15 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.
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
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 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)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. 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.

VANAf 1 OKTOBER 2015 IS DE DIENSTVERLENING
BIj DE BALIE BOUwEN & VERGUNNINGEN EN BALIE
BEDRIjVEN GEwIjZIGD
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.
PROGRAMMABEGROTING 2016 TER INZAGE
Op 29 oktober en 5 november behandelt de gemeenteraad de
programmabegroting 2016. Vanaf dinsdag 17 oktober staat de
programmabegroting op de website van de gemeente en liggen de stukken ter inzage bij de balie publiekszaken in het
gemeentehuis.
TER INZAGE LEGGING ONTwERPBESTEMMINGSPLAN
‘wOONARKEN – UITERwEG 180’ EN
ONTwERPBESTEMMINGSPLAN ‘1E HERZIENING
BESTEMMINGSPLAN wOONARKEN’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
vrijdag 15 oktober 2015 tot en met donderdag 26 november
2015 het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’
met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt. Tegelijkertijd ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan Woonarken ter inzage, dat in samenhang
met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid.
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ bestaat uit een perceel achter de lintbebouwing van
Uiterweg 180. Het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan Woonarken’ ziet op een wijziging op de
planverbeelding van het plangebied van het bestemmingsplan
Woonarken ter plaatse van de Uiterweg 180.
Doelstelling bestemmingsplan ‘woonarken-Uiterweg 180’
Het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ beoogt twee
ligplaatsen voor permanente bewoning uit het bij de op dit
adres gevestigde jachthaven behorende water te verplaatsen
naar het achtergelegen perceel. In de huidige situatie bevinden de woonarken zich in een vrij smalle sloot voor op het
perceel.
Doelstelling bestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan woonarken’
Om te voorkomen dat het aantal woonarken voor permanente
bewoning toe kan nemen, dienen de oorspronkelijke ligplaatsen van de planverbeelding behorende bij het bestemmingsplan “Woonarken” te worden verwijderd. Hierin wordt met
de voorgestelde eerste herziening van het bestemmingsplan
“Woonarken” voorzien.
Procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg
180’ en het ontwerp van het bestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan Woonarken’ liggen met de bijbehorende
stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 16
oktober 2015 tot en met 26 november 2015.
Inzien van het plan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Voornoemde ontwerpbestemmingsplannen liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09V-OW01
respectievelijk NL.IMRO.0358.11B-OW01 en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van
8.30 uur tot 20.00 uur.
- en in papieren vorm 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 8.3016.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
Indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg180’ en/of ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken’. Degene die

buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor
contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.
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.
- Bilderdammerweg 120 (Z-2015/055297), het uitbreiden
van het bedrijfspand (ontvangen 7 oktober 2015);
- Elzenlaantje 3 (Z-2015/055690), het aanleggen van een
parkeerplaats (ontvangen 12 oktober 2015);
- Kudelstaartseweg 212 (Z-2015/055563), het plaatsen van
een dakkapel aan achterzijde en een schoorsteen aan de
voorzijde (ontvangen 9 oktober 2015);
- Oosteinderweg 13 (Z-2015/055314), het plaatsen van een
uitrit aan de voorzijde van de woning (ontvangen 8 oktober 2015);
- Oosteinderweg 583 (Z-2015/055066), het oprichten van
een dubbel woonhuis (ontvangen 7 oktober 2015);
- Stommeerweg 103 (Z-2015/055441), Het vervangen van
de kozijnen en voordeur (ontvangen 8 oktober 2015);
- Stuurboordstraat 6 (Z-2015/054961), het aanleggen van
een nieuwe in- of uitrit en brug) (ontvangen 7 oktober
2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- A.H. Blaauwstraat 1 (Z-2015/054678), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
(ontvangen 6 oktober 2015);
- Oosteinderweg 583 (Z-2015/055066), het slopen van bestaande woning t.b.v. nieuwbouw van een dubbel woonhuis (ontvangen 7 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:
- Jasmijnstraat 4 (Z-2015/049476), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 8 oktober 2015);
- Legmeerdijk 121 (Z-2015/048472), het kamergewijs verhuren van de woning aan maximaal 6 personen (verzonden
8 oktober 2015);
- Primulastraat 30 (Z-2015/039159), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 8 oktober 2015);
- Stationsweg 8 (Z-2015/042067), het renoveren van het
dak en het plaatsen van kozijnen (verzonden 12 oktober
2015).
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- A.H. Blaauwstraat 1 (Z-2015/054678), her verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
(verzonden 9 oktober 2015);
- Geniedijk 30 (Z-2015/054413), het verwijderen van asbesthoudende golfplaten (verzonden 9 oktober 2015);
- Van Cleeffkade 3 (Z-2015/053977), het saneren van asbest in de opslagruimte en cv-ruimte (verzonden 7 oktober
2015);
- Witteweg 64 unit IV-20 (Z-2015/054171) Melding Activiteitenbesluit t.b.v. het starten van een bedrijf voor het
bereiden van voedsel (verzonden 9 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.
ExPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dreef 5 (Z-2015/054533), café/discotheek Feesterij De
Bok, ontvangen 1 oktober 2015

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Dreef 5 (Z-2015/054533), café/discotheek Feesterij De
Bok, ontvangen 1 oktober 2015
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Dreef 5 (Z-2015/054533), café/discotheek Feesterij De
Bok, ontvangen 1 oktober 2015
AANwEZIGHEIDSVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van
één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergunning is aangevraagd:
- Dreef 5 (Z-2015/054533), café/discotheek Feesterij De
Bok, ontvangen 1 oktober 2015
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 72 (Z-2015/054576), bruiloft op 16 oktober
2015 bij Bar Bistro Joseph Aalsmeer (akkoord op 6 oktober
2015)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 26-11-15 ontwerp omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2 (met bijbehorende stukken)

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.
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MEER INfO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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
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