840), het wijzigen van 

een schuur in een mantelzorgwoning;
- Oosteinderweg 537-545 (Z-2014/056522), het vestigen 

van een boten en/of caravanstalling;
- Ophelialaan 124 (Z-2014/056607), het plaatsen van ge-

velreclame;
- Sportlaan 66 (Z-2014/056093), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde, het vervangen van de dakkapel 
aan de achterzijde van de woning.

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:
- Ophelialaan 81 (Z-2014/051100), het plaatsen van een 

erfafscheiding aan de voorzijde (verzonden 29 september 
2014).

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.
- Haya van Somerenstraat 35 (Z-2014/034777), brandvei-

lig gebruik kinderdagverblijf.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 3 oktober 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het 
gemeentehuis. 

Officiële Mededelingen
2 oktober 2014

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNG iN AfWijkiNG 
VAN HET bESTEMMiNGSpLAN “uiTERWEG-pLASOEVERS 
2005 E.O.”, uiTERWEG 32 (z-2014/004937)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van artikel 
2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet omgevingsvergunning 
hebben verleend voor de activiteiten bouw en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening op het adres Uiterweg 
32 ten behoeve van een theehuis met passantenvoorziening 
en ondergeschikte horeca. De ontwerp omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken heeft met ingang van 25 juli 2014 
t/m 4 september 2014 ter inzage gelegen met de mogelijkheid 
voor een ieder om een zienswijze in te dienen. Er zijn in totaal 
3 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geen aanlei-
ding gegeven tot wijzigingen ten opzichte van de ontwerp 
omgevingsvergunning zoals ter inzage gelegd. 

projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen net 
buiten het dorpscentrum van Aalsmeer. Het perceel is on-
derdeel van de Historische Tuin en bevindt zich achter de 
lintbebouwing van de Uiterweg, tegenover het Praamplein. 

doelstelling
Het project ziet op het gebruik ter plaatse van de bestaande 
corridor naast het veilinggebouw voor ondergeschikte horeca 
en op de verbouwing en uitbreiding van de bestaande werk-
schuur tot theehuis met openbare passantenvoorziening. 
Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming “Maat-
schappelijke doeleinden”. Het project is in strijd met de ge-
bruiksvoorschriften als opgenomen in artikel 19 lid 1 van het 
bestemmingsplan, waaruit blijkt dat het gebruik voor horeca 
binnen de bestemming niet is toegestaan. Het project kan 
worden gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse af-
wijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits 
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. 

inzien omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende stukken, 
waaronder de goede ruimtelijke onderbouwing, voor een ie-
der ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.OIAVHB09xJ-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 
uur tot 20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belang-
hebbende die ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergun-
ning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar ge-
maakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers 
ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https: 
//loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20over-
heidsorganisatie/33. 

inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

VASTSTELLiNG WijziGiNGSpLAN “SCHiNkELpOLdER, 
EERSTE WijziGiNG” (z-2014/038849)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) bekend dat zij bij besluit van 23 september 2014 het 

- Madame Curiestraat 9 (Z-2014/029280), Het plaatsen 
van een erfafscheiding (verzonden 1 oktober 2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 351 (Z-2014/046776), het wijzigen van 

het bestemmingsplan ten behoeve van kinderdagverblijf 
(ingetrokken 23 september 2014).

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 ge-
meente 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.

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.

COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- De Oude Veiling, Marktstraat 19, Aalsmeer (Z-2014/027843), 

verleend 23 september 2014.

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend:
- Deen Plus B.V., Molenpad 19, Aalsmeer (Z-2014/046095), 

verleend 30 september 2014.

TER iNzAGE

t/m 09-10-14 Terinzagelegging ontwerpplan “Schinkel-
polder, tweede wijziging” (Z-2014/047187) 
(het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, tweede wijziging” met de daarop 
betrekking hebbende stukken bestaande uit 
een toelichting, regels en een verbeelding 
(plankaart). Het plangebied heeft betrekking 
op de perceel aan de Mr. Jac. Takkade 28 te 
Aalsmeer)

t/m -2-10-14 De uitvoeringsagenda met bijbehorende uit-
voeringsparagraaf van de gebiedsvisie Aals-
meer 2020

t/m 06-11-14 Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) vaststel-
ling en het vastgestelde bestemmingsplan 
“N-196 en Zwarteweg” liggen met bijbeho-
rende stukken

t/m 07-11-14 Besluit en de daaraan ten grondslag liggende 
stukken (+ lijst betrokken woningen) van 12 
september 2014, kenmerk IenM/BSK-2014/, 
met toepassing van artikel 90, tweede, derde 
en vierde lid, van de Wet geluidhinder, over 
de ten hoogste toelaatbare waarde van de 
geluidsbelasting voor de gevels van wonin-
gen gelegen aan de weg “Aalsmeerderweg” 
te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer

t/m 13-11-14 Stukken m.b.t. vaststelling wijzigings-
plan “Schinkelpolder, eerste wijziging” (Z-
2014/038849). Het plangebied heeft betrek-
king op de bedrijfsgronden aan de Rietwij-
keroordweg 24 te Aalsmeer

t/m 14-11-14 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Haya van Some-
renstraat 35 (Z-2014/034777), (brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf)



Geef inbrekers geen kans en maak uw woning veiliger! 
De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben in het 
kader van de week van de veiligheid een speciale actie: 
bij Probin krijgt u van de gemeente 50% korting op basis 
hang- en sluitwerk dat voldoet aan het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen (PKVW). 

De actie loopt van 4 tot en met 18 oktober en is uitsluitend voor 
inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Per huishouding 1 bon. 

Naam: 

Straat:

Huisnummer:   toevoeging:

Postcode:

woonplaats:

 Postbus 95, 1430 AB Aalsmeer
Oosteinderweg 91, 1432 AG Aalsmeer
Tel: 0297-325609
Fax: 0297-343806
Email: info@probinaalsmeer.nl

Actie week van de veiligheid
50% korting op basis Hang- en sluitwerk

Inbraakpreventie begint bij uzelf!
Maak uw huis voordelig veilig

Inbrekers zijn handig en komen vaak veel makke-
lijker uw woning binnen dan u denkt. Met relatief 
beperkte maatregelen kunt u inbraakgevoelige 
plekken in uw woning aanpakken en uw woning 
veel veiliger maken. Vooral het keukenraam en 
andere ramen aan de achterkant zijn zwakke 
plekken. Inbrekers openen ramen in enkele se-
conden door een gaatje onder de handgreep te 
boren. Of ze breken uw voordeur open door de 
cilinder uit het slot te trekken. Ook in schuurtjes 
wordt vaak ingebroken. Zorg dus ook daar voor 
goede sloten.

U maakt het inbrekers minder makkelijk met:

Handgrepen op ramen 
(Afsluitbare raamboompjes): 
Raamboompjes, die u met een sleuteltje kunt afslui-
ten, maken het veel lastiger om een raam van buiten 
te openen. U kunt de ramen ook voorzien van een 
dievenklauw.

Anti-inbraakstrips:
De anti-inbraakstrips voor deuren maken het een 
stuk moeilijker om een deur open te breken. 

Cilindertrekbeveiliging: 
Een veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging voor-
komt dat inbrekers de cilinder uit het slot ‘trekken’. 

Help uw buurt met Burgernet
1 op de 10 Burgernetacties wordt opgelost 
dankzij tips van deelnemers
 
Vindt u een veilige buurt belangrijk? Met Burgernet 
helpt u verdachten van misdrijven in uw buurt op 
te sporen en vermiste personen terug te vinden. 

Burgernet is een unieke samenwerking tussen bewoners, 
gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te 

vergroten. Burgernet wordt ingezet bij een overval, 
inbraak of vermissingen. Deelnemers ontvangen een 
spraak- of sms-bericht 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 gerich-
ter zoeken. En dat werkt. Landelijk wordt 1 op de 10 
Burgernetacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers 
opgelost. Zo werd vorig jaar de zevenjarige Sofia uit 
Aalsmeer door Burgernet weer snel teruggevonden. 

In Aalsmeer hebben zich inmiddels 2.170 bewoners 
aangemeld bij Burgernet. De 40.000ste deelnemer 
aan Burgernet in de regio Amsterdam was Lauren 
Amelsbeek uit Aalsmeer: “Ik hoorde via Twitter van 
Burgernet. Ik besloot mij aan te melden,  omdat ik 
veiligheid belangrijk vind. We zijn met elkaar ver-
antwoordelijk voor onze veiligheid. Burgernet helpt 
daarbij.”

Doe mee!  
Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter 
de kans op succes. Meldt u aan bij Burgernet via www.
burgernet.nl. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich 
aanmelden. U kunt ook de Burgetnet app downloaden 
voor Android en iPhone.

 
Tips om inbraken tegen te gaan

‘De gelegenheid maakt de dief’ is een bekend ge-
zegde. En dat is maar al te waar. Geef inbrekers 
geen kans. Hieronder vindt u een aantal prakti-
sche tips: 

• 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. 

• Berg klimmateriaal, zoals een ladder of tuinmeubi-
lair altijd op of maak ze goed vast. 

• Laat regelmatig de post uit uw brievenbus halen, 
als u langere tijd weg bent. 

• Zorg dat uw huis tijdens uw vakantie een be-
woonde indruk maakt. Laat met behulp van 
schakelklokken verlichting (onregelmatig) aan- en 
uitgaan. Laat buitenverlichting ’s nachts branden. 

• Registreer uw waardevolle spullen en merk ze, 
liefst met uw postcode + huisnummer. 

• Wees voorzichtig met social media: vertel niet op 
Twitter of Facebook dat u met vakantie bent.

Toch een inbraak?
Bent u getuige van een woninginbraak of vermoedt 
u dat er een plaatsvindt? Bel dan 112. Constateert 
u een inbraak achteraf, bel dan 0900 8844.  Blijft u 
liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, 
telefoonnummer 0800 7000, of ga naar 
http://www.meldmisdaadanoniem.nl. 

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen is de kans dat 
er bij uw 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. Denk ook aan de garage of schuur-
deur!

• Verlichting bij voor-, achter- en tuindeuren.
• Een rookmelder op een centrale plaats op elke 

verdieping.
• Zicht op degene die voor de deur staat.

Het certificaat “Veilige Woning” geeft bij 
de meeste verzekeringsmaatschappijen 
een jaarlijkse korting op uw inboedelpre-
mie.

Meer informatie vindt u op 
www.politiekeurmerk.nl

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 weg-
komen. Tips voor een brandveiliger leven.

Hang een rookmelder op
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inade-
men 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. 

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. 

Rook nooit in bed!
Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand met een 
brandende sigaret in slaap valt. 

Hang wasgoed nooit dicht bij een kachel te drogen
U loopt dan het risico dat het wasgoed te heet wordt 
en vlam vat.

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 
kostbovendien minder energie.

Maak een vluchtplan
Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunt u dan 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. 

    Week van de veiligheid van 6 t/m 12 oktober    

Wat is Veiligheid? Veiligheid is dat u veilig in 
onze gemeente kunt wonen, leven en werken. 
Veiligheid is dat onze kinderen hier veilig kun-
nen opgroeien, maar ook dat ouderen in onze 
gemeente zich veilig voelen. En veiligheid is 
belangrijk voor ondernemers. Aalsmeer is een 
relatief veilige gemeente. Dat neemt niet weg 
dat veiligheid onverminderd een aandachts-
punt van de gemeente is en dat de gemeente 
samen met haar veiligheidspartners, zoals 
politie en brandweer, altijd werkt aan het 
verbeteren van de veiligheid. Momenteel is 
de gemeente bezig met de ontwikkeling van 
een nieuw veiligheidsbeleid. 

Naast veiligheidspartners en professionals 
zullen we hier ook bewoners bij betrekken. 
Veiligheid is immers een verantwoordelijkheid 
van ons allemaal. U kunt er zelf ook veel aan 
doen. Daarover leest u meer op deze pagina’s.  

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder

	 	 	 	 	 	

‘

Samen voor een veilig Aalsmeer 

Week van de veiligheid
Van 6 tot en met 12 oktober 2014 is het de landelijke 
week van de Veiligheid. De herfst, als de dagen korter 
worden, is bij uitstek het moment om aandacht voor 
veiligheid te vragen. 

Programma:
8 oktober: informatieavond veilig wonen 
Op 8 oktober van 20.00 tot 22.00 uur organiseren 
Brandweer, Politie en de gemeente een informatie-
avond voor bewoners over veilig wonen. Politie en 
Brandweer vertellen aan de hand van praktische voor-
beelden hoe u inbrekers buiten de deur kunt houden 
en brand kunt voorkomen. Daarnaast zijn er stands 
met informatie en geeft de Brandweer u graag een 
rondleiding door de kazerne. Iedereen is van harte 
welkom. De gemeente deelt gratis tijdschakelaars uit! 

Locatie: Brandweerkazerne Aalsmeer, Zwarteweg 77, 
1431 VJ  Aalsmeer  
 
14 oktober: Infostand Brandweer op de 
markt 
Handige informatie en praktische tips over brandveilig 
leven. Bovendien beantwoordt de Brandweer graag uw 
vragen.

Locatie: markt raadhuisplein 1,  1431 EH  Aalsmeer 
Tijd: 10.00 tot 14.00 uur.

20 oktober: Cybercrime bijeenkomst voor 
ondernemers
Tijdens de bijeenkomst laat een hacker zien hoe een-
voudig het is om in uw computer in te breken. Uw 
bankrekening en bedrijfsgeheimen zijn zo gekraakt. 
Vanzelfsprekend krijgt u vervolgens tips over hoe u 
uw computer kunt beschermen tegen cyber-aanvallen. 
Hoe zit het bijvoorbeeld met uw internetpoort? Welke 
risico’s loopt u en wat kunt u zelf doen om de digitale 
veiligheid in uw bedrijf goed te regelen. Wordt uw ei-
gen cyberdog! 

Locatie: Crown Studio’s, Van Cleefkade 15,  Aalsmeer, 
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur.  De bijeenkomst is gratis.
Aanmelden kan tot 16 oktober per e-mail bij:
secretariaat@rpcaa.nl

Meer informatie: 
www.veiligondernemendoejesamen.nl/veiligheidsweek 

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




