
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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend aan:
- Dorpshuis Kudelstaart voor zaterdag 12 op zondag 13 no-

vember 2011 tot 02.00 uur;
- ’t Holland Huys voor vrijdag 18 op zaterdag 19 november 

2011 tot 02.00 uur.
Met dien verstande dat er na 2.00 uur geen bezoekers meer 
mogen worden toegelaten. Datum verzending ontheffing: 26 
oktober 2011.

Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg tussen 376 en 378, het bouwen van een 

woning;
- Boomgaard 25, het plaatsen van een terrasoverkapping;
- Hoofdweg t.h.v. 150-162, het aanleggen van kabels en 

leidingen; 
- Koolwitjestraat 55, het plaatsen van een WMO unit;
- Uiterweg 36, het bouwen van een boothuis.

verleenDe omgevingsvergunningen, 
reguliere proceDure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. 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 gemoti-
veerd 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:
- Julianalaan 14, het plaatsen van een dakkapel;
- Legmeerdijk 318, het kappen van 2 wilgen;
- Weteringplantsoen, het kappen van 12 platanen en het 

kandelaberen van 12 platanen;
- div. locaties (van Aalsmeer Dorp naar Industrieterrein 

Hornmeer), het leggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 27 oktober 2011.

ontheffingen ingevolge De Wet ruimtelijke 
orDening

Onderstaand ontwerpbesluit, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt met ingang van aanstaande vrijdag ge-
durende 6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het 
gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een 

Op zondag 20-11-2011 kan er getrouwd worden op lo-
catie, voor meer informatie kan u zich melden bij de 
afd. Dienstverlening tijdens de openingstijden van de 
balie, of u kan bellen naar 0297-387575.

uitnoDiging

Gemeente Aalsmeer organiseert voor alle geïnteresseerden 
op maandag 31 oktober een inloop/informatieavond over 
de realisatie van een café/restaurant in Kudelstaart. Tijd: 
20.00-21.30 uur in het Dorpshuis Kudelstaart Meer informa-
tie via tel: 0297 - 38 75 75 of www.aalsmeer.nl. 

ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening 
t/m 24 novemBer

Het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Calslagen. Het do-
cument staat ook op de website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl. Belanghebbenden kunnen hun mening op het 
voorlopige plan schriftelijk kenbaar maken aan de gemeen-
te. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer, Post-
bus 253, 1430 AG, Aalsmeer, o.v.v. Nieuw Calslagen of per 
e-mail aan: caroline.jansen@aalsmeer.nl 

Burgemeester en WethouDers van aalsmeer 
maken BekenD, Dat De algemene graven met 
De volgenDe aanDuiDing na 1 oktoBer 2012 
WorDen geruimD

Afdeling I vak C nummer 240 t/m 267 
begraaf periode 28 oktober 1988 t/m 18 mei 1990

Afdeling I vak C RK nummer 50 t/m 68 
begraaf periode 18 december 1986 t/m 4 april 1997

Afdeling II vak C nummer 1 t/m 62 
begraaf periode 25 mei 1990 t/m 9 juli 1998

Afdeling II vak C nummer 63 t/m 101 alleen de oneven nummers 
begraaf periode 20 juli 1998 t/m 23 december 2000

Afdeling III vak C nummer 1 t/m 85 
begraaf periode 30 augustus 1993 t/m 3 september 1997

Nabestaanden van overledenen die in bedoelde algemene 
graven ter aarde werden besteld, kunnen voor 1 oktober 2012 
verzoeken de overblijfselen van de overledene te doen her-
begraven in een nieuw eigen graf of bijzetting in bestaand 
eigen graf. Voor herbegraven bestaand eigengraf op naam 
rechthebbende c.q. nieuw aan te vragen eigengraf op naam 
rechthebbende zijn de normale grafrechten verschuldigd. 
Verzoek hiervoor richten aan :

Het College van Burgemeester en wethouders van Aalsmeer
t.a.v. administratie begraafplaats 
Antwoordnummer 28
1420 VK Aalsmeer

De op het tijdstip van ruiming aanwezige grafbedekking / 
monument wordt, behalve in geval van herbegraven, als-
dan verwijderd en blijft daarna tot 30 september 2012 ter 
beschikking van de rechthebbende. Na deze datum vervalt 
het verwijderde aan de gemeente, zonder dat deze tot enige 
vergoeding verplicht is. Voor nadere inlichtingen kunt u zich 
wenden tot de afdeling Dienstverlening, maandag t/m vrij-
dag van 09.00-12.00 uur tel. 0297-387652 of 387603. Voor 
een vlotte behandeling is het van belang het voor u van 
toepassing zijnde grafnummer en naam van de overledene, 
in eventuele correspondentie te vermelden.

  

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
27 oktober 2011

belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze 
tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrifte-
lijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wet-
houders 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 vergun-
ningen en handhaving via telefoonnr. (0297) 387 698.

ontWerpBesluit Buitenplanse ontheffing en 
BouWvergunning

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Wo-
ningwet, ontheffing van het geldende bestemmingsplan en 
bouwvergunning te verlenen voor:
• Kerkweg 7 te Aalsmeer: vernieuwen en vergroten van een 

schutting en overkapping

WelstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening, 
Week 43

t/m 27 okt Ontwerp bestemmingsplan ‘Spoorlaan’, ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarden en concept beeldkwali-
teitplan;

t/m 3 nov Tijdelijke verkeersmaatregelen: stremmen Dorps-
straat tussen N201 en Rozenstraat van 5 oktober 
t/m 7 oktober 2011 t.b.v. werkzaamheden;

t/m 5 nov Een troostboom op 18 december 2011 van 18.00 
tot 19.30 uur;

t/m 8 nov Besluitregels Maatschappelijke ondersteuning 
2011;

t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op 
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij het 
poldermeesterplein;

t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op vrij-
dag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beethovenlaan 
(Hornmeer);

t/m 16 nov APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd op 28 en 
29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown Business 
Studio’s;

t/m 17 nov Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zone-
Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 10’;

t/m 23 nov Tijdelijke Verkeersmaatregelen: afsluiten Lijnbaan 
van 17 t/m 21 oktober 2011 en het gedeeltelijk 
stremmen van de Lijnbaan van 24 t/m 28 oktober 
t.b.v. werkzaamheden;

t/m 1 dec Tijdelijke Verkeersmaatregelen: gedeeltelijk strem-
men Uiterweg t.h.v. nr. 253 op 27 oktober 2011 
t.b.v. werkzaamheden;

t/m 8 dec APV Vergunning: Dorpshuis Kudelstaart voor zater-
dag 12 op zondag 13 november 2011 tot 02.00 uur;

t/m 8 dec APV Vergunning: ’t Holland Huys voor vrijdag 18 op 
zaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur.

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.

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 reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

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 bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats op 1 en 22 november 2011.

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 stre-
ven 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. Bereik-
baar 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 aan-
spreekpunt 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




