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18 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 6 en 20 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.
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.

De snoeiboot Vaart weer uit
Op 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. 0297-387788.
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.
stanDplaats- en VentbeleiD
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat de gemeenteraad op 26 mei
2011 heeft vastgesteld ‘Het standplaats- en ventbeleid 2011’.
In het standplaats- en ventbeleid 2011 worden de richtlijnen
en regels benoemd die richting geven aan het innemen van
standplaatsen en het venten van goederen in de gemeente
Aalsmeer. Het standplaats- en ventbeleid 2011 ligt vanaf 18
oktober 2012 ter inzage in het gemeentehuis.
eVenement in 2013 op tijD aanmelDen
Grote evenementen aanmelden vóór 15 november 2012
Op verzoek van de regionale politie vraagt de gemeente Aalsmeer aan inwoners en ondernemers om alle grote evenementen die voor 2013 gepland zijn, vóór 15 november alvast te
melden. Bij grote evenementen is vaak de inzet van politie
vereist. In verband met de indeling van de benodigde politiecapaciteit is het wenselijk om van te voren een planning
te kunnen maken.
Vergunning aanvragen
Voor grote evenementen van 2000 of meer bezoekers/deelnemers, die op de openbare weg of in een gebouw worden
gehouden, moet bij de afdeling Vergunningen van de Gemeente Aalsmeer een vergunning worden aangevraagd. De
gemeente verzoekt u om – vooruitlopend op de vergunningaanvraag - al vóór 15 november een evenement te melden.
Er kan gebruik worden gemaakt van een formulier dat op de
website.www.aalsmeer.nl is te downloaden. Het formulier kan

ook telefonisch worden aangevraagd bij de afdeling Vergunningen tel 0297-387575. Het is dit jaar de eerste keer dat de
Gemeente vraagt om grote evenementen vóór 15 november
aan te melden. Alle bekende organisatoren van evenementen
zijn persoonlijk gevraagd om hun evenement alvast aan te
melden. Het is niet zo dat er geen evenementen in 2013
zelf meer kunnen worden aangevraagd. Maar men loopt dan
wel een grotere kans dat - wanneer er geen politiecapaciteit
meer voorhanden is - evenementenvergunningen worden geweigerd.
DefinitieVe beschikkinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. 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 arrondissementsrechtbank (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.

evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Circus op de Dreef van 19 en 20 oktober 2013 van 13.30
tot 18.00 uur.
Datum verzending vergunningen 17 oktober 2012
kennisGeVinG ontheffinG op GronD Van art. 8.4
liD 2 bouwbesluit 2012
Het college heeft op verzoek van Van Berkel Aannemers Leimuiden B.V. besloten om op grond van artikel 8.4 lid 2 van
het Bouwbesluit 2012 onder voorwaarden ontheffing te verlenen van het in artikel 8.4 lid 1 gestelde dat lawaaimakende
bouw- en sloopwerkzaamheden uitsluitend in de dagperiode
(07.00-19.00 uur) mogen plaatsvinden. De werkzaamheden
betreffen het storten en vervolgens afwerken/vlinderen van
een betonvloer in de toekomstige parkeergarage ter plaatse
van de nieuwbouwlocatie Zijdstraat/Molenpad te Aalsmeer.
Deze werkzaamheden dienen aaneensluitend te worden
uitgevoerd waarbij tijdens het vlinderen gebruik wordt gemaakt van machines die worden aangedreven door een benzinemotor. Volgens de planning zullen deze werkzaamheden
plaatsvinden in de avond en nacht van 25/26 oktober en 2/3
november 2012.
De verleende ontheffing en de bijbehorende stukken liggen
vanaf 19 oktober t/m 30 november 2012 ter inzage in het
gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. 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 stukken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor van te
voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 0297387645).
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is
verzonden naar de geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en
wethouders van Aalsmeer, ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van het bezwaar. Indien een bezwaarschrift is
ingediend gedurende de genoemde periode, kan - indien er
sprake is van een spoedeisend belang - een verzoek worden
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit

verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank te Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
wet alGemene bepalinGen omGeVinGsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Korianderhof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Stommeerweg 2, het vernieuwen van het terras.
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:
- Beethovenlaan 2, het plaatsen van een dakkapel;
- Mendelstraat 74, het plaatsen van een schoorsteen;
- Twijnderlaan 6, het plaatsen van 2 dakkapellen;
- Wissel 25, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 18 oktober 2012.
ter inzaGe bij De afDelinG DienstVerleninG,
balie 5 ( week 42)
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 09.00 tot
17.00 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;
t/m 29-11 Standplaats- en ventbeleid;
t/m 29-11 APV- Evenementenvergunning: Circus op de Dreef
van 19 en 20 oktober 2013 van 13.30-18.00 uur;
t/m 30-11 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4
lid 2 Bouwbesluit 2012.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
(G2) kan op grond van de Wet werk en
bijstand (WWB) regels vaststellen over
de wijze waarop zij invulling geeft aan
haar bevoegdheden op grond van deze
wet. Het dagelijks bestuur heeft op 19 juli
2012 de concept-Beleidsregels Re-integratie 2012 vastgesteld. Op 24 september 2012 heeft het dagelijks bestuur besloten deze Beleidsregels definitief vast
te stellen.

In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

loket Wonen, Welzijn en Zorg op
Vitaliteit 50+ markt in Aalsmeer
Het loket Wonen, Welzijn en Zorg (loket
WWZ) heeft op zaterdag 6 oktober met een
kraam op de Vitaliteit 50+ markt in het gemeentehuis van Aalsmeer gestaan. Deze
markt werd voor de tweede keer georganiseerd door samenwerkende zorgaanbieders.
Bezoekers kregen bij de kraam van het loket
WWZ informatie en uitleg over de werkwijze
van het loket WWZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het loket WWZ
is er niet alleen voor ouderen!
De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee
kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Het
uitgangspunt van de Wmo is dat u zoveel mogelijk voor uzelf én voor elkaar zorgt. De uitvoering
van de Wmo ligt bij het Loket WWZ. Het Loket
WWZ bundelt alle vormen van ondersteuning
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Personen met een beperking, chronisch zieken en

ouderen kunnen hier gebruik van maken. Het
eerste contact (via telefoon, e-mail of bezoek
aan het Loket) met een Wmo-consulent van het
Loket WWZ noemen wij een melding. In dit gesprek wordt een globale inventarisatie van uw
ondersteuningsvraag gemaakt.
Vervolgens zal een Wmo-consulent al of niet in
een huisbezoek samen met u zoeken naar de
mogelijkheden die er zijn om zelf oplossingen
te realiseren, al dan niet met hulp van mensen
in uw omgeving (familie, vrienden, bekenden)
of vrijwilligers. Wanneer blijkt dat een oplossing
vanuit uw eigen sociale kring niet mogelijk is en
u geen beroep kunt doen op algemene, collectieve en voorliggende voorzieningen, kan een
individuele voorziening vanuit de Wmo een oplossing zijn. De Wmo-consulent van het Loket
WWZ kan u ondersteunen bij het indienen van
een aanvraag. Als uw ondersteuningsvraag niet
tot het vakgebied van de Wmo hoort, verwijzen
wij u door naar de juiste organisatie of instelling.
Contactgegevens vindt u aan de linkerkant van
deze advertentie.

collectieve ziektekostenverzekering
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
vinden het belangrijk dat hun inwoners
(ook met een laag inkomen) goede zorg
ontvangen. Daarom hebben zij, in samenspraak met de Cliëntenraad Aalsmeer-Uithoorn, er voor gekozen om een
collectieve verzekering bij Zorg en Zekerheid af te sluiten. Indien u wilt deelnemen aan deze verzekering kunt u de
benodigde formulieren ophalen bij het
Cluster Werk en Inkomen. U bent zelf
verantwoordelijk voor het opzeggen van
uw huidige ziektekostenverzekering.
Let op: u kunt alleen per 1 januari van
het nieuwe jaar overstappen. Vraag nu
dus vast de benodigde formulieren aan.
Mocht u al verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid, dan kunt u gedurende het hele
jaar overstappen.

Bijzondere bijstand
Wanneer u noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt betalen, kunt u wellicht
aanspraak maken op de bijzondere bijstand.
Het moet gaan om bijzondere kosten waarin
uw inkomen (uitkering of salaris) niet voorziet
en die uw draagkracht te boven gaan. De kosten moeten te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden: beoordeling vindt plaats
op grond van uw individuele situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag vóór de uitgave doet.
Welke kostenposten vallen
bijvoorbeeld onder deze regeling?
bril (plus brillenglazen), contactlenzen;
dieetproducten (als de normale kosten
van voeding worden overschreden);
eigen bijdrage thuiszorg;
extra waskosten van kleding en
beddengoed door ziekte of handicap;
(batterijen voor) een gehoorapparaat;
orthopedische schoenen, steunzolen;
pruik die op doktersadvies wordt
aangeschaft;
rechtsbijstand, kosten die voor eigen
rekening blijven;
reiskosten om uw familie in het ziekenhuis, de gevangenis etc. te bezoeken;
woonkosten, waarvoor (tijdelijk) geen
huurtoeslag wordt verstrekt.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Of uw
kosten in aanmerking komen, kunt u het beste
bespreken met een medewerker van het cluster
Werk en Inkomen.

