
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

PROCEdURE 
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 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 8.30-12.00 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester 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 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

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:
- Chrysantenstraat 43 (Z-2015/057339), Vieren van de 

laatste werkdag, ontvangen 20 oktober 2015
- Rozenplein (Z-2015/057699), Concert van de band X-

mas, ontvangen 22 oktober 2015
- Ecuadorlaan (Z-2015/057758), Kerstboomverbranding, 

ontvangen 22 oktober 2015

COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

Collectevergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2015/054701), Collecte 

ten behoeve van Stichting Oranje Fonds, verleend 20 ok-
tober 2015

- Kudelstaart (Z-2015/051727), Collecte ten behoeve van 
de Sinterklaasintocht, verleend 23 oktober 2015

VENTVERgUNNINg (VERLEENd)

Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2015/053223), ten behoeve 
van de verkoop van blikjes frisdrank, vers- en verpakt ijs, 
voor de periode van 2016 tot 2021 van 1 maart tot 1 novem-
ber op dinsdag, woensdag en zaterdag, verleend 27 oktober 
2015

dRANK- EN HORECAVERgUNNINg (AANVRAgEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Uiterweg 263 (Z-2015/057700), Watersportvereniging 

Schiphol, ontvangen 27 oktober 2015

TER INZAgE

t/m 26-11-15: ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan 
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2 (met bij-
behorende stukken)

Officiële Mededelingen
29 oktober 2015

BEKENdMAKINgEN SNEL EN MAKKELIjK TE VINdEN OP 
www.OVERHEId.NL

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft 
aangevraagd? de gemeente vindt het belangrijk u goed 
te informeren over zaken die uw directe leefomge-
ving aangaan. Vanaf 4 november publiceert gemeente  
Aalsmeer alle officiële publicaties en bekendmakin-
gen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van  
www.overheid.nl.
Hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoog-
te blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net 
wat u prettig vindt. 

- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoe-
ken 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 een speciale app op uw mobiele telefoon en 
u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. U 
geeft zelf aan over welke locatie u op de hoogte gehou-
den wilt worden en tot op welke afstand u meldingen wilt 
ontvangen De app van de overheid heet ‘Officiële Bekend-
makingen’. U kunt ook de zogenaamde OmgevingsAlert 
app installeren.

- 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. 

VANAF 1 OKTOBER 2015 IS dE dIENSTVERLENINg 
BIj dE BALIE BOUwEN & VERgUNNINgEN EN BALIE 
BEdRIjVEN gEwIjZIgd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens 
de openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestem-

mingsplannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per 
dag terecht op www.omgevingsloket.nl. 

Voor al uw overige vragen, zoals adres specifieke en speci-
alistische vragen over onder andere bouwen, bedrijven en 
bestemmingsplannen kunt u een afspraak maken via 020–
5404911.

dE SNOEIBOOT VAART wEER UIT

Op de zaterdag 7 november 2015 vaart de snoeiboot weer uit 
om eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te 
geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier 
af te voeren. 

De boot ligt weer op de vertrouwde 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 

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 2016 
(> 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 heb-
ben in het aantal evenementen met meer dan 2000 personen 
en/of risicovolle evenementen in 2016. Op basis hiervan kan 
er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2016 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 2015 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

gEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 informa-
tie 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 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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.

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.

- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmo-

ment
- 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
  Postbus 253
  1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (020) 
5404911. 

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

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Helling 33 (Z-2015/057298), het maken van een con-

structieve doorbraak tussen de keuken en de woonkamer 
op de begane grond van de woning (ontvangen 20 okto-
ber 2015);

- Spoorlaan 25 (Z-2015/057618), het plaatsen van een 
container, schaftwagen en toilet t.b.v. buitenschilder-
werk (ontvangen 22 oktober 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Rietwijkeroordweg 52 (Z-2015/057853), het veranderen 

van het bedrijf (activiteitenbesluit) (ontvangen 26 okto-
ber 2015);

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo 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:
- Dorpsstraat 45, 45A en 45B (Z-2015/050111), het split-

sen van een bestaande woning in drie zelfstandige wo-
ningen (verzonden 27 oktober 2015);

- Ophelialaan 89a en 91 (Z-2015/050666), het kamerge-
wijs verhuren van totaal 9 kamers aan 8 arbeidsmigran-
ten per woning (verzonden 22 oktober 2015).

weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. 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.
- Boomgaard 87 (Z-2015/030765), het plaatsen van een 

carport voor een garage (verzonden 21 oktober 2015);
- Oosteinderweg 539 (Z-2015/047109), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van een loods 
voor opslag (verzonden 22 oktober 2015);

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hoofdweg 42 (Z-2015/052373), het oprichten van een 

inrichting (Activiteitenbesluit) (verzonden 20 oktober 
2015);

- Japanlaan 4 (Z-2015/053041), het oprichten van een 
inrichting SFG BV (Activiteitenbesluit) (verzonden 21 ok-
tober 2015);

- Japanlaan 4 (Z-2015/053053), het oprichten van een in-
richting Bakkerland (Activiteitenbesluit) (verzonden 21 
oktober 2015);

- Machineweg 45-47 (Z-2015/051139), melding brandvei-
lig gebruik m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten (verzon-
den 23 oktober 2015);

- Stommeerweg 72 (Z-2015/055902), het oprichten van 
een inrichting (Activiteitenbesluit) (verzonden 21 okto-
ber 2015.

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

COMMISSIE RUIMTELIjKE KwALITEIT 
(VOORHEEN wELSTANdSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie 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.

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

VOOR MEER INFORMATIE: www.AALSMEER.NL

facebook.com/




