
-	 Weteringplantsoen,	het	kappen	van	bomen;	
-	 Zwanebloemweg	74,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
-	 Zwarteweg	67,	het	bouwen	van	een	schuur.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een	omgevingsvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken,	ligt	zes	weken	na	de	dag	van	verzending,	tussen	9.00-
11.30	uur,	ter	inzage	bij	de	afdeling	vergunningen,	handhaving	
en	dienstverlening,	balie	6.	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	gemoti-
veerd	bezwaarschrift	indienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	 is	de	volgende	
omgevingsvergunning	te	verlenen:
-	 t.o.	 Aalsmeerderdijk	 110,	 het	 aanleggen	 van	 kabels	 en	

leidingen;
-	 Calveslo	14,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
-	 Copernicusstraat,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Greenpark,	deelplan	10,	het	kappen	van	16	div.	bomen,	

de	lijst	met	de	te	kappen	bomen	is	in	te	zien	tijdens	de	
openingstijden	bij	balie	6;

-	 Hornweg	120-126,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Karperstraat	52,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
-	 Kudelstaartseweg	224,	het	uitbreiden	van	een	artsenprak-

tijk;
-	 Lorentzhof	2,	het	aanleggen	van	een	uitrit;
-	 Lijnbaan/Oosteinderweg,	het	kappen	van	5	div.	bomen	en	

het	verplaatsen	van	16	elzen,	de	lijst	van	de	te	kappen/
verplaatsen	bomen	is	in	te	zien	tijdens	de	openingstijden	
bij	balie	6;

-	 Oosteinderweg	3,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Mijnsherenweg,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 13 oktober 2011.

Welstandscommissie

De	 agenda	 van	 de	 vergadering	 van	 de	 welstandscommissie	
ligt,	tussen	9.00-11.30	uur,	ter	inzage	bij	de	afdeling	vergun-
ningen,	 handhaving	 en	dienstverlening,	 balie	 6,	 tel.	 0297-
387698.	Op	de	 agenda	 staan	de	binnengekomen	aanvragen	
omgevingsvergunning,	 activiteit	 bouwen,	 van	 de	 afgelopen	
2	weken.	

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
Week 41

t/m	13	okt	 Kennisgeving	 ontwerp	 Koninklijk	 besluit	 tot	
aanwijzing	 van	 onroerende	 zaken	 ter	 onteige-
ning	 in	 de	 gemeente	 Aalsmeer	 ter	 uitvoering	
van	het	bestemmingsplan	Noordvork;

t/m	13	okt	 Pre-ride	for	the	Roses	op	zaterdag	3	september	
2011	van	16.30-17.00	uur;

t/m	13	okt	 Ride	for	the	Roses	op	zondag	4	september	2011;
t/m	20	okt	 Wet	 Geluidhinder	 is	 verzocht	 om	 vaststelling	

van	hogere	waarden	vanwege	het	wegverkeers-

Op	zondag	20-11-2011	kan	er	getrouwd	worden	op	lo-
catie,	voor	meer	informatie	kan	u	zich	melden	bij	de	
afd.	Dienstverlening	tijdens	de	openingstijden	van	de	
balie,	of	u	kan	bellen	naar	0297-387575.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening 
t/m 17 noVember 

De	ontwerpnotitie	en	de	toelichting	op	de	verkeersmaatrege-
len	rond	de	Ophelialaan.	Deze	documenten	staan	ook	op	de	
website	van	de	gemeente:	www.aalsmeer.nl/verkeersmaatre-
gelenophelialaan.	Belanghebbenden	kunnen	hun	mening	op	
het	voorlopige	ontwerp	schriftelijk	kenbaar	maken	aan	de	ge-
meente.	Reacties	kunt	u	richten	aan	de	gemeente	Aalsmeer,	
Postbus	253,	1430	AG,	Aalsmeer,	t.a.v.	AVVP	of	e-mailen	aan:	
avvp@aalsmeer.nl.	

definitieVe beschikkingen

Een	definitieve	beschikking	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken	ligt	zes	weken	na	de	dag	van	verzending	tijdens	de	ope-
ningstijden	of	op	afspraak	ter	inzage	bij	de	afdeling	dienstverle-
ning.	Op	grond	van	artikel	7:1	Algemene	wet	bestuursrecht	kan	
een	belanghebbende	binnen	zes	weken,	na	de	dag	van	verzending	
van	het	besluit,	 een	 schriftelijk	en	gemotiveerd	bezwaarschrift	
indienen	 bij	 het	 bevoegde	 bestuursorgaan.	 Een	 bezwaarschrift	
heeft	 geen	 schorsende	 werking.	 Wel	 bestaat	 de	 mogelijkheid	
om	de	 voorzitter	 van	 de	 sector	 bestuursrecht	 van	 de	 arrondis-
sementsrechtbank	 (voorzieningenrechter)	 Postbus	 75850,	 1070	
AW	Amsterdam,	 een	 voorlopige	 voorziening	 te	 vragen.	 Voor	de	
behandeling	 van	 een	 verzoekschrift	 worden	 door	 de	 rechtbank	
kosten	in	rekening	gebracht.

Tijdelijke	Verkeersmaatregelen
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Aalsmeer	ma-
ken	bekend	dat	 zij	 hebben	besloten	om	 tijdelijke	 verkeers-
maatregelen	te	nemen	voor	de	hieronder	genoemde	actie	uit	
te	voeren	met	betrekking	tot	weggebruik:
-	 afsluiten	 Lijnbaan	 van	 17	 t/m	 21	 oktober	 2011	 en	 het	

gedeeltelijk	stremmen	van	de	Lijnbaan	van	24	t/m	28	ok-
tober	t.b.v.	werkzaamheden

Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	 de	 volgende	 aanvragen	 voor	 een	 omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:
-	 Aalsmeerderweg	24,	het	plaatsen	van	een	carport;
-	 Diverse	locaties,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Diverse	locaties,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
-	 Greenpark,	het	plaatsen	van	twee	bruggen;
-	 Molenpad/Zijdstraat,	het	slopen	van	opstallen;
-	 Oosteinderweg	en	Lijnbaan,	het	kappen	van	bomen;
-	 Oosteinderweg	273A,	het	slopen	van	kassen;	
-	 Scarlattilaantje	22,	het	wijzigen	van	het	gebruik;
-	 Uiterweg	420,	het	slopen	van	de	woning;	
-	 Westeinderplassen	H	2753,	het	plaatsen	van	een	blokhut;

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
13 oktober 2011

lawaai,	op	het	perceel	Uiterweg	113/115;
t/m	21	okt	 Objectvergunning:	het	plaatsen	van	een	bouw-

inrichting	bij	de	Irenestraat	t.o.	huisnr.	2	en	Ca-
tharina-Amalialaan	naast	nummer	52;

t/m	21	okt	 Evenementenvergunning:	 bloemencorso	 op	 za-
terdag	17	september	2011	van	09.30-12.45	uur;

t/m	21	okt	 Evenementenvergunning:	 tentoonstelling	 van	
het	 bloemencorso	 op	 het	 buitenterrein	 van	
Crown	Business	Studio’s;

t/m	22	okt	 Drank-	 en	 Horecawet:	 vergunning	 is	 verleend	
aan	7Street	BV,	Van	Cleeffkade	15,	te	Aalsmeer;

t/m	22	okt	 Exploitatievergunning:	7Street	BV,	gevestigd	te	
Van	Cleeffkade	15,	Aalsmeer;

t/m	25	okt	 Objectvergunning:	de	verkoop	van	aardappelen,	
groenten	en	fruit,	vanaf	oktober	2011	op	de	za-
terdag,	bij	het	Pompplein;

t/m	27	okt	 Ontwerp	bestemmingsplan	‘Spoorlaan’,	ontwerp-
besluit	hogere	grenswaarden	en	concept	beeld-
kwaliteitplan;

t/m	3	nov	 Tijdelijke	verkeersmaatregelen:	stremmen	Dorps-
straat	tussen	N201	en	Rozenstraat	van	5	oktober	
t/m	7	oktober	2011	t.b.v.	werkzaamheden;

t/m	5	nov	 Een	 troostboom	 op	 18	 december	 2011	 van	
18.00-19.30	uur;

t/m		8	nov	 Besluitregels	 Maatschappelijke	 ondersteuning	
2011;

t/m	12	nov	 Standplaatsvergunning:	 de	 verkoop	 van	 vis	 op	
woensdag	 in	 Kudelstaart	 en	 op	 donderdag	 bij	
het	poldermeesterplein;

t/m	12	nov	 Standplaatsvergunning:	 de	 verkoop	 van	 vis	 op	
vrijdag	en	zaterdag	bij	de	Hoogvliet,	Beethoven-
laan	(Hornmeer);

t/m	16	nov	 APV	Vergunning:	ontheffing	sluitingstijd	op	28	
en	29	oktober	2011-02.00	uur	aan	Crown	Busi-
ness	Studio’s;

t/m	17	nov	 Ontwerp	uitwerking	bestemmingsplan	‘N201-zo-
ne-Green	Park	Aalsmeer,	kavel	deelgebied	10’;

t/m	23	nov	 Tijdelijke	 Verkeersmaatregelen:	 afsluiten	 Lijn-
baan	 van	17	 t/m	21	oktober	 2011	en	het	 ge-
deeltelijk	stremmen	van	de	Lijnbaan	van	24	t/m	
28	oktober	t.b.v.	werkzaamheden.

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	stre-
ven	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.

schiphol
Voor	 vragen	 over	 het	 gebruik	 van	 luchthaven	 Schiphol	 en	
voor	het	doorgeven	van	milieu-	en	geluidklachten	over	het	
vliegveld	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 het	 bewoners	 aan-
spreekpunt	Schiphol	(BAS),	BAS	is	bereikbaar	op	alle	dagen	
van	9.00-17.00	uur:	tel.	020-6015555	of	via	info@mailbas.nl		
of	website	www.bezoekbas.nl

gemeente aalsmeer
Drie	Kolommenplein	1
Postbus	253	-	1430	AG	Aalsmeer
Tel.	0297-387575	-	fax	0297-387676
Email:	info@aalsmeer.nl
Website:	www.aalsmeer.nl

Openingstijden	afdeling	Dienstverlening:
Ma.	t/m	vr.	van	8.30-14.00	uur:	vrije	inloop.	Op	woensdag	is	
de	afdeling	Dienstverlening	open	van	8.30-20.00	uur.	Tussen	
17.00-20.00	uur	is	deze	afdeling	alleen	open	voor	reisdocu-
menten,	 rijbewijzen,	 verhuizingen	 en	 uittreksels.	 Voor	 in-
schrijvingen	vanuit	het	buitenland	en	planning	ondertrouw	
en	huwelijkdata	dient	altijd	in	persoon	een	afspraak	te	wor-
den	gemaakt.	Het	gemeentehuis	is	op	werkdagen	telefonisch	
bereikbaar	van	8.30-17.00	uur.
Openingstijden	cluster	Vergunningen:
Ma.	t/m	vr.	van	9.00-11.30	uur:	vrije	inloop.

Wijkraden
Heeft	u	vragen	of	wilt	u	informatie	over	de	wijkraden?	Kijk	
dan	op	www.wijkraden-aalsmeer.nl

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	bestuurs-
secretariaat.	 Voor	 een	 afspraak	 met	 de	 burgemeester	 drs.	
P.J.M.	Litjens:	tel.	387511.	Voor	een	afspraak	met	een	van	
de	wethouders:	tel.	387512.	Raadpleeg	voor	de	portefeuil-
leverdeling	www.aalsmeer.nl	of	uw	gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee	keer	per	maand	 is	het	mogelijk	om	de	 fracties	geza-
menlijk	 te	 spreken	 tijdens	 een	 fractiespreekuur,	 dat	 voor-
afgaand	 aan	 de	 fractievergaderingen	 plaatsvindt	 op	 de	
dinsdagen.	 Dit	 gesprek	 zal	 maximaal	 15	 minuten	 duren.	
Voor	een	afspraak	dient	u	minimaal	één	week	voorafgaand	
aan	het	 spreekuur	 contact	op	 te	nemen	met	de	griffie	via	 	
griffie@aalsmeer.nl	of	via	0297-387660.	De	volgende	frac-
tiespreekuren	vinden	plaats	op	11	1	en	22	november	2011.

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.

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.	t/m	vr.	 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.

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.
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