27 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.
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.

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.
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.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Zieliński

K.W.

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.
Facebook “f ” Logo
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15-08-1988 19-10-2016

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.
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

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.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

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 Androidsmartphones 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.

Borowiec
Świątek
Borowiec

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen
M.B.
K.E.
R.A.

29-12-2013 20-10-2016
30-12-1978 20-10-2016
22-11-1970 20-10-2016

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.
raadsvergadering donderdag 3 november 2016
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 3 november 2016, in de raadskelder van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter
van de raad, J.J. Nobel
CMYK / .eps

raad
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

R-1

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
behandelstukken

20.10

R-2
R-3

Tijdelijke vervanging raadslid HAC
Programmabegroting 2017
sluiting

mededeling over ontWerp-begroting 2017,
aalsmeer - Zaaknummer Z-2016-051906
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben de gemeenteraad de ontwerp-begroting 2017 Aalsmeer aangeboden met het voorstel de daarin in opgenomen geraamde
gemeentelijke lasten en baten voor 2017 vast te stellen. Tot
aan de behandeling ligt de begroting voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer.
inzage vanaf 25 oktober t/m 3 november 2016
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te
Aalsmeer. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente.
bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing.
meldingsplicht grote en risicovolle
evenementen in 2017
Organiseert u in 2017 een groot of risicovol evenement? Dan
bent u verplicht dit vóór 1 december 2016 te melden bij
de gemeente Aalsmeer. De meldingsplicht geldt zowel voor
evenementen die op de openbare weg plaatsvinden als in gebouwen. Een groot evenement is een evenement waar op het
piekmoment 2000 of meer personen, inclusief personeel en
eventuele artiesten, aanwezig kunnen zijn. Risicovol hangt
van meerdere factoren af, zoals aard en omvang van de activiteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op een
evenement afkomt of de locatie van het evenement. Vanwege
de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer is
het belangrijk dat de veiligheidspartners tijdig een goed
beeld hebben van het aantal grote of risicovolle evenementen in 2017. Op basis hiervan kunnen zij beter inspelen op
mogelijke knelpunten.
let op
Als u een evenement heeft aangemeld voor een bepaalde
datum, kunt u die in beginsel niet meer wijzigen. Een evenement vindt pas definitief doorgang, als u naast de aanmelding ook een vergunning heeft aangevraagd en gekregen van
de gemeente Aalsmeer.
hoe doet u een melding over een groot of
risicovol evenement?
U stuurt het meldingsformulier naar: Gemeente Aalsmeer
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl of neem contact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911.
ontWerpbesluit omgevingsvergunning in
afWijking van het bestemmingsplan landelijk
gebied oost, aalsmeerderWeg 341 (uitgebreide
procedure) en een ontheffingsverZoek hogere
grensWaarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het bouwen van een woning op het adres Aalsmeerderweg
341. Het perceel is gelegen ten noorden van de nieuwbouwwijk Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het perceel
ligt ten noorden van de Aalsmeerderweg tussen de woningen
Aalsmeerderweg 339 en 343. De gewenste ontwikkeling past
niet binnen het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied
Oost. Voor dit voornemen dient door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te
worden van het geldende bestemmingsplan.
ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden
Wet geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal worden. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde
ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van
de grenswaarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de
Aalsmeerderweg. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een
ontheffing te kunnen verlenen. Ook is er een overschrijding
van het industrieterrein Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45
van de Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te kunnen verlenen
ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 28 oktober 2016 voor 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar
via tel. 0297-387575;
- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder:
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies,
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via
deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te
dienen;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en
15:30, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);
• Via de website ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB02xH-OW01
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze 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 centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de
behandelend ambtenaar.

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.
- Uiterweg 53, 1431 AB (Z-2016/056348), het kappen van
een kastanjeboom
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/056921), het wijzigen van gevels van loods 3
- Touwslagerlaan (Dorpshaven Zuid fase 2, bouwnr. 12) (Z2016/057058), het plaatsen van een hardhouten schuifhek aan de voorzijde
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/057081), het aanleggen van een dok in de bestaande bouwloods 3
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 AS
(Z-2016/057163), het legaliseren van de uitbreiding van
de blokhut met toilet en luifel
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 AS
(Z-2016/057156), het legaliseren van 2 reeds aanwezige
meterkasten
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431
AS (Z-2016/057149), het legaliseren van een bestaand
schuurtje
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431
AS (Z-2016/057142), het legaliseren van een bestaande
bergkist
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431
AS (Z-2016/057113), het legaliseren van een bestaande
bootoverkapping
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 AS
(Z-2016/057135), het legaliseren van bestaande steigers.
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:
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2016/046359), het wijzigen van de gevels en het aanbrengen van rolschermen
bij de overkapping. De beslistermijn is verlengd met zes
weken.
- Stationsweg 6, 8 en 10, 1431 EG (Z-2016/046338), het
realiseren van een Lidl supermarkt. De beslistermijn is
verlengd met zes weken.
- Legmeerdijk 327, 1431 GB (Z-2016/046671), het wijzigen van de bestemming van opslag naar opslag inclusief
onderhoudswerkzaamheden. De beslistermijn is verlengd
met zes weken.
besluit omgevingsvergunningsvrij*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning
vereist is. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie.:
- Stationsweg 8, 1431 KG (Z-2016/055137), het kappen
van 11 bomen op het perceel t.b.v. ontwikkeling nieuwe
supermarkt. Toelichting: project is vergunningsvrij. Verzonden: 20-10-2016
verleende omgevingsvergunning,
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Baccarastraat 3, 1431 RN (Z-2016/038349), brandveilig
gebruik t.b.v. het starten van een kinderdagverblijf in Jozefschool. Verzonden: 17-10-2016.

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.
ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Uiterweg 401 en 403, 1431 AM (Z-2016/032618), het
vervangen van beschoeiing en graven/dempen water. De
aanvraag is ingetrokken door de aanvrager.
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.
- Burg. Kasteleinweg 3, 1431 BX (Z-2016/056515), het
onttrekken van grondwater en het lozen op het vuilwaterriool t.b.v. het ontmantelen van een Shell station
- Graaf Willemlaan 3, 1433 HL (Z-2016/056804), het slopen van het pand en asbest verwijderen
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2016/056958), brandveilig gebruik t.b.v. bakkerij
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/057067), het slopen
van een botenhelling

geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/054100), activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van een inrichting tijdelijke aanpassing fustwasserij
- Ecuadorlaan 21, 1432 DH (Z-2016/050826), activiteitenbesluit het veranderen van het bedrijf m.b.t. het plaatsen
van vier lichtmasten en de uitbreiding van het parkeerterrein
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:
- van Cleeffkade 15, Wandeltocht door Aalsmeer centrum
- Aalsmeer Zuid, (Z-2016/055789) Wandeltocht (Santa
Run) op 16 december 2016, ontvangen 12 oktober 2016

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Route door Aalsmeer (Z-2016/056989), Kerstwandeltocht
op 21 december 2016, verzonden 20 oktober 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
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.
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.
ter inZage
t/m 03-11-16 Ontwerp-begroting 2017, Aalsmeer - Zaaknummer Z-2016-051906
t/m 10-11-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen
2016’ met de daarop betrekking hebbende
stukken
t/m 09-12-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 oktober 2016 voor 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage: woning op
het adres Aalsmeerderweg 341. Het perceel
is gelegen ten noorden van de nieuwbouwwijk Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het perceel ligt ten noorden van de Aalsmeerderweg tussen de woningen Aalsmeerderweg 339 en 343.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Nieuwe campagne ‘Ik val op’
van Veilig Verkeer Nederland
Zien en gezien worden is voor fietsers van
groot belang. Dat geldt zeker voor kinderen,
een kwetsbare groep verkeersdeelnemers.
Met de campagne ‘Ik val op’ wil Veilig
Verkeer Nederland (VVN) daarom extra de
aandacht vestigen op het belang van goede
fietsverlichting. Vooral voor kinderen is het
gebruik daarvan niet altijd vanzelfsprekend.
Ze beseffen vaak niet hoe belangrijk het
is door andere verkeersdeelnemers gezien
te worden. Maak met uw kind daarom de
afspraak dat hij/zij het fietslicht in ieder
geval aandoet als:

- de straatverlichting aangaat;
- andere fietsers het licht aanhebben;
- de etalageverlichting gaat branden.
Als kinderen meerijden in de auto, kunt u hen
er op wijzen hoe slecht een fietser zonder
licht te zien is. Doe dat regelmatig en het
liefst in het donker ’s avonds en bij slecht
zicht overdag.
De gemeente Aalsmeer doet graag mee aan de
campagne van VVN. Naast posters op borden
en advertenties in de krant organiseren we
een aantal extra activiteiten: in de eerste
week van november zal de wethouder verkeer
bij een van de sportcomplexen fietslichtjes
uitdelen aan kinderen die zonder licht
fietsen. Een week later zal de politie ook
gericht controleren op het gebruik van
fietslichten. De politie zal geen fietslichtjes
uitdelen, maar wel een boete van € 55 als je
fietsverlichting niet in orde is.

Prijs winnen?
Daarnaast start de gemeente eind oktober
op social media een campagne, waarbij
jongeren worden opgeroepen een foto
in te sturen met opvallende en creatieve
manieren om jezelf zichtbaar te maken in
het donker. Er zijn bioscoopkaarten en een
‘Diner in het Donker’ te winnen.

001 OW Basisposter_A4.indd 2

9130 adv Finale 130x194 Cruquius.indd 1

20-10-16 15:44

20-07-16 11:36

