20 oktober 2016

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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.

beKendmaKingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

voornemen opschorten bijhouding
persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o
personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is
gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op
het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP)
van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

verhuiZen? geeF het door!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
rectiFicatie, kennisgeving opstellen
maatwerkvoorschrift geluid
- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA (Z-2016/046285), het
vaststellen van maatwerkvoorschrift geluid voor het Westeinder paviljoen. Toelichting: iIn de publicaties van 1
september jl. bekendgemaakt als “Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen”. Het betreft echter geen aanvraag
omgevingsvergunning maar een kennisgeving opstellen
maatwerkvoorschrift geluid.
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.
- Boegstraat 2, 1433 SN (Z-2016/055052), het plaatsen
van een nieuwe voordeur.
- Stationsweg 8, 1431 EG (Z-2016/055137), het kappen
van 11 bomen
- Poldermeesterplein 18, 1432 JZ (Z-2016/055363), het
veranderen van een bestaand kozijn voor het plaatsen
van een uitgifterobot t.b.v. medicatie
- Machineweg 204, 1432 EV (Z-2016/055603), het plaatsen van een tijdelijke woonunit
- Kudelstaartseweg 38 en 60, 1433 GK (Z-2016/055626),
het afwijken van bestemmingsplan t.b.v. 7 woningen.
Toelichting: De aanvraag betreft de kadastrale locaties
sectie D nummer 2141 (geheel), nummer 1754 en 4319
(gedeeltelijk)
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/055645), het vervangen van 2 lichtmasten en het plaatsen van 2 lichtmasten voor sportveldverlichting
- 1e J.C. Mensinglaan 40, 1431 RW (Z-2016/055709), het
plaatsen van een reclamebord en het plaatsen van 2 vlaggenmasten
- achter Geerland 18, 1433 JR (Z-2016/055063), het oprichten van een mantelzorgwoning in een vrijstaand bijgebouw
Kennisgeving ontwerp-beschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 33a, 1432 EL (Z-2015/067100), het bouwen
van een woning. Verzonden: 21-10-2016. Toelichting:
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 21-10-2016 gedurende
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag/aanvragen is/zijn
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z-2016/041129), het
plaatsen van een geïsoleerd stalen dak-systeem. De beslistermijn is verlengd met 6 weken
- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2016/047777), het
aanleggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een
duiker. De beslistermijn is verlengd met zes weken
verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar
maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan
de onderkant van deze advertentie
- Uiterweg 417 ws 3, 1431 AM (Z-2016/043003), het vervangen van het huidige woonschip. Verzonden: 10-102016
maatwerk-voorschriften activiteitenbesluit
milieubeheer *
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond
van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besloten om maatwerkvoorschriften vast te stellen. Tegen de
afgifte van het maatwerkvoorschrift kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.:
- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA (Z-2016/046285), het
vaststellen van maatwerkvoorschrift geluid voor het Westeinder paviljoen. Verzonden: 14-10-2016.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet

raadsvergadering donderdag 27 oKtober 2016
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering
op donderdag 27 oktober 2016, in de raadskelder van het
gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Voorzitter
van de raad, J.J. Nobel. Voorafgaand aan de raadsvergadering (om 19.45 uur) overhandigen inwoners een burgerinitiatief aan de voorzitter van de raad tot het aanwijzen van
een gebied in Aalsmeer Zuid (Spoorlaan, Geraniumstraat,
Freesialaan) tot beschermd dorpsgezicht.
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

R-1

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.

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergaderingen van
22 september 2016
4. Vaststelling Lijst Ingekomen stukken

overige loKetten en inFormatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

hamerstuKKen

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

20.05

behandelstuKKen

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.
meer inFo
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Herziening Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke en Gezondheidsdienst
(GGD) Amsterdam-Amstelland
Verordening onderwijshuisvesting c.a.
Vaststelling grondexploitatie Polderzoom,
fase 1

R-3
R-4

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur

Facebook “f ” Logo

R-2

Facebook “f ” Logo

20.10
20.15

R-5
R-6

20.30

R-7

21.00

R-8

Benoeming van plaatsvervangend griffier
Vaststelling bestemmingsplan
Polderzoom, fase 1
Wijziging beleid eigen bijdragen Wmo bij
Begeleiding, respijtzorg en
maatschappelijk werk
Kredietvoorstel onderhoudsmaatregelen
voormalige VVA-kantine
Vragenkwartier

21.30

sluiting
besluit om bijhouding persoonslijst
ambtshalve op te schorten.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd
als niet-ingezetene.
CMYK / .eps

Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Słowik
Westerink
Jouhar
Strzelec
Fąs

M.A.
B.K.
J.
H.W.
S.J.

16-03-1991
07-07-1982
00-00-1975
23-12-1941
20-10-1980

11-10-2016
11-10-2016
11-10-2016
10-10-2016
10-10-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit?
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een
kopie van het besluit mee.

Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Sośnicka
Langendonk

M.M.
Y.A.

25-05-1976 10-10-2016
21-03-1990 11-10-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.

doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Christinastraat 20, 1432 HN (Z-2016/038559), het vergroten van de bestaande zijaanbouw. Verzonden:14-10-2016
- Hornweg 319-335, 1432 GL (Z-2016/042655), het oprichten van 9 vrijstaande woningen. Verzonden: 14-102016. Toelichting: Aangevraagd op het adres Hornweg
317
ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn
ingetrokken:
- Legmeerdijk 342, 1431 GC (Z-2016/034743), het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v. kleinschalig detailhandel (brocanterie aan huis). De aanvraag is door de
aanvrager ingetrokken
- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/052627), het uitvoeren van normaal onderhoud t.b.v. restaurant en tuinmeubilair plaatsen. De aanvraag is door de aanvrager
ingetrokken
- Uiterweg 228, 1431 AV (Z-2016/051856), het herinrichten van een perceel. De aanvraag is door de aanvrager
ingetrokken
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/041077), het vervangen van 2 lichtmasten en lichtarmaturen, het plaatsen van 2 extra lichtarmaturen op 2 lichtmasten bij veld
2, en het verwijderen van 1 lichtmast en armatuur op het
kopse kant van het trainingsveld. De aanvraag is door de
aanvrager ingetrokken
- Kudelstaartseweg 165, 1433 GC (Z-2016/035170), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het omzetten naar
algemene bedrijven bestemming. De aanvraag is door de
aanvrager ingetrokken
ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Aalsmeerderweg 143, 1432 CK (Z-2016/054901), het slopen van een woonhuis
- Machineweg 122, 1432 EV (Z-2016/054896), het slopen
van een woning en garage
geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Aalsmeerderweg 143, 1432 CK (Z-2016/054901), het slopen van een woonhuis
- Machineweg 122, 1432 EV (Z-2016/054896), het slopen
van een woning en een garage
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 (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA(Z-2016/055267), Kerstavondviering op 24 december 2016, ontvangen 10 oktober 2016

vervolg op volgende blz.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
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 vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) 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 Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl
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officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
collectevergunning (verleend)
- Kudelstaart (Z-2016/051485) Geldinzameling voor Sinterklaasintocht van 14 tot 19 november 2016, verleend
op 13 oktober 2016.
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/049455) Plantenbakken actie op 29 oktober 2016, verleend op 13 oktober
2016

exploitatievergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dreef 7( Z-2016-053052), Horeca de Waterlelie, ontvangen 27 september 2016
exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Pontweg 28 (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., verleend
op 13 oktober 2016

terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Pontweg 28 (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., verleend
op 13 oktober 2016
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 kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Pontweg 28 (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., verleend
op 13 oktober 2016

buiten behandeling gestelde aanvragen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 22 (Z-2016/043625) drank- en horeca, exploitatie met terras Grieks Specialiteiten Restaurant Zorba de Griek, 11 oktober 2016 buiten behandeling gesteld.
ter inZage
t/m 10-11-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen
2016’ met de daarop betrekking hebbende
stukken

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

Op 3 november wordt de begroting in de raad behandeld.

INKOMSTEN

UITGAVEN

WAAR KOMT HET VANDAAN?

€ 32,4

€ 34,3

€ 66,7

MILJOEN

MILJOEN

Inkomsten uit het Rĳk

WAAR GAAT HET NAAR TOE?

€ 66,7

MILJOEN

MILJOEN

Inkomsten binnen
de gemeente

€ 17,3

€ 17

MILJOEN

totaal

inwoner

Sociaal domein; Zorg en Jeugd

€ 12.135

€ 381

x 1.000

31.700

MILJOEN

LOKALE HEFFINGEN X 1.000

ANDERE INKOMSTENBRONNEN X 1.000

WONEN, SAMENLEVEN,
BESTUUR EN DIENSVERLENING

Onroerende
zaakbelastingen

€ 7.741

Inkomsten
gebouwenbeheer

€ 885

Rioolrecht

€ 2.938

Grondexploitaties

€ 12.741

Sociaal domein; Werk

€ 6.083

€ 189

Afvalstoﬀenheﬃng

€ 3.169

Overig

€ 3.367

Onderwĳs, sport en cultuur

€ 6.624

€ 207

Verkeer en vervoer

€ 3.364

€ 105

Openbaar groen

€ 3.263

€ 102

Riolering

€ 1.940

€ 60

Afvalinzameling / -verwerking

€ 2.503

€ 78

Beheer gebouwen

€ 1.148

€ 36

Grondexploitaties

€ 12.997

€ 408

Ondersteuning organisatie

€ 6.798

€ 213

Overig

€ 9.796

€ 309

€0

Parkeerinkomsten

Bevolking
(paspoort ed)

€ 519

Begraaf- en
grafrecht Zorgvlied

€ 408

Bouwleges

€ 720

Overig (hondenbelasting,
toeristenbelasting ed)

Kĳk ook op
www.waarstaatjegemeente.nl

€ 1.808

HOEVEEL BETAAL
IK IN 2017 AAN:
OZB-lasten voor gezin bĳ gemid- € 359,96
delde WOZ-waarde
Rioolheﬃng (per
onroerende zaak)
Afvalstoﬀenheﬃng
voor een gezin

TOTAAL WOONLASTENBEDRAG
Hondenbelasting
1e hond

€ 128,78

PROJECT HORNMEER
€ 290,00

€ 13.

3

€ 778,74

MILJOEN

€ 74,18

Voor meer informatie kĳk op: www.aalsmeer.nl

• Start bouw Triadeschool
• Aanleg sportvelden
• Aanleg sporthal

