
- uw handtekening
- zo mogelijk uw e-mailadres
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

MELDINGSPLICHT EVENEMENTEN
Organiseert u in 2018 een evenement waarbij u meer dan 
2.000 personen op het piekmoment verwacht of het evene-
ment risicovol is? Doe hiervan dan voor 1 december 2017 
een melding bij de gemeente Aalsmeer. Stuur een mail naar 
gemeente@aalsmeer.nl . Op deze manier kunnen de veilig-
heidsdiensten rekening houden met eventuele knelpunten. U 
dient hiervoor altijd ook een evenementenvergunning aan te 
vragen. Het melden van een evenement geeft geen recht om 
een evenementvergunning.

ONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN ‘UITERWEG 401 
- WIJZIGING WONING EN WOONARKEN’ EN ‘6E 
HERZIENING WOONARKEN - UITERWEG 93WS4’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
met ingang van 20 oktober 2017 t/m 30 november 2017 het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg 401 - wijziging woning en 
woonarken’ inclusief de bijlagen ter inzage ligt. Tegelijkertijd 
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘6e herziening Woonarken – 
Uiterweg 93ws4’ ter inzage, dat in samenhang met voornoemd 
bestemmingsplan wordt voorbereid. Een ieder kan tijdens deze 
periode een zienswijze over de inhoud van de ontwerpbestem-
mingsplannen naar voren brengen.

Inhoud ontwerpbestemmingsplannen
Het bestemmingsplan ‘Uiterweg 401 - wijziging woning en 
woonarken’ voorziet in de herinrichting van het perceel Uiter-
weg 401-403 (inmiddels hernummerd tot 401). Daarbij wordt 
onder meer het inmiddels gesloopte dubbele woonhuis ver-
vangen door één vrijstaande woning met bijbehorende voor-
zieningen en worden twee bestaande permanent bewoonde 
woonarken verplaatst en vernieuwd. Aan de Uiterweg 93 lig-
gen momenteel meerdere woonarken die permanent bewoond 
mogen worden op grond van het vigerende bestemmingsplan 
‘Woonarken’. De woonark met het adres Uiterweg 93ws4 is daar 
één van. Deze woonark wordt ook vernieuwd en verplaatst 
naar het perceel Uiterweg 401. Om te voorkomen dat de be-
staande ligplaats aan de Uiterweg 93ws4 opnieuw kan worden 
benut, en hierdoor feitelijk een uitbreiding van het aantal lig-
plaatsen voor permanente bewoning in de gemeente Aalsmeer 
plaatsvindt, wordt voor deze locatie een apart bestemmings-
plan voorbereid. Door middel van het bestemmingsplan ‘6e 
Herziening Bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93ws4’ 
wordt deze ligplaats verwijderd.

Terinzagelegging
De stukken zijn in te zien op de volgende wijzen:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AD-OW01
  respectievelijk NL.IMRO.0358.11G-OW01
- via 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 in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden

  van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur

- 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 
t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

Zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeen-
telijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmings-
plan ‘Uiterweg 401 – wijziging woning en woonarken’’ en/of 
ontwerpbestemmingsplan ‘6e herziening Woonarken – Uiter-
weg 93ws4’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben in de stukken en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan hiervoor een afspraak maken via 
het algemene tel. 0297-387575.

SUBSIDIE VOOR VERWIJDEREN ASBESTDAKEN 
De Rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf 2024 asbestdaken in 
Nederland verboden zijn. Asbestdaken verweren in de buiten-
lucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. 
Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestda-
ken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat 
eigenaren van asbestdaken dit voor 2024 moeten laten verwij-
deren. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft voor 
het verwijderen van asbestdaken een subsidieregeling in het 
leven geroepen. Deze subsidieregeling stimuleert de verwijde-
ring van asbestdaken. Om meer informatie te geven over deze 
subsidieregeling en het verwijderen van asbestdaken hebben 
wij voor u een aantal vragen op een rij gezet.

Voor wie geldt de subsidieregeling?
De regeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, 
non-profit organisaties en overheden.

Wat zijn de voorwaarden?
Het aanvragen van subsidie is mogelijk tot 31 december 2019 
en moet binnen 6 maanden na verwijdering van het asbest-
dak door een erkend bedrijf worden aangevraagd. De subsidie 
bedraagt e4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maxi-
mum van e25.000,- per adres. Let op: Dakbeschot of andere 
asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor 
deze regeling. 

Wat zijn de gevolgen als ik na 2024 in het 
bezit ben van een asbestdak?
Ook wanneer u na 2024 nog in het bezit bent van een as-
bestdak moet u dit alsnog verwijderen. De gemeente kan hier 
handhavend tegen optreden.

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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
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 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 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 Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.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 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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering 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 ziens-
wijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584. 
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 meldin-
gen 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.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen van subsidie en de voor-
waarden is te vinden op de website van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland: 
https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken 

WIJZIGINGSPLAN LANDELIJK GEBIED OOST, 
AALSMEERDERWEG (NAAST) 376 EN EEN 
ONTHEFFINGSVERZOEK HOGERE GRENSWAARDEN WET 
GELUIDHINDER (ONTWERP)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp 
wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 
376 (NL.IMRO.0358.02L-OW01). Het wijzigingsplan wordt 
opgesteld om het initiatief tot het realiseren van een vrij-
staande, particuliere woning in het lint van de Aalsmeerder-
weg mogelijk te maken. Ter plaatse van de gewenste ontwikke-
ling geldt het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, waarin 
wordt bepaald dat het aantal woningen zoals aanwezig op het 
moment van terinzagelegging van het ontwerp van genoemd 
bestemmingsplan niet mag worden vermeerderd. De gewenste 
ontwikkeling is met het oog op die bepaling in strijd met het 
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is een wijzigings-
bevoegdheid opgenomen, welke de mogelijkheid biedt onder-
bouwd en onder een aantal voorwaarden woningen toe te voe-
gen aan het bestaande lint. Het wijzigingsplan dat hier voor 
ligt geeft invulling aan deze wijzigingsbevoegdheid. Naast het 
wijzigingsplan is het vaststellen van een hogere grenswaarde 
Wet geluidhinder noodzakelijk. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhin-
der is noodzakelijk voor de te realiseren woning. Het verzoek 
hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikkeling en 
heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden als 
gevolg van het wegverkeerslawaai van de Aalsmeerderweg en 
van het industrielawaai van Schiphol Oost. Ingevolge artikel 
76a van de Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor de ge-
luidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai een ontheffing te 
verlenen. Ingevolge artikel 45 van de Wet Geluidhinder is het 
mogelijk om ook voor deze geluidsbelasting een ontheffing 
te verlenen. 

Ter informatie
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt 
voor een ieder ter inzage vanaf vrijdag 20 oktober 2017 t/m 
donderdag 30 november 2017:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag tot
  en met vrijdag van 8.30-14.00 (vrije inloop). Op woensdag 

is de balie open van 8.30-20.00 uur
- via gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/

Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm, via deze 
site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via 
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-
16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur)

- via website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimtelijke-
plannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.02L-OW01

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de be-
handelend ambtenaar.

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren 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. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele 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 omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

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 bin-
nen 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 ver-
huismutatie. 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 statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
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.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Llanos Jr H. 30-10-1979 09-10-2017
Balogh K.K. 26-10-1991 11-10-2017

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 boven-genoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken 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.

BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 ok-
tober 2017 hebben besloten de inschrijving als ingezetene 
van de volgende persoon in de basisregistratie personen (BRP) 
van Aalsmeer ongedaan te maken:
- Chidi, S. geboren op 03 oktober 1994, datum ingang onge-

daan maken van de inschrijving: 24 augustus 2017.

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres
- de datum van uw bezwaarschrift
- een omschrijving van het besluit waartegen u 
 bezwaar maakt
- waarom u het niet eens bent met ons besluit
- uw handtekening
- zo mogelijk uw e-mailadres
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis. 

De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend dat bij zijn 
besluit van 12 oktober 2017 het reisdocument met nummer 
NXKL3H003, afgegeven op 7 september 2017, op grond van 
artikel artikel 47, lid 1 onder h van de Paspoortwet van rechts-
wege is vervallen. De reden hiervan is dat bij de aanvraag 
door de burger onjuiste gegevens zijn verstrekt, waaruit later 
is gebleken dat de burgemeester van Aalsmeer niet de tot 
afgifte bevoegde autoriteit was. De houder van dit document 
is verplicht dit in te leveren bij de burgemeester van Aalsmeer.

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: De burgemeester van Aals-
meer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken.  
U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes we-
ken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet 
het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het be-
sluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres
- de datum van uw bezwaarschrift
- een omschrijving van het besluit waartegen u 
 bezwaar maakt
- waarom u het niet eens bent met ons besluit

Vervolg op volgende blz.
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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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Distelvlinderstraat 5, 1432 MP (Z-2017/051053), het plaat-

sen van een dakkapel op de voorgevel van een woning
- Eiland Westeinderplassen, sectie H nr. 570, (Z-2017/051138), 

het plaatsen van een bergkist
- Doelstraat 13 en 14, 1433 DA (Z-2017/051332), het plaat-

sen van een nieuwe stalen damwand en een gevel van 
woonhuis binnen de beschermingszone van een primaire 
waterkering

- Zijlijnstraat 43 en Doelstraat 14, 1433 DC (Z-2017/051330), 
het inrichten van een tijdelijke bouwplaats, het aanleggen 
van 2 dammen met duikers ten behoeve van een inrit naar 
de bouwplaats en het plaatsen van houten meerpalen in de 
primaire watergang 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht 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. 
- Schweitzerstraat 64, 1433 AH (Z-2017/042115), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorgevel. Verzonden: 10-10-
2017

Ligplaatsvergunning woonarken, vergunning 
verleend *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
-  Stommeerweg 72 ws 17, 1431 EX (Z-2017/022128), het 

wijzigen van de tenaamstelling en het verplaatsen van de 
woonark vanaf de Stommeerweg 72 ws 10. Verzonden: 04-
10-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn is 
verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z-2017/044042), het geheel 

renoveren van de woning, het plaatsen van een uitbouw 
aan de achterzijde, het plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde en het vervangen van de kozijnen

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z-2017/044040), het ge-

deeltelijk slopen van een woning ten behoeve van een 
renovatie

- Lijnbaan 5, 1431 CH (Z-2017/046304), het slopen van een 
fietsenstalling van een kerk

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender 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 evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2017/051339), Personeels-

feest Heineken Nederland op 4 november 2017, ontvangen 
13 oktober 2017

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl .

TER INZAGE
t/m 19-10-17 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbe-

stemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oostein-
de - Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden met de daarop betrekking heb-
bende stukken. 

t/m 19-10-17 het ontwerpbestemmingsplan ‘ Woonarken –
Uiterweg 53’ met bijbehorende stukken en het 
ontwerp-bestemmingsplan ‘5e herziening be-
stemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93’, dat 
in samenhang met voornoemd bestemmings-
plan wordt voorbereid.

t/m 25-10-17 documenten m.b.t. intrekken naamge-
ving openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerder-
laan”, en toekennen naamgeving openbare 
ruimte ”Burgemeester Hoffscholteweg” aan 
de toekomstige weg tussen de Burgemees-
ter Kasteleinweg en de Aalsmeerderweg. (Z-
2017/044848) 

t/m 27-10-17 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Hornweg132 (Z-
2017/009326), het oprichten van een woon-
huis.

t/m 02-11-17 het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening 

Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan’, 
beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit (met 
de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het 
ontwerpbestemmingsplan) ter inzage met in-
gang van 22 september 2017 t/m 2 november 
2017

t/m 03-11-17 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten 
van een woonhuis met berging en het aanleg-
gen van een in- en uitrit op Hornweg 172, (Z-
2017/031473)

t/m 10-11-17 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van 
een woonhuis op Machineweg 208 (kavel 7), 
1432 EV (Z-2017/033858)

t/m 16-11-17 het vastgestelde paraplubestemmingsplan 
met bijbehorende verbeeldingen, planregels 
en toelichting 

t/m 23-11-17 aanvraag om omgevingsvergunning, ontwerp-
beschikking omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 
7, Schipholparkeren deelgebied 3, de ruimte-
lijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken

t/m 27-11-17 zakelijke beschrijving van overeenkomst tot 
kostenverhaal - Uiterweg 139, Aalsmeer - 
Zaaknummer Z-2017/045444

t/m 30-11-17 ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, 
Aalsmeerderweg (naast) 376 en een onthef-
fingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder (ontwerp) met bijbehorende stukken 

t/m 30-11-17 het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg 401 - 
wijziging woning en woonarken’ inclusief de 
bijlagen en het ontwerpbestemmingsplan ‘6e 
herziening Woonarken - Uiterweg 93ws4’ ter 
inzage, dat in samenhang met voornoemd be-
stemmingsplan wordt voorbereid

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.
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Uitvoeringsprogramma Verkeer Aalsmeer 
en Kudelstaart 2017-2019 van start

In het Uitvoeringsprogramma Verkeer Aalsmeer en Kudelstaart 
2017-2019 staat een doorkijk naar de grote infrastructurele 
projecten die de komende jaren op de agenda staan. Daarnaast 
staat er een verkeersmaatregelenpakket voor de korte termijn. 
In dit pakket worden kleine, snel te realiseren maatregelen 
voorgesteld. De voorbereidingen voor de uitvoering van de 
diverse maatregelen worden nu gestart en de belanghebbenden 
en inwoners en bedrijven worden hierover geïnformeerd. 
Per kern van Aalsmeer zijn de soms grote en soms kleinere 
kortetermijnmaatregelen geïnventariseerd met de participanten. 

Verkeersagenda middellange termijn
Aalsmeer krijgt de komende jaren te maken met een aantal 
grootschalige projecten die invloed hebben op zowel de lokale 
als de regionale bereikbaarheid. Hiernaast staan deze projecten. 
Op de kaart worden deze projecten en de uitvoeringsplanning 
weergegeven. De genoemde planning betreft een voorlopige 
planning, waarbij een vertraging bij één van bovenstaande 
projecten van invloed kan zijn op de planning van andere 
projecten. Bovendien zijn wij voor de uitvoering afhankelijk van 
andere overheden/consortia.

Het gaat om de volgende projecten: 
- Aanpassen fi etsstructuur Hornmeerpark/Dreef: 2017-2019 
- Reconstructie Aalsmeerderweg: 2017-2018
- Afwaarderen Burgemeester Kasteleinweg 
 (Provincie Noord-Holland): 2018-2020
- Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg en verlengde 
 Molenvlietweg: 2018-2019
- Reconstructie Middenweg (inclusief OLV Greenport): 
 2019-2021
- Reconstructie Machineweg: 2020
- Reconstructie N231 (Provincie Noord Holland): 2018-2020 
- Van Cleeffkade - Stationsweg: 2021

Uitvoeringsprogramma kortetermijnmaatregelen
Voor de korte termijn (2017-2019) is een pakket uitgewerkt met 
maatregelen die relatief snel te realiseren zijn. De maatregelen 
zijn onderverdeeld naar kern (Kudelstaart, Oost & Aalsmeer) 
en zijn gericht op het op eenvoudige wijze verbeteren van 
de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Bij de 
beoordeling van de maatregelen is onderzocht of deze op korte 
termijn uitgevoerd kunnen worden en of deze niet confl icteren met 
de realisatie van de grote infrastructurele projecten. 
Het maatregelenpakket is in overleg met diverse belanghebbenden 
tot stand gekomen, waaronder diverse wijkoverleggen, 
winkeliersverenigingen, hulpdiensten en Fietsersbond. Per kern 
zijn de voornaamste knelpunten benoemd, waarmee de gemeente 
Aalsmeer in de periode 2017 tot en met 2019 aan de slag gaat. 

Daarnaast worden ook enkele maatregelen uitgevoerd die al in de 
planning stonden. Deze maatregelen komen voort uit meldingen/
verzoeken van derden, eigen observaties, juridisch onjuiste 
situaties en achterstallig onderhoud. Een aantal maatregelen is al 
uitgevoerd of bevindt zich inmiddels al in een verder gevorderd 
stadium. Voor een aantal maatregelen is de exacte oplossing nog 
niet helder en dient nader onderzoek te worden verricht.

Wethouder Verkeer en Vervoer Robbert-Jan van Duijn: “De voorbereiding en 
uitvoering van de grote infrastructurele projecten, zoals de N196, is complex 
en duurt langer dan vooraf gedacht. We willen niet alle verkeersmaatregelen in 
Aalsmeer en Kudelstaart op het gereedkomen van deze projecten laten wachten 
en hebben daarom een verkeersmaatregelenpakket voor de korte termijn 
samengesteld. Deze maatregelen kunnen onafhankelijk van de grote projecten 
worden uitgevoerd. Dit pakket is tot stand gekomen in samenwerking met 
diverse participanten, zoals wijkraden, winkeliersverenigingen, Fietsersbond 
en politie en bevat maatregelen die vooruitlopend op en gelijktijdig met de 
middellangetermijnmaatregelen kunnen worden gerealiseerd.”

 Kern Kudelstaart
 Maatregel Toelichting Planning

1 Kudelstaartseweg: wegvak tussen Herenweg en Madame Curiestraat Aanbrengen verkeersremmende maatregelen 2018

2 Kruising Mijnsherenweg - Zwanebloemweg Verwijderen wegversmalling 2018

3 Vrachtverkeer Kudelstaart: sluipverkeer Onderzoek en zo nodig aanpassen bebording 2017

4 Aanpassen uitritten Mijnsherenweg Handhaven en ook aanbrengen bij overige uitritten Mijnsherenweg is uitgevoerd

5 Fietspadpalen Vervangen en verwijderen fi etspadpalen 2017

6 Rietlanden Aanpassen inritten en aanbrengen drempels 2018

7 Parkeervakken Graaf Willemlaan Defi nitief aanleggen parkeervakken 2017

8 Zebra Einsteinstraat Verlengen zebra  is uitgevoerd

9 Verkeersregelinstallatie Mijnsherenweg - Schweitzerstraat - Einsteinstraat Vervangen en onderzoeken naar aanvullende maatregelen 2018-2019

 Kern Aalsmeer Oost
 Maatregel Toelichting Planning

1 Overlast fi etsers Poldermeesterplein Verplaatsen straatmeubilair 2017

2 Toegangsweg sporthal Bloemhof verplaatsen  Aanpassen achteringang en deze aanwijzen als hoofdentree 2019

3 Verbeteren voorrangssituatie Palingstraat - Hornweg Mogelijkheden onderzoeken na afronding bouwplan Hornweg 317 2019

4 Verbeteren verkeerssituatie Bierlingstraat en Arianestraat Situatie aanpassen 2017

5 Inrijverbod vrachtauto’s Hoek Hornweg - Palingstraat verduidelijken Aanpassen bebording 2017

6 Verduidelijken waarschuwing beperkte doorrijhoogte Hornweg Bebording aanpassen en onderzoeken alternatieve maatregelen Hornweg 2017-2019

7 Verbeteren kruising Machineweg - Oosteinderweg - Pontweg Belijning ophalen/Situatie Pontweg aanpassen 2018

8 Verbeteren kruising Catharina-Amalialaan - Machineweg - Middenweg Kortetermijnmaatregelen onderzoeken 2017

9 Verkeersregelinstallatie Aalsmeerderweg - Machineweg Vervangen verkeersregelinstallatie 2019

10 Fietspadpalen Vervangen en verwijderen fi etspadpalen 2017

11 Eenrichtingsverkeer parallelweg Machineweg Instellen éénrichtingsverkeer 2018

 Kern Aalsmeer
 Maatregel Toelichting Planning

1 Verkeerssituatie Hortensialaan - 1e JC Mensinglaan verbeteren Markering aanpassen 2018

2 Voorrangssituatie Spoorlijnpad uniformeren Voorrangssituaties aanpassen 2018

3 Kruising Middenweg - Aalsmeerderweg - Parallelweg Aalsmeerderweg Belijning aanpassen/ophalen, fi ets-oversteken in rood asfalt en kruising aanpassen 2018

4 Omgeving Grundelweg - Uiterweg - Van Cleeffkade - Stationsweg Verkeerscirculatiemaatregelen Raadhuisplein - Drie Kolommenplein 2017-2018

5 Blauwe zone Drie Kolommenplein uitbreiden Mogelijkheden tot uitbreiden blauwe zone/gelijktrekken parkeertijden onderzoeken 2017-2018

6 Fietspadpalen Vervangen en verwijderen fi etspadpalen 2017

7  Oversteek Zwarteweg - Kudelstaartseweg Verwijderen drempel, aanpassen fi ets- en voetgangersoversteek 2017

8 Mozartlaan Realiseren fi etsstroken 2018

9  Baanvak Aanpassen inritconstructies en aanbrengen parkeervakken 2018

10 Oosteinderweg Verlengen rechtsafvak op de Oosteinderweg richting Burgemeester Kasteleinweg is uitgevoerd
 

11  Kudelstaartseweg - Gerberastraat - Hadleystraat Aanpassen inritconstructies 2018

12 Kruising Kudelstaartseweg - Surfeiland Aanpassen inritconstructie 2018

13 Verkeersregelinstallatie Kudelstaartseweg bij watertoren Vervangen en onderzoeken naar aanvullende maatregelen 2018-2019
 

  

De komende jaren gaat er veel veranderen op 
verkeersgebied in en rond Aalsmeer. Zo wordt 
de belangrijkste gebiedsontsluitingsweg, de 
Burgemeester Kasteleinweg, afgewaardeerd en 
wordt een nieuwe ontsluitingsroute tussen N201 
en Aalsmeer Centrum aangelegd: de Burgemeester 
Hoffscholteweg en de verlengde Molenvlietweg. In 
overleg met de provincie wordt onderzocht of de 
N231 ten zuiden van de N196 kan worden verbreed. 
Dit zal tot gevolg hebben dat het lokale herkomst- 
en bestemmingsverkeer zich zal gaan herverdelen 
over de te zijner tijd beschikbare Aalsmeerse wegen, 
voornamelijk de Burgemeester Hoffscholteweg, de 
route Burgemeester Kasteleinweg-Ophelialaan zuid 
en de Van Cleeffkade-Stationsweg.

Korte termijnmaatregelen per kern



 

AALSMEERPASACTIE 
VOOR KINDEREN

Vanaf de herfstvakantie start een speciale Aalsmeerpasactie voor 
kinderen. Alle pashouders en hun kinderen van 2 tot en met 17 jaar die 
in het bezit zijn van een geldige Aalsmeerpas krijgen 30 euro op hun 
Aalsmeerpas gestort. Dit tegoed kan besteed worden bij verschillende 
partners van de Aalsmeerpas die deelnemen aan deze actie.

Zo kunnen pashouders samen met hun kinderen bijvoorbeeld een bezoek brengen 
aan het Amstelveens Poppentheater, het Verzetsmuseum, het Scheepvaartmuseum, 
BodyWorlds Amsterdam, Het Concertgebouw Amsterdam (tijdens de kerstvakantie).

Aalsmeerpas
Heeft u een laag inkomen en een bescheiden vermogen? 
Dan komen u en uw thuiswonende kinderen van 2 tot en met 17 jaar wellicht in 
aanmerking voor de Aalsmeerpas. Met de Aalsmeerpas kunt u gebruik maken van 
voordelen en vaste kortingen op allerlei culturele en sociale activiteiten. 

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeerpas.nl




