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meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- 1e J.C. Mensinglaan 27B (Z-2014/057697), het aanleggen 

van een in- en uitrit;
- Seringenstraat tegenover nr. 18 (Z-2014/057653), het plaat-

sen van een opslag van materieel op twee parkeervakken ten 
behoeve van het vervangen van hekwerken.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Galvanistraat 14 (Z-2014/057695), het verwijderen van as-

best.

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 rechtsonder van deze adver-
tentie:
- Aalsmeerderweg 277 (Z-2014/039278), het bouwen van een 

carport (verzonden 2 oktober 2014);
- Kudelstaartseweg 210 (Z-2014/038308), het uitbreiden van 

de woning (verzonden 7 oktober 2014);
- Ophelialaan 124 (Z-2014/054926), het plaatsen van een 

schaftkeet, toiletunit en 4 containers (verzonden 8 oktober 
2014);

- Weteringstraat 1 en 1 01 (Z-2014/047082), het wijzigen van 
de gevel en het wijzigen van de indeling van de winkel (ver-
zonden 1 oktober 2014).

Verleende omgeVingsVergunning, 
uitgebreide procedure **

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning(en) kunt u beroep indienen. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader rechtsonder van 
deze advertentie:
- Marconistraat 10A (Z-2014/025148), het melden van brand-

veilig gebruik (verzonden 2 oktober 2014);
- Baccarastraat 3 (Z-2014/028450), het melden van brandvei-

lig gebruik (verzonden 2 oktober 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 rechtsonder van deze adver-
tentie.
- Haya van Somerenstraat 51 en 55 (Z-2014/046596), het ver-

groten van twee woningen d.m.v. het plaatsen van een kap 
op de bestaande aanbouw aan de zijkant van de woningen 
(verzonden 1 oktober 2014).

publicatie melding artikel 8.42 wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij van de volgende inrichting een melding inge-
volge art. 8.42 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit 
betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Be-
stuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet 
milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats daarvan gelden 
voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit 
het genoemde Besluit. Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer; de-
finitief besluit maatwerkvoorschriften (Z-2014/055846)
Naam  : Bloembollenkwekerij C.B. Koster
Adres  : Hoofdweg 152 Aalsmeer
Datum besluit : 15 april 2014
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het 
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen 
de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden ver-
kregen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.

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:
- Ophelialaan 94A (Z-2014/044594), het tijdelijk huisvesten 

van arbeidsmigranten (aanvraag ontvangen op 4 augustus 
2014).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Seringenstraat 30 (Z-2014/055392), het plaatsen van een 

dakraam (verzonden 1 oktober 2014).

buiten behandeling gestelde aanVragen *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling 
is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader 
rechtsonder van deze advertentie:
- Uiterweg 401 (Z-2014/031236), het vervangen van een dub-

bel woonhuis (verzonden 3 oktober 2014).

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Galvanistraat 14 (Z-2014/057695), het verwijderen van as-

best (verzonden 6 oktober 2014).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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-

officiële mededelingen
9 oktober 2014

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.

ronde tafel gesprek 23 oktober 2014:

in verband met het ontbreken van geschikte agendapunten 
voor het ronde tafel gesprek van 23 oktober a.s. is besloten 
deze bijeenkomst geen doorgang te laten vinden.
Oproep voor het bijwonen van de (uitloop)bijeenkomst van 
de Raad van Aalsmeer op donderdag 9 oktober 2014, in de 
raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst 
begint om 20.00 uur met de oordeelsvormende raad en wordt 
na een onderbreking gevolgd door de besluitvormende Raads-
vergadering.

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder

  raad (oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
  punt

20.00 Ro-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter mevrouw   
  J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
20.05 Ro-2 Gewijzigde uitgangspunten Zuiderkerk
20.35 Ro-3 Startnotitie Helling 49
21.05 Ro-4 Startnotitie bedrijfswoning bus- en 
  taxibedrijf Met&Co
21.20 Ro-5 Regeling behandeling klaagschriften 
  Aalsmeer 2014
21.30 Ro-6 Toetreding tot de Gemeenschappelijke 
  regeling gezamenlijke ombudsman 
  metropool Amsterdam
21.40  Vragenkwartier en sluiting

  PAUZE / ONDERBREKING

  raad (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
  punt

22.00 Rb-1. 1. Opening door de voorzitter mw. 
   J. Vonk-Vedder   
  2.  Vaststelling van de agenda
 Rb-2. Vrouwentroost

  SLUITING

praat mee om Van aalsmeer een nog mooier 
sportdorp te maken

De gemeentelijke sportnota uit 2009 wordt geëvalueerd en 
geactualiseerd. De gemeente wil iedereen, zowel de georgani-
seerde- en de individuele sporters als de niet sporters, tot 1 
november de kans geven om met ideeën en suggesties te komen 
om van Aalsmeer een nog mooier sportdorp te maken. Alle re-
acties worden meegenomen in de actualisatie van de sportnota. 
De gemeenteraad wordt vervolgens gevraagd deze sportnota 
voor de komende vier jaar vast te stellen. De sportnota en de 
conceptevaluatie zijn te downloaden op www.Aalsmeer.nl. De 
plannen zijn t/m 1 november in te zien op het gemeentehuis 
van Aalsmeer en in het raadhuis van Amstelveen. T/m 1 no-
vember kan iedereen een reactie sturen. Dat kan door een email 
te sturen aan Info@aalsmeer.nl o.v.v evaluatie sportnota. Een 
brief sturen kan ook: Gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer o.v.v ‘evaluatie sportnota’. U kunt ook telefonisch con-
tact opnemen met de afdeling Beleid: tel. 0297-387575. In het 
sportcafé van 28 oktober wordt met de besturen van Aalsmeerse 
sportverenigingen over de nota gesproken.

kennisgeVing ontwerpbesluit actiViteitenbesluit

Gelet op artikel 3.12 eerste lid van de Algemene wet bestuurs-
recht, maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voor-
nemens zijn om ten behoeve van de inrichting van Rosenboom 
Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te Aalsmeer, met toe-
passing van artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit ambts-
halve bij maatwerkvoorschrift hogere geluidgrenswaarden vast 
te stellen dan de standaardgeluidgrenswaarden zoals genoemd 
in art 2.17 lid1 onder a van dit Besluit. Deze hogere geluid-
grenswaarden zijn van toepassing op de nieuw te bouwen wo-
ningen gelegen Grootgarenbaan 8 t/m 16 (oneven nummers).
te Aalsmeer.
Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake zijnde stukken lig-
gen vanaf 10 oktober t/m 21 november 2014 ter inzage in het 
gemeentehuis bij de afd. Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De 
openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 
08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stuk-
ken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor 
van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 020-
5404154). Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder t/m 
21 november 2014 schriftelijk per post worden ingediend bij 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Aalsmeer,. afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Degene die schriftelijke ziens-
wijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens 
niet bekend te maken. Een ieder die dit wenst wordt gedurende 
bovengenoemde termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge 
zienswijzen in te dienen en van gedachten te wisselen over het 
ontwerp van het besluit. Tevens kunt u een mondelinge toe-
lichting krijgen op de stukken. U kunt hiervoor een afspraak 
maken met de afdeling ROV van de gemeente Amstelveen (tel. 
020-5404154)

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

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-

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 evenementenkalen-
der waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan 
plaatsvinden.

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
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 ver-
leend:
- Rax Corner, Ophelialaan 81 (Z-2014/030237), verleend 2 ok-

tober 2014.

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 
is aangevraagd:
- Stichting Dorpshuis Kudelstraat, Kudelstaartseweg 239 (Z-

2014/057214).

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 
is verleend:
- Rax Corner, Ophelialaan 81 (Z-2014/030237), verleend 2 ok-

tober 2014.

ter inzage

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

t/m 01-11-14 De sportnota en de conceptevaluatie op het ge-
meentehuis van Aalsmeer en in het raadhuis 
van Amstelveen.

t/m 06-11-14 Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) vaststelling 
en het vastgestelde bestemmingsplan “N196 en 
Zwarteweg” liggen met bijbehorende 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 geluids-
belasting voor de gevels van woningen gelegen 
aan de weg “Aalsmeerderweg” te Aalsmeer, ge-
meente 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 Rietwijker-
oordweg 24 te Aalsmeer.

t/m 14-11-14 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. verlenen van een om-
gevingsvergunning voor Haya van Someren-
straat 35 (Z-2014/034777), (brandveilig ge-
bruik kinderdagverblijf)

t/m 21-11-14 Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake 
zijnde stukkenm.b.t. vaststellen hogere geluid-
grenswaarden voor Rosenboom Reklame B.V., 
(Dorpsstraat 102A te Aalsmeer en de nieuw te 
bouwen woningen gelegen Grootgarenbaan  8 
t/m 16 (oneven nummers) te Aalsmeer.)

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. 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 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 ge-
organiseerd. 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 vra-
genronde 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.

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.

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. 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.

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 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 bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
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 na de dag van verzending 
van het besluit) 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 Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.




