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11 oktober 2012

officiële mededelingen
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 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 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
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 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.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand 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 fractiespreekuren vinden plaats op 16 oktober en 6 november
2012.
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.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Vergadering informatief oVerleg
11 oktober 2012
Op donderdag 11 oktober vindt een vergadering van het Informatief Overleg plaats. Het college van burgemeester en
wethouders informeert de leden van de gemeenteraad over
de volgende onderwerpen:
- Welzijn nieuwe Stijl (aanvang 19.00 uur)
- Jeugd- en Gezinsbeleid (aanvang 20.30 uur)
De bijeenkomst vindt plaats in de raadskelder (ingang Raadhuisplein).
gebiedsindeling en beleidsregel
Voor zon- en feestdagenregeling
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben tot een gebiedsindeling
voor zon- en feestdagenregeling op grond van art. 6 lid 2
‘Winkeltijdenverordening Aalsmeer 2012’ alsmede tot het instellen van een beleidsregel voor de zon- en feestdagenregeling op grond van art. 1:3 lid 4 Awb. De gebiedsindeling en
de beleidsregel zijn aanvullende richtlijnen voor het afgeven
van twee ontheffingen aan levensmiddelenwinkels voor zondagopenstellingen in de gemeente Aalsmeer.
De gebiedsindeling en beleidsregels voor zon- en feestdagenregeling liggen vanaf donderdag 11 oktober voor 6 weken
ter inzage in het gemeentehuis.
de snoeiboot Vaart weer uit
Op zaterdag 13 oktober en zaterdag 27 oktober 2011 vaart
de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op
een verantwoorde manier af te voeren.
de tijden en locaties
09.00-12.00 uur:
Schuilhaven de Winkel
aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur:
Baggerdepot Otto aan
de doorgang Grote Brug
Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is
deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer
terug.
begrip in aalsmeer
De gemeente biedt de service van het ophalen van snoeiafval
aan omdat zij graag wil (het is zelfs verplicht) dat eilandeigenaren het overhangend groen in de vaarwegen snoeien.
In het najaar worden er daarom in het kader van de actie
‘Hou de vaarweg bevaarbaar’ schouwrondes gehouden op het
water. Particuliere eilandeigenaren kunnen hier aan meewerken door alle overhangend groen boven het water van
de sloten en vaarwegen te snoeien en af te voeren naar de
snoeiboot. Voor bomen met een doorsnede van 15 cm of
meer, gemeten op een hoogte van 1.30 meter, moet men een
zogenaamde kapvergunning aanvragen. (Dit aanvraagformulier is te downloaden op www.aalsmeer.nl ). Alleen snoeihout
van recreanten wordt aangenomen. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Voor meer
informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunnen
geïnteresseerden contact opnemen met de afdeling Handhaving, vaarwegbeheer tel. (0297) 387 788.
“bekendmaking registratie kinderopVang
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend dat de volgende voorziening van kinderopvang
per 9 oktober 2012 is verwijderd uit het Landelijk Register

Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
- Kinderdagverblijf Villa Kakelbont, Meervalstraat 27, 1431
WE Aalsmeer, met uniek registratienummer 113595980,
op eigen verzoek van de houder.
Dit in verband met het opgaan van het kinderdagverblijf in
het naastgelegen kinderdagverblijf Kiekeboe (Meervalstraat
27a, uniek registratienummer 215489469).’
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Mijnsherenweg 43, het bouwen van een woning;
Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 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 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Molenvlietweg 16, het bouwen van een overdekte opslag.
Tekeningen in de plaats gesteld:
- Spoorlaan, kavel 7 en 8, het gewijzigd uitvoeren van een
bouwplan.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 11 oktober 2012.
ontheffingen ingeVolge de wet ruimtelijke
ordening
Onderstaand ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van aanstaande vrijdag gedurende
2 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis
te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende
schriftelijk 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, kan contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Handhaving & Dienstverlening via tel. (0297) 387 698.

ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en
bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 40 van de Woningwet
en artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 36, lid 2 van het bestemmingsplan, maken burgemeester
en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn
om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan
Oosteinderweg e.o. 2005 en reguliere bouwvergunning te
verlenen voor:
- Lijnbaangebied te Aalsmeer: het oprichten van twee appartementengebouwen en 18 eengezinswoningen.

welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 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, tel. 0297-387575. Op de agenda
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning,
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,
balie 5 ( week 41)
t/m 12-10 RVV vergunning: tijdelijke ontheffing parkeerverbod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf
12.00 uur;
t/m 12-10 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4
lid 2 Bouwbesluit 2012;
t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woonschepen’;
t/m 18-10 Verkeersbesluit 2012/11370-M&R;
t/m 19-10 Beeldkwaliteitskader parkmeer;
t/m 26-10 Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide
procedure aan de Hornweg 233 te Aalsmeer;
t/m 01-11 APV Ontheffing sluitingstijd: ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor 20 op 21 oktober 2012 tot
02.00 uur; ’t Podium Dorpshuis Kudelstaart voor
3 op 4 november 2012 tot 02.00 uur;
t/m 01-11 AH 125 jaar op 22 september 2012 van 09.0017.00 uur op het Poldermeesterplein;
t/m 02-11 Kennisgeving besluit Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht : A-Z-HZ_WABO-20120251;t/m 02-11 Verordening winkeltijden Aalsmeer 2012;
2012/7552-M&R;
t/m 09-11 APV Collectevergunning: Samen-op-weg-gemeente voor verkopen van sinaasappelen op 29
en 30 januari 2013;
t/m 09-11 Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijk ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2012 (versie 2);
t/m 15-11 Gewijzigd vastgestelde wijziging bestemmingsplan ‘Greenpark Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ - ‘Greenpark Aalsmeer, deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 1’;
t/m 22 -11 Gebiedsindeling en beleidsregel voor zon- en
feestdagenregeling;
t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso.

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 aanspreekpunt 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
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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

