10 oktober 2013

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
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.
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 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 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 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 hiervoor 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 vergadering 12.00 uur.
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.
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.

maandag 14 oktober: niet mogelijk een
reisdocument met sPoed aan te Vragen
Op maandag 14 oktober a.s. is het vanwege technisch onderhoud niet mogelijk een reisdocument met spoed aan te
vragen. Alle overige aanvragen kunnen wel gewoon in behandeling genomen worden.
aanleg gereserVeerde
gehandicaPtenParkeerPlaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij op 1oktober 2013 besloten hebben op
grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet
1994, een algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren in de Roerdomplaan 3 bij Buurthuis Hornmeer voor mindervalide bezoekers van het buurtcentrum. Dit besluit ligt
tot 12 november 2013 ter inzage bij de receptie van het
gemeentehuis te Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
bekendmaking
aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse
inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk oosteinde
(Vlinderwijk) en in de nieuwbouwwijk kudelstaart
(de rietlanden)
Op 3 oktober 2013 heeft het hoofd van Centrale Beheertaken
(CBT) namens het college van burgemeester en wethouders
ingestemd met de definitieve aanwijzing van ondergrondse
inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijken Oosteinde
(Vlinderwijk) en Kudelstaart (de Rietlanden). Het aanwijzingsbesluit is een uitwerking van een eerder genomen besluit van het college van 24 juli 2012, waarin werd bepaald
dat de nieuwbouwwijken Oosteinde en Kudelstaart van de
gemeente Aalsmeer voorzien dienen te worden van ondergrondse inzameling.
Het aanwijzingsbesluit met bijlage heeft conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegen.
Gedurende deze termijn konden belanghebbenden hun inspraakreacties naar voren brengen. In het kader van de inspraakprocedure zijn 3 schriftelijke zienswijzen ingediend.
Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen heeft een inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden. De zienswijzen zijn
in een inspraaknotitie samengevat en van een gemeentelijk
standpunt voorzien. De zienswijzen hebben geen aanleiding
gegeven tot aanpassen van de bovenvermelde locaties. Belanghebbenden worden schriftelijk per brief geïnformeerd
over de uitkomst van de inspraak.
inwerkingtreding
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag volgend
op die van de bekendmaking.
inzien stukken
Als u een volledig beeld wilt krijgen van de aangewezen aanbiedlocaties, dan heeft u de mogelijkheid het aanwijzingsbesluit met bijbehorende tekeningen te komen inzien bij balie
Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen.
instellen van beroep
Als u beroep wilt aantekenen tegen (onderdelen van) dit
besluit, kunt u dat alleen doen als u belanghebbend bent
en eerder een zienswijze over het voorlopig besluit hebt ingediend. Als u niet eerder een zienswijze hebt ingediend,
moet u aantonen dat u dat redelijkerwijs niet kon worden
verweten. U moet beroep instellen binnen 6 weken na de
publicatie van deze bekendmaking. Dat doet u rechtstreeks
bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Voordat deze uw beroepschrift in
behandeling neemt, moet u griffierecht betalen. De hoogte
van het te betalen bedrag wordt bepaald door het rechtscollege en hangt af van de vraag of u een particuliere persoon
bent of een instelling of bedrijf. Het indienen van een beroepschrift heeft geen opschortende werking.
Voorstel Paracommerciële horeca
(a.g.V. Van de nieuwe drank- en horecawet)
Z-2013/021429 d-2013/105486
Op 1-1-2013 is de Drank- en Horecawet (hierna: DHW) gewijzigd. De nieuwe wet beoogt:·
- effectiever tegengaan van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren,
- terugdringen van alcoholgerelateerde overlast en verstoring van de openbare orde,
- verminderen van administratieve lasten horecaondernemers.
De nieuwe DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte
bepalingen. De gemeente isverplicht om vóór 1-1-2014 een
verordening op te stellen om de alcoholverstrekking in de
paracommerciële horeca te regelen, waarbij eerdere voorschriften en beperkingen uit de vergunningen vervallen. Doel
is verantwoorde alcoholverstrekking in de paracommercie te
bevorderen en het voorkomen van oneerlijke concurrentie
met de reguliere horeca.
Op basis van geconsulterende gesprekken met belanghebbenden, zoals de Koninklijke Horeca Nederland, de Aalsmeerse
sportverenigingen en overige paracommerciële instellingen,
heeft het college van B&W een beleidsvoorstel opgesteld
voor de verordening voor de paracommerciële horeca.
Dit voorstel ligt ter inzage van 10 oktober t/m 7 november
2013 bij het gemeentehuis in Aalsmeer en is te downloaden van de gemeentelijke website: http://www.aalsmeer.nl/
web/Nieuwsoverzicht/Voorstel-paracommerciele-horeca-alsgevolg-van-de-nieuwe-Drank-en-Horecawet.htm

collecteVergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend aan Stichting Doorgaan
met CVID van 2 t/m 7 december 2013.
Datum verzending vergunning: 3 oktober 2013
wet algemene bePalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Geerland 18 9Z-2013/051141), het vergroten van een
berging;
- Ophelialaan 124 (Z-2013/049814), het plaatsen van een
sneeuwkanon.
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 60 B (Z-2013/041551), het wijzigen van
een werkruimte (verzonden 3 oktober 2013)
- Jac. P. Thijsselaan 9 (Z-2013/039271), het bouwen van
een woning met een bijbehorend bouwwerk (verzonden 4
oktober 2013).
Verleende omgeVingsVergunning, uitgebreide
Procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 10 oktober 2013 een omgevingsvergunning
hebben verleend voor het bouwen van een woning aan de
oosteinderweg 552 te aalsmeer (Z-2013/004024) en
voor het tijdelijk plaatsen van buffertanks, a.h. blaauwstraat (nabij het huidige gemaal) (Z-2013/005804).
De 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 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 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 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.
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 aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Oosteinderweg 517 (Z-2013/042436) , het vergroten van
de woning ontvangen 14 augustus 2013.
insPraak VoorontwerP bestemmingsPlan
‘landelijk gebied oost’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de Inspraaken participatieverordening Aalsmeer 2010 gelegenheid tot
inspraak wordt geboden over het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’. In de periode van 11
oktober tot en met 21 november 2013 ligt het plan voor een
ieder ter inzage.
Plangebied
Het plangebied heeft globaal betrekking op het omliggende
buitengebied van de woonkern Nieuw-Oosteinde. Het plangebied heeft ook betrekking op grote delen van de woonlinten
langs de Aalsmeerderweg, de Oosteinderweg, de Hornweg en
de Legmeerdijk.
Met de vaststelling van dit bestemmingsplan zullen - plandelen van - een aantal aanzienlijk verouderde bestemmingsplannen worden herzien, waaronder ‘Kerkweg 1968’, ‘Bloemenlust 1968’, ‘Landelijk Gebied 1969’, ‘Westwijk (1990)’ en
‘Schinkeldijkje (1998)’.
aanleiding
De gemeenteraad heeft op 2 december 2010 de Integrale
Nota voor de actualisering van de bestemmingsplannen in
vastgesteld. Deze nota bevat een uitvoeringsprogramma voor
de herziening van verouderde bestemmingsplannen in de periode van 2011 tot 2015. De bestemmingsplannen die deel
uitmaken van het actualiseringprogramma zijn overwegend

conserverend van karakter en beogen geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.
doelstelling
Het beleidsmatige doel van het bestemmingsplan is de bescherming van het plangebied als gemengd (glas)tuinbouwgebied met verspreid liggende bedrijven en bedrijvenlocaties. Daarnaast is het beleid gericht op de bescherming van
de linten, waarbij de bestaande functiemenging van wonen
en bedrijvigheid waar mogelijk wordt ontvlochten.
Het bestemmingsplan vervangt een aantal sterk verouderde
plannen uit de jaren zestig en negentig van de vorige eeuw.
De tijd heeft sindsdien niet stil gestaan. Het plangebied
heeft zich verder doorontwikkeld, veelal in de richting van
meer bedrijvigheid tussen en achter de linten. Het bestemmingsplan beoogt deze bedrijven van een passende planologische regeling te voorzien.
inloopavond
In het kader van de inspraakprocedure zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op
dinsdag 29 oktober 2013 van 19:30 uur tot 21:00 uur in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
Procedure
Het voorontwerp bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost”
ligt in de periode van 11 oktober 2013 tot en met 21 november 2013 tezamen met de bijbehorende stukken ter
inzage bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van
Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. Op
woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur. Het plan is
tevens in te zien bij de Balie Bouwen en vergunningen in het
raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden
via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met
woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag
8.30-12.30 uur).
Het digitale voorontwerp bestemmingsplan “Landelijk Gebied
Oost” is raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl (identificatiecode: NL.IMRO.0358.BPLandelijkGebOost-VO01).
Het voorontwerpplan is ook als pdf-bestand beschikbaar gesteld
via www.aalsmeer.nl.
Gedurende de inzagetermijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430
AG Aalsmeer) o.v.v. “Inspraak bestemmingsplan Landelijk
Gebied Oost”.
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben
en degene die mondeling een inspraakreactie naar voren
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. (020)
5404147.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en
Vergunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling 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
t/m 10102013 Het raadsbesluit en de waardevolle bomenlijst m.b.t. Intrekking Bomenverordening
2000 en aanpassing Algemeen Plaatselijke
Verordening
t/m 17102013 Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen
t/m 18102013 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken)
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
t/m 18102013 Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het
vervangen van de woning; Oosteinderweg
124 (Z-2013/026513), het bouwen van een
woning.
t/m 23102013 Seringenpark 2-46 (westelijk gedeelte met
bejaardenwoningen); het Plassenlint (het
gebied tussen de watertoren en de kolenhaven) en de Cyclamenstraat 1-28 (om deze drie gebeiden als potentieel gemeentelijke
beschermd dorpsgezicht aan te wijzen)
t/m 24102013 (i.p.v. zoals eerder vermeld t/m 17102013)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’
met de daarop betrekking hebbende stukken.
t/m 24102013 De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
aanvraag met de bijbehorende stukken m.b.t.
Herenweg 34ws1 (Z-2013/008642), het dempen van water ter plaatse van de voormalige ligplaats; Uiterweg 158 (Z-2013/011349),
het wijzigen van de bestemming van de percelen achter de woning Uiterweg 158
t/m 31102013 De concept-verordening en toelichting en bijbehorende stukken m.b.t. verordening speelautomaten 2013 Aalsmeer Z-2013/028458
(versie 2, 26augustus 2013) D-2013/258719.
t/m 07112013 Voorstel paracommerciële horeca (a.g.v. van
de nieuwe Drank- en Horecawet)
t/m 11112013 Besluit m.b.t. realiseren van algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren in de
Roerdomplaan 3 bij Buurthuis Hornmeer.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

