8 oktober 2015

officiële mededelingen
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. 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.

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het
archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen,
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een
afspraak maken via 020 – 540 4911.
aGenda
voor de vergadering van de commissie ruimte en economie
op dinsdag 13 oktober 2015, 20.00 uur
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

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.

20.30

4.

20.40

5.

20.55

6.

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.

21.20
21.45

7.
8.

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. 0297387575. 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

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 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 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 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overIGe loketten en InformatIe
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m 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 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.
Facebook “f ” Logo

vanaf 1 oktoBer 2015 Is de dIenstverlenInG
BIj de BalIe Bouwen & verGunnInGen en BalIe
BedrIjven GewIjZIGd.

meer Info
Volg ons op Facebook en Twitter.
CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

22.10
22.25

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. Kuin
Vaststelling van de agenda
Beeldkwaliteitsplan Beheer en
Onderhoud Aalsmeer
Aanvullende calamiteitenregeling
bestemmingsplan‘Woonarken’
Vaststellen 1e herziening
bestemmingsplan Schinkelpolder –
tegenover Mr.Jac. Takkade 8
Quick Scan Postkantoor/
Drie Kolommenplein
Startnotitie bouwkavels Herenweg
De Tuinen van Aalsmeer, deelgebied
Polderzoom, fase 1
Vragenkwartier
Sluiting

GecomBIneerde aGenda
Voor de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur en de commissie Ruimte en Economie op donderdag 15
oktober 2015, 20.00 uur
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.25
21.15

4.
5.

21.40
21.55

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
mevrouw W.B. Alink-Scheltema
Vaststelling van de agenda
Heffing precariobelasting op kabels
en leidingen per 2016
Concept startnotitie Stationsweg 4-6
Startnotitie Dorpshaven Noord
(Herontwikkeling)
Vragenkwartier
Sluiting

mInIma aalsmeer kunnen éénmalIG ProfIteren
van de najaarsaanBIedInGen
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum ook kunnen meedoen
in de maatschappij. De gemeente heeft daarom besloten om
inwoners met een inkomen tot 125 % van de toepasselijke bijstandsnorm éénmalig aan te bieden om deel te nemen aan de
najaarsaanbiedingen van de Amstelveenpas (pas voor minima
in Amstelveen). De aanbiedingen bestaan uit een divers aanbod van sociaal culturele activiteiten. In Amstelveen kunnen
huishoudens die in bezit zijn van een Amstelveenpas gebruik
maken van de aanbiedingen.
voorwaarden
de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor
de najaarsaanbiedingen zijn:
- U bent inwoner van de gemeente Aalsmeer;
- U bent geen student;
- U heeft een inkomen tot 125% van de voor u geldende
bijstandsnorm en u heeft niet meer vermogen dan de voor
u geldende maximale vermogensgrens (korte link) of u zit
in een minnelijk schuldentraject bij Balans schuldhulpverlening of in de WSNP.
Alle inwoners die aan deze voorwaarden voldoen en bekend
zijn bij de gemeente, hebben een brief ontvangen met informatie over de aanbiedingen en hoe zij deze kunnen aanvragen.
hoe komt u in aanmerking komen voor de aanbiedingen?
Wanneer u geen brief van de gemeente heeft ontvangen en
wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet dan kunt u de
najaarsaanbiedingen ophalen in het gemeentehuis van Aalsmeer tijdens onderstaande openingstijden. U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee. Aan de balie wordt direct getoetst
of u aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer dit het geval is,
kunt u de aanbiedingen voor uzelf, uw eventuele partner en
inwonende kinderen van 2 tot 18 jaar direct meenemen.
openingstijden balie aanbiedingen
Dinsdag 6 oktober
8.30-12.00 uur
Woensdag 7 oktober
13.00-16.30 uur
Donderdag 8 oktober 8.30-12.00 uur
Dinsdag 13 oktober
8.30-12.00 uur
Woensdag 14 oktober 13.00-16.30 uur
Donderdag 15 oktober 08.30-12.00 uur

Bezoekadres gemeentehuis aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
let op
Na 15 oktober 2015 is het niet meer mogelijk om aanbiedingen op te halen in het gemeentehuis of per e-mail te bestellen.
heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op de website van gemeente Aalsmeer,
www.aalsmeer.nl/aanbiedingenminima of u kunt contact opnemen met de gemeente via tel. 0297-387575 of het verkorte
nummer 140297.
wet alGemene BePalInGen omGevInGsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. 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@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Japanlaan 4 (Z-2015/053118), het oprichten van een bakkerij en het aanleggen van een in- en uitrit (ontvangen 28
september 2015);
- Teelmanstraat 2 (Z-2015/052955), het wijzigen van de kamerindeling (ontvangen 28 september 2015);
- Turfstekerstraat 48 (Z-2015/053111), afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van werknemers in
een bedrijfswoning (ontvangen 28 september 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Amsteldijk Noord 155 (Z-2015/053982), het gebruik van
mobiele puinbreker (ontvangen 01 oktober 2015);
- Bisschop Koenraadstraat 23 (Z-2015/053711), Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ontvangen 30 september 2015);
- Galvanistraat 67 (Z-2015/053107), het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ontvangen 28 september 2015);
- Geniedijk 30 (Z-2015/054413), het verwijderen van asbest
(ontvangen 5 oktober 2015);
- Japanlaan 4 (Z-2015/053041), Melding Activiteitenbesluit
t.b.v. het starten van een bedrijf (ontvangen 28 september
2015)
- Japanlaan 4 (Z-2015/053053), Melding Activiteitenbesluit
t.b.v. het starten van een bedrijf (ontvangen 28 september
2015)
- Linnaeuslaan 2 (Z-2015/053851), het slopen van een verplaatsbare consulentenunit in de binnentuin (ontvangen
28 september 2015);
- Oosteinderweg 25 (Z-2015/053918), Melding activiteitenbesluit t.b.v. het uitbreiden van een dokloods (ontvangen
1 oktober 2015);
- Turfstekerstraat 48 (Z-2015/053103), melding brandveilig
gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden (ontvangen 28 september 2015);
- Van Cleeffkade 3 (Z-2015/053977), het saneren van asbest
in de opslagruimte en cv-ruimte (ontvangen 2 oktober
2015);
- Witteweg 64 (Z-2015/054171), Melding Activiteitenbesluit t.b.v. het starten van een bedrijf voor het bereiden
en bezorgen van lunches (ontvangen 4 oktober 2015).
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 aan de onderkant van deze
advertentie:
- Gloxiniastraat 19 (Z-2015/052527), het kappen van 8 essen (verzonden 28 september 2015);
- Hoofdweg 88 (Z-2015/048536), het kappen van een zieke
kastanjeboom aan de voorzijde van de woning (verzonden
30 september 2015);
- Japanlaan 4 (Z-2015/053118), het bouwen van een bakkerij met de daarbij behorende terreininrichtingen en in-/
uitritten (verzonden 1 oktober 2015);
- Koningsstraat 94 (Z-2015/028943), het aanleggen van
een in- en uitrit (verzonden 11 september 2015);
- Mendelstraat 87 (Z-2015/025740), het plaatsen van een
dakopbouw (verzonden 2 oktober 2015);
- Oosteinderweg 247A (Z-2015/050734), het terugbrengen
van de originele toestand, de huidige schuifdeuren worden
vervangen door draaideuren aan de voorzijde..
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 aan de onderkant van deze
advertentie.
- Azaleastraat 3 (Z-2015/044190), het legaliseren van een
schuur (verzonden 2 oktober 2015).
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:
- Kastanjelaan 23 (Z-2015/042445), het wijzigen en uitbreiden van de bestaande uitbouw (aanvraag ontvangen op 31
juli 2015);
- Wilgenlaan 16 (Z-2015/043216), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde, (aanvraag ontvangen op 5 augustus 2015.

Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Sportpark Hornmeer (Z-2015/047153), het voorbelasten
van het terrein d.m.v. grondophoging.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Bisschop Koenraadstraat 20 (Z-2015/053711), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (verzonden 5 oktober 2015);
- Galvanistraat 67 (Z-2015/053107), het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (verzonden 30 september 2015);
- Linnaeuslaan 2 (Z-2015/053851), het slopen van een verplaatsbare consulentenunit in de binnentuin (verzonden 2
oktober 2015);
- Mijnsherenweg 26 (Z-2015/052787), het verwijderen van
asbestverdachte bronnen uit een gasinstallatie (verzonden
2 oktober 2015);
- Oosteinderweg 330 (Z-2015/052879), het verwijderen van
asbesthoudend materiaal uit het toilet (verzonden 30 september 2015);
- Oosteinderweg 573 (Z-2015/052785), het verwijderen van
asbestverdachte bronnen uit een gasinstallatie (verzonden
2 oktober 2015).
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
gemeente 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 evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 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:
- Zijdstraat (Z-2015/046301), brocante-/ kunst-/boekenmarkt op 28 november 2015, verleend 2 oktober 2015
drank- en horecaverGunnInG (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. 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:
- Praamplein 4A (Z-2015/014737), Albert Heijn B.V., verleend 30 september 2015

Procedure
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 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 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 8.30-12.00 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 binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 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 donderdag 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 belanghebbende 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 burgemeester 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.

voor meer InformatIe: www.aalsmeer.nl

