
Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

De snoeiboot Vaart weer uit 

Op zaterdag 2 november vaart de snoeiboot weer uit om ei-
landeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te 
geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier 
af te voeren. 

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 eilandei-
genaren het overhangend groen in de vaarwegen snoeien. 
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.

Bedrijfsafval, zoals seringenhout en -kluiten wordt niet ge-
accepteerd.

Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoei-
boot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstel-
veen/Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel.
nr. 020–5404911

melDingsplicht Voor eVenementen 2014 
(> 2000 aanwezige personen op piekmoment 
en/of risicoVolle* eVenementen)

In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evene-
menten met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment 
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel 
en eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen.

Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en 
brandweer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben 
in het aantal evenementen met meer dan 2000 personen en/
of risicovolle evenementen in 2014. Op basis hiervan kan er 
beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2014 met 
een aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de 
openbare weg als in gebouwen en/of risicovolle evenemen-
ten, moeten daarom vóór 1 december 2013 zijn gemeld bij 
de gemeente Aalsmeer.

let op: Een evenement dat is aangemeld op een bepaalde 
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een eve-
nement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de 
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgege-
ven door de gemeente Aalsmeer. 

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de ge-

hele dag

hoe doet u een melding betreft een evenement met meer 
dan 2000 personen op het piekmoment of risicovol is? 
U stuurt het meldingsformulier met bovenstaande gegevens 
naar:  Gemeente Aalsmeer
  afdeling Ruimtelijk Ordening & Vergunningen
  Postbus 253
  1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Ruimte-
lijke Ordening & Vergunningen, tel. 020-5404911. 

* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 
Denk bv aan de aard en omvang van de activiteiten, de te 
verwachten overlast, het publiek dat op een evenement 
afkomt of de locatie van het evenement.

inloop/informatiebijeenkomst 29 oktober

Over voorontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied Oost. 
In de raadskelder van het gemeentehuis, raadhuisplein 1 van 
19.30-21.00 uur. Op de informatie/ inloopavond kunnen be-
zoekers het voorontwerp bestemmingsplan en de plattegron-
den bekijken en vragen stellen aan de beleidsmedewerkers. 

Landelijk Gebied Oost is het omliggende buitengebied van de 
woonkern van Nieuw Oosteinde. Ook de linten van de Aals-
meerderweg, Hornweg en de Legmeerdijk maken onderdeel 
uit van het plangebied.

De aanleiding voor de inloop/informatiebijeenkomst is de ter 
inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan Lande-
lijk gebied Oost. 

officiële mededelingen
24 oktober 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijDen balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.

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 infor-
matie 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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het beraaD oVer een geagenDeerD 
onDerwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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.

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.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met alle bijbehorende 
documenten van vrijdag 11 oktober tot vrijdag 22 november 
ter inzage op het gemeentehuis van Aalsmeer en in het raad-
huis van Amstelveen. U kunt de plannen ook inzien op www.
ruimtelijkeplannen.nl of via www.aalsmeer.nl. Tot 22 novem-
ber kan iedereen een inspraakreactie indienen. Dat kan door 
een brief te schrijven aan de gemeenteraad van Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘inspraakreactie voor-
ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost’. Voor meer 
informatie kunt u een email sturen aan info@aalsmeer.nl 
o.v.v. voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 0297-387575.

stanDplaatsVergunningen

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Standplaatsvergunning aan de heer R.A. van den Houten 

(Z-2013/048820) voor de verkoop van oliebollen in de 
maand december 2013 op het parkeerplein van winkel-
centrum Kudelstaart.

Datum verzending vergunningen: 17 oktober 2013.

collecteVergunning

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend aan 
- Samen op weg gemeente Kudelstaart (Z-2013/052497) 

voor het verkopen van sinaasappelen op 21 en 22 januari 
2014.

Datum verzending vergunning: 17 oktober 2013

eVenementenVergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening zijn de vergunningen verleend voor:
- FloraHolland Trade Fair, Legmeerdijk 313, op 6, 7 en 8 

november 2013 (z-2013/041820).
Datum verzending vergunning 22 oktober 2013.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Baanvak 56 (Z-2013/053263), het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde;
- Christinastraat 1 (Z-2013/054155), het bouwen van een 

schuur;
- Geerland 82 (Z-2013/053881), het kappen van 2 bomen;
- H. Bierlingstraat 14 (Z-2013/053546), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde;
- Mijnsherenweg 45-2 (Z-2013/053503), het bouwen van 

24 prefab bedrijfsboxen;
- Mijnsherenweg 45-3 (Z-2013/053308), het bouwen van 5 

geschakelde bedrijfshallen en 8 prefab bedrijfsboxen, het 
veranderen van de in- en uitrit en het verplaatsen van 
een brug;

- Mijnsherenweg 45-5 (Z-2013/053526), het bouwen van 
14 geschakelde bedrijfshallen;

- Mijnsherenweg 45-9 (Z-2013/053509), het bouwen van 
10 geschakelde bedrijfshallen;

- Mr Jac Takkade 40 (Z-2013/053884), het bouwen van een 
schuur;

- Zijdstraat 28A (Z-2013/054205), het plaatsen van een 
bouwkeet en steiger.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Stommeerkade 61 (Z-2013/053717), het verwijderen van 

asbest.

VerleenDe omgeVingsVergunningen, 
reguliere proceDure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. 
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:
- Cyclamenstraat 37 (Z-2013-038455), het vergroten van 

de woning (verzonden 23 oktober 2013);
- Mozartlaan 7 (Z-2013/037510), het veranderen van het 

gebruik van woning in kamergewijze verhuur, (verzonden 
op 18-10-2013);

- Oosteinderweg 552 (Z-2013/053793), het verplaatsen 
van de woning t.o.v. de op 10 oktober 2013 verleende 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrij-
staande woning (onder kenmerk Z-2013/004024), (ver-
zonden op 18-10-2013);

- Sweelinckstraat 11 (Z-2013/037371), het veranderen van 
het gebruik van woning in kamergewijze verhuur, (ver-
zonden op 18-10-2013);

- Zijdstraat 38 (Z-2013/048186), het plaatsen van 2 recla-
meborden (verzonden 22 oktober 2013).

besluit aanVraag niet behanDelen

Omdat de aanvraag naar ons oordeel niet voldoet aan de 
voorschriften voor het in behandeling nemen van een aan-
vraag voor een omgevingsvergunning, besluiten wij op grond 
van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, om de 
volgende aanvraag niet in behandeling te nemen. (De aan-
vrager is vooraf in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag 
aan te vullen).
- Kudelstaartseweg 73 (A-Z-HZ_WABO-20120302), het bou-

wen van een woning (verzonden 21 oktober 2013).

VerleenDe omgeVingsVergunning, 
uitgebreiDe proceDure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht omgevingsvergunningen hebben verleend voor 
het bouwen van een woning aan de aalsmeerderweg 188 
(Z-2013/026827) en voor het bouwen van een woning aan 
de oosteinderweg 126 (Z-2013/026513) (verzonden 22 ok-
tober 2013).

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 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 8:1 Al-
gemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Recht-
bank van Amsterdam.

geaccepteerDe (sloop)melDing(en)

- Aalsmeerderweg 296 (Z-2013/048601), het slopen van 
een schuur; 

- Stommeerkade 61 (Z-2013/053717), het verwijderen van 
asbest.

Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

welstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Vergunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunnin-
gen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de binnenge-
komen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, 
van de afgelopen 2 weken.

ter inzage

t/m 24102013 (i.p.v. zoals eerder vermeld t/m 17102013) 
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ 
met de daarop betrekking hebbende stukken. 

t/m 24102013 De ontwerp omgevingsvergunning, de ont-
werpverklaring van geen bedenkingen en de 
aanvraag met de bijbehorende stukken m.b.t. 
Herenweg 34ws1 (Z-2013/008642), het dem-
pen van water ter plaatse van de voormali-
ge ligplaats; Uiterweg 158 (Z-2013/011349), 
het wijzigen van de bestemming van de per-
celen achter de woning Uiterweg 158.

t/m 31102013 De concept-verordening en toelichting en bij-
behorende stukken m.b.t. verordening speel-
automaten 2013 Aalsmeer Z-2013/028458 
(versie 2, 26augustus 2013) D-2013/258719.

t/m 07112013 Voorstel paracommerciële horeca (a.g.v. van 
de nieuwe Drank- en Horecawet).

t/m 11112013 Besluit m.b.t. realiseren van algemene ge-
handicaptenparkeerplaats te realiseren in de 
Roerdomplaan 3 bij Buurthuis Hornmeer.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.




