
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de 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 in-
zage 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 be-
voegde bestuursorgaan.

** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 burge-
meester 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.

officiële mededelingen
6 oktober 2016

bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht gemeente aalsmeer 2016
De raad heeft op 22 september 2016 de Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 
gemeente Aalsmeer 2016 vastgesteld (Z-2016/018020). Deze 
verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van 
het college van B&W uitgevoerde vergunningverlening, toezicht 
en handhaving (VTH) van het omgevingsrecht. De verordening 
kunt u vinden op www.aalsmeer.nl. Alle geldende verordeningen 
en regelementen vindt u ook op www.overheid.nl.

rectificatie, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2016/050192), het plaatsen 

van een terrasoverkapping over het bestaande terras van het 
restaurant. In de bekendmaking van 22 september 2016 is de 
aanvraag bekendgemaakt onder een verkeerd adres (Stom-
meerkade 72).

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. 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@aals-
meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/052625), het vervan-

gen van 2 lichtmasten en het plaatsen van 2 lichtmasten 
voor sportveldverlichting

- Uiterweg 38, 1431 AN (Z-2016/052723), het vervangen van 
een kap van bestaande woning na brand

- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/052562), het uitvoe-
ren van normaal onderhoud t.b.v. restaurant en tuinmeubi-
lair plaatsen

- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/052627), het uitvoe-
ren van normaal onderhoud t.b.v. restaurant en tuinmeubi-
lair plaatsen

- Oranjestraat 15, 1432 GZ (Z-2016/053411), het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van tijdelijke bewoning 
van het bijgebouw op het achtererf en het aanleggen van 
een in- en uitrit

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:
- Stommeerweg 2, 1431 EW (Z-2016/043517), het plaatsen 

van een blokhut en een overkapping botenopslag
- Uiterweg 380, 1431 AZ (Z-2016/047667), het plaatsen van 

een kelderbak onder de woning 

ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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.
- Darwinstraat 6, 1431 ZB (Z-2015/044351), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorgevel. De vergunning is bij ons 
bekend onder het zaaknummer Z-2015/042747. Verzonden: 
28-09-2016

ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Haya van Somerenstraat 26, 1433 PB (Z-2016/045175), het 

plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel van een woon-
huis. Aanvraag door de aanvrager ingetrokken

- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/052625), het vervan-
gen van 2 lichtmasten en het plaatsen van 2 lichtmasten 
voor sportveldverlichting. Aanvraag door de aanvrager inge-
trokken

- Midvoordreef 14, 1433 DG (Z-2016/052104), het plaatsen 
van een opbouw op de aanbouw aan achterzijde woning. 
Aanvraag door de aanvrager ingetrokken

verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Tegen de 
afgifte 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
- Uiterweg 154 ws 10, 1431 AS (Z-2016/035370), het over-

schrijven van een ligplaatsvergunning voor niet-permanente 
bewoning woonschip. Verzonden: 13-09-2016

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/weige-
ren. 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.
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2015/029780), het verlen-

gen van de bestaande dokloods. De aanvraag, de ontwerp-
beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 7 oktober gedurende zes weken ter inzage bij de balie 
bouwen van het gemeentehuis. Verzonden: 07-10-2016.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht 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:
- Stationsweg 38, 1431 EG (Z-2016/043055), het plaatsen van 

dakkapellen aan de achterzijde en het plaatsen van een pri-
vacyscherm op het platte dak. Verzonden: 27-09-2016

- 1e J.C. Mensinglaan 16, 1431 RW (Z-2016/043212), het 
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de wo-
ning. Verzonden: 27-09-2016

- Dorpsstraat 135, 1431 CC (Z-2016/043188), het bouwen van 
3 verkeersbruggen ten behoeve van de ontsluiting van de 
Dorpshaven Noord en het aanleggen van een nieuwe weg en 
in- en uitrit, aanleggen beschoeiingen, grond-, funderings- 
en andere civiele werken Verzonden: 28-9-2016

- Zijdstraat 50, 1431 ED (Z-2016/043722), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. horeca. Verzonden: 28-09-2016

- Molenvlietweg 30, Machineweg, A.H. Blaauwstraat tot Oude 
Spoordijk, 1432 GW (Z-2016/044015), het aanleggen van 
een nieuw afvalwatertransportleiding ten behoeve van de 

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijKinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreKen in de commissievergadering 
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

overige loKetten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

verKeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

aansluiting op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zwaans-
hoek. Verzonden: 29-09-2016

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen meldin-
gen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of 
beroep mogelijk. 
- Stommeerweg 91, 1431 EV (Z-2016/052326), brandveiligge-

bruik t.b.v. Restaurant Welkom Thuis
- Oranjestraat 32, 1432 GZ (Z-2016/052777), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/052547), brandveilig 

gebruik t.b.v. restaurant

ontvangen meldingen, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen meldin-
gen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of 
beroep mogelijk.
- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z-2016/052928), het starten 

van een inrichting.
- Burgemeester Kasteleinweg 3 (zuidzijde), 1431 BX (Z-

2016/053158), het veranderen van een inrichting

geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Het college van burge-
meester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-
en) is/zijn geaccepteerd:
- Spoorlaan 4, 1431 TL (Z-2016/051995), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Begoniastraat 55, 1431 TB (Z-2016/051522), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Oranjestraat 32, 1432 GZ (Z-2016/052777), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning

geaccepteerde melding(en), activiteitenbesluit
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Stationsweg 8-10, 1431 EG (Z-2016/048925), het starten 

van het bedrijf Lidl.
- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/051492), het starten 

van de inrichting Rustik.

niet-geaccepteerde meldingen, activiteitenbesluit
- Kudelstaartseweg 295, 1433 GJ (Z-2016/042609)

evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalen-
der 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 evenementen-
vergunning is aangevraagd:
- Herenweg en Kudelstaartseweg (Z-2016/051465), Sinter-

klaasintocht op 19 november 2016, ontvangen 20 september 
2016

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

collectevergunning (aanvragen)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/049455), Plantenbakken 

actie op 29 oktober 2016, ontvangen 8 september 2016
- Kudelstaart (Z-2016/051485), Geldinzameling voor Sinter-

klaasintocht van 14 tot 19 november 2016, ontvangen 20 
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 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.

ter inZage
t/m 10-11-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen 2016’ 

met de daarop betrekking hebbende stukken

beKendmaKingen 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren 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 di-
recte 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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar 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.

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 bin-
nen 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 “On-
bekend” 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: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

vrijdag 14 oKtober is het gemeentehuis in 
aalsmeer gesloten vanWege bouWWerKZaamheden 

Het gemeentehuis in Aalsmeer wordt komende jaren geres-
taureerd. De onderhoudswerkzaamheden beginnen met de 
raadszaal. De raadzaal is het eerste aan de beurt. Sloop-
werkzaamheden beginnen op vrijdag en gaan op zaterdag en 
zondag door, zodat het gemeentehuis slechts één dag dicht 
hoeft. Tijdens de verdere verbouwing blijft het gemeentehuis 
open voor onze dienstverlening. 

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 On-
bekend”. 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.

Suski D. 09-02-2012 27-09-2016
Chudziak K. 04-06-1989 27-09-2016

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 burger-
zaken 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 ingeschre-
ven. 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.

Szyszka I. 10-12-1981 27-09-2016

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 wet-
houders 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 be-
sluit, 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.

mededeling over de nota parKeernormen 
aalsmeer 2016 

De gemeenteraad heeft de nota parkeernormen Aalsmeer 2016 
vastgesteld. Het vaststellen van parkeernormen en toepassings-
regels is om diverse redenen belangrijk en nuttig. Door het 
parkeren nadrukkelijk te toetsen en de juiste parkeernorm zo 
vroeg mogelijk in een planproces te bepalen wordt parkeerover-
last voorkomen en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Voor 
burgers, bedrijven en ontwikkelaars is met deze nota duidelijk 
welke normen gehanteerd worden bij een aanvraag. Bovendien 
bevat de nota duidelijke toepassingsregels om uit te leggen hoe 
de parkeernormen gehanteerd moeten worden. Hierdoor zorgen 
we er als gemeente voor dat er voldoende parkeerplaatsen aan-
wezig zijn en dat mogelijk verwachte parkeerproblemen vanaf 
het begin van het planproces worden voorkomen.

inzage vanaf 6 oktober 2016
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bou-
wen en Vergunningen in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Aalsmeer. De actuele openingstijden vindt u op deze webpa-
gina van de gemeente.

voor meer informatie: 
WWW.aalsmeer.nl
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Heeft u een laag inkomen? Kijk op aalsmeerpas.nl
De gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk dat inwoners met een inkomen op of rond 
het sociaal minimum kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom wordt per 1 oktober 
2016 de Aalsmeerpas gelanceerd. Met de Aalsmeerpas kunnen Aalsmeerders met een laag 
inkomen gebruik maken van voordelen en vaste kortingen bij landelijke, regionale en 
lokale aanbieders in de sport,- cultuur,- en amusementsbranche. Voorbeelden hiervan zijn 
attractieparken, musea en bioscopen.

Voor de Aalsmeerpas gelden de volgende voorwaarden*:
- U bent inwoner van de gemeente Aalsmeer; 
- Uw netto inkomen inclusief vakantiegeld is niet hoger dan 125 % van de 

voor u geldende bijstandsnorm of;
- U heeft een schuldhulpverleningstraject bij Balans schuldhulpverlening 

en/of de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen (WSNP) is op u van 
toepassing;

- U bent een student en woont zelfstandig of;
- U bent een thuiswonende student en uw ouder(s) komen in aanmerking 

voor de Aalsmeerpas
           * indien uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangen uw partner en (eventuele) kinderen automatisch een eigen Aalsmeerpas.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het Sociaal Loket, telefoonnummer (0297) 38 7575. Het Sociaal 
loket is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op 
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

U kunt het Sociaal loket in het gemeentehuis bezoeken op:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag     8.30 uur tot 12.00 uur 
Woensdag                                              13.00 uur tot 16.30 uur
U kunt ook mailen naar sociaalloket@aalsmeer.nl




