
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.
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ondersteuning te minderen of zelfs te stoppen. In de afge-
lopen maanden waren bij het college, de gemeenteraad, de 
Wmo-raad van verschillende inwoners met begeleiding (dag-
besteding) signalen ontvangen over de problemen met de 
hoogte van de eigen bijdrage voor deze voorziening. Daarom 
is het college met een raadsvoorstel gekomen om voor de 
Wmo-voorziening begeleiding de eigen bijdrage te wijzigen. 

Inwoners betalen nog altijd op basis van de hoogte van in-
komen en vermogen voor hun voorziening.

Alle inwoners die op dit moment gebruik maken van Wmo-be-
geleiding worden persoonlijk geïnformeerd over de wijziging.

vaststelling verordening voorZieningen 
huisvesting onderWijs aalsmeer 2016

De raad heeft in zijn vergadering van 27 oktober jongst-
leden de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Aalsmeer 2016 vastgesteld. Deze verordening komt in de 
plaats van de Verordening voorzieningen huisvesting on-
derwijs gemeente Aalsmeer 2004. In de verordening wordt 
omschreven in welke gevallen schoolbesturen een beroep op 
de gemeente kunnen doen voor bekostiging van bijvoorbeeld 
nieuwbouw en uitbreiding van de inrichting van de scholen. 
Onder meer omdat de landelijke wetgeving en de modelver-
ordening van de VNG sinds 2004 op verschillende onderde-
len zijn gewijzigd, is het gewenst een nieuwe verordening 
vast te stellen. Deze treedt op 1 december a.s. in werking. 
Tegelijkertijd worden ook de Beleidsregel bekostiging loka-
len bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Aalsmeer 2016 
en de Beleidsregel nieuwbouw scholen voor basisonderwijs 
Aalsmeer 2016 van kracht. In de Beleidsregel bekostiging 
lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Aalsmeer 
2016 wordt het aantal uren gebruik van een gymlokaal per 
school geregeld. De Beleidsregel nieuwbouw scholen voor 
basisonderwijs Aalsmeer 2016 geeft aan welke voorzienin-
gen bij nieuwbouw voor rekening van de gemeente zijn en 
welke voor rekening van het schoolbestuur komen. Met in-
gang van vrijdag 4 november a.s. liggen de Verordening en 
de Beleidsregels gedurende 6 weken ter inzage bij receptie 
van het gemeentehuis.

ontWerpbesluit Weigering omgevingsvergunning 
in afWijking van het bestemmingsplan landelijk 
gebied oost, aalsmeerderWeg 83a

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de 
Wabo, bekend dat zij voornemens is de aanvraag om om-
gevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a ten behoeve van 
Schipholparkeren te weigeren. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer Z-2016/024693. In het recent vastgestelde 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost is voor het huidige 
gebruik van langparkeren op deze locatie specifiek overwo-
gen dit gebruik niet positief te bestemmen gelet op de zeer 
grote verkeersaantrekkende werking van deze functie. Bo-
vendien is het initiatief in strijd met de op 23 januari 2014 
door de gemeenteraad van Aalsmeer vastgestelde ‘Beleidslijn 
Schipholparkeren’. Er bestaat geen aanleiding van het recent 
vastgestelde bestemmingsplan en van de beleidslijn af te 
wijken.

inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit wei-
gering omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbou-
wing liggen van 4 november 2016 t/m 15 december 2016 
(6 weken) op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- Bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag 
t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 

  Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/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 
receptie (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 de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0358.
OIAVHB02xJ-OW03

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 
behandelend ambtenaar.

vastgesteld bestemmingsplan polderZoom fase 
1 en besluit hogere Waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergade-
ring van 27 oktober 2016 het bestemmingsplan ‘Polderzoom 
fase 1’ met de daarop betrekking hebbende stukken ongewij-
zigd heeft vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken 
tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet 
geluidhinder hogere grenswaarden hebben vastgesteld voor 
de geprojecteerde woningen.

plangebied
Het plangebied Polderzoom fase 1 wordt grofweg begrensd 
door de Stommeerkade in het noorden, de Burgemeester Kas-
teleinweg (N196) in het westen, het Bielzenpad in het zui-
den en het Spoorlijnpad met het spoordijkje in het oosten.

doelstelling bestemmingsplan 
Het doel is om op de gronden in het plangebied woningen te 
ontwikkelen. De ruimtelijke invulling van dit woongebied zal 
aansluiten bij de bestaande wijk Stommeer en bestaan uit 
grondgebonden woningen en appartementen. Dit bestem-
mingsplan maakt de bouw mogelijk van circa 130 woningen. 
Het bestemmingsplan is gebaseerd op de in oktober 2015 
door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie Polderzoom, 
fase 1. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 
10 juni t/m 21 juli 2016 inclusief het daarbij behorende ont-
werpbesluit hogere grenswaarden ter inzage gelegen. Gedu-

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. 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.

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.

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.
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rende de daarvoor gestelde termijn zijn twee zienswijzen te-
gen het ontwerpbestemmingsplan ontvangen. De ingekomen 
zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing 
van het bestemmingsplan. Tegen het ontwerpbesluit hogere 
waarden zijn geen zienswijzen ingediend. 

besluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai 
van de Burgemeester Kasteleinweg, de Oosteinderweg en 
de Noordvork. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluids-
reducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn.

Het betreffende besluit hogere grenswaarden ligt met de 
bijbehorende stukken tegelijkertijd met het vastgestelde be-
stemmingsplan ter inzage. Het vastgestelde besluit kan wor-
den ingezien op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel 
Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde openingstijden 
en via de website van Aalsmeer (als bijlage bij het bestem-
mingsplan). Als bijlage bij het bestemmingsplan is het be-
sluit hogere grenswaarden eveneens via de hierna genoemde 
landelijke website in te zien.

terinzagelegging
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan 
als het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het raadsbesluit 
tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan lig-
gen met de bijbehorende stukken alsmede met het besluit 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder gedurende 6 weken 
van 4 november 2016 t/m 15 december 2016 op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website http://www.ruimtelijke-

plannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.07L-VG01
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op 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 
uur tot 20.00 uur, en bij de Balie Bouwen en vergun-
ningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-
Amstel 1; aanmelden via de receptie (openingstijden ba-
lie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 
8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

beroepsmogelijkheid
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzageleg-
ging beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling hogere 
grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een be-
langhebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze 
niet in staat is geweest. Het beroep dient te worden gericht 
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk in-
stellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te 
tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is 
het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep 
digitaal in te dienen.

inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

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. 

- 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 di-
recte 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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar 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 
omgevingsvergunningen 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 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” 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: zorgtoe-
slag, 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 inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken. 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

Heijstek A.G.P. 10-04-1987 26-10-2016

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 wet-
houders 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 be-
sluit, 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 ge-
meente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Eskandari A. 10-02-1996 26-10-2016
Fortes M.V.Z. 15-01-1970 26-10-2016
Khan N.N. 12-10-1973 26-10-2016
Laskowska M. 04-05-1989 26-10-2016
Perea C. 21-03-1984 26-10-2016
Raszkiewicz L.A. 16-02-1984 26-10-2016

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 burger-
zaken 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.

WijZiging beleid eigen bijdrage Wmo-
maatWerkvoorZiening begeleiding

Vanaf 1 december 2016 zal een lagere prijs in rekening wor-
den gebracht voor Wmo-maatwerk-voorziening begeleiding, 
waaronder individuele begeleiding of dagbesteding. Het Col-
lege van B&W wil voorkomen dat de inwoners noodzakelijke 
ondersteuning mijden vanwege de hoogte van de eigen bij-
drage in de hoge kosten van deze specifieke voorziening. 
Vanaf 1 januari 2016 bracht de gemeente de volledige prijs 
van de Wmo-voorziening begeleiding in rekening bij inwo-
ners die gebruik maken van begeleiding. De kosten zijn nu 
teruggebracht naar het bedrag dat inwoners gewend waren 
voor 1 januari 2016, die het Rijk in rekening bracht.

Vooral voor inwoners die gebruik maken van Wmo-begelei-
ding, individuele begeleiding of dag-besteding kan de hoog-
te van de eigen bijdrage in de kosten een reden zijn om de 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

vervolg op volgende blz.
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verWijderen bomen in kudelstaart
In Aalsmeer staan ruim 12.000 straatbomen. De gemeente 
Aalsmeer zorgt ervoor dat het bomenbestand gezond en vitaal 
blijft en grijpt actief in bij ziekte en andere ongunstige om-
standigheden. In de week van 7 november start de gemeente 
met het verwijderen van een aantal bomen op een drietal 
locaties in Kudelstaart. Het betreft de volgende locaties:

robend
Zeven populieren worden verwijderd. De bomen hebben een 
slechte kwaliteit en leveren op termijn gevaar op voor de 
directe omgeving. Komende tijd wordt bezien hoe de overge-
bleven bomen zich verder ontwikkelen. Vooralsnog worden de 
bomen dan ook niet vervangen.

madame curiestraat
Twee essen worden verwijderd. Bij de bomen is essentaksterf-
te geconstateerd en gaan hieraan dood. Totdat duidelijk is of 
de overgebleven essen ook vatbaar zijn voor de ziekte worden 
de bomen niet vervangen.

hoofdweg
Drie populieren tegenover nummer 113 worden verwijderd. De 
bomen veroorzaken veel wortelopdruk in het fietspad en de 
rijbaan, waardoor onveilige situaties ontstaan. 

Tijdens het verwijderen van de bomen begeleiden verkeersre-
gelaars het doorgaande verkeer, zodat de overlast zo beperkt 
mogelijk blijft. 

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 eve-
nementen die op de openbare weg plaatsvinden als in ge-
bouwen. 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 acti-
viteiten, 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 evenemen-
ten in 2017. Op basis hiervan kunnen zij beter inspelen op 
mogelijke knelpunten.

let op: Als u een evenement heeft aangemeld voor een be-
paalde datum, kunt u die in beginsel niet meer wijzigen. Een 
evenement vindt pas definitief doorgang, als u naast de aan-
melding 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 con-
tact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. (020) 5404911. 

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. 
- Ophelialaan 175, 1431 HE (Z-2016/057348), het uitbrei-

den van de 1e verdieping
- Uiterweg 159, 1431 AD (Z-2016/057339), het plaatsen 

van een brug en aanleggen van een in- en uitrit
- Zwarteweg 147, 1431 VL (Z-2016/057592), het uitbreiden 

van een bedrijfshal 
- Ter hoogte van Mijnsherenweg 32A, 1433 AS (Z-

2016/057747), het kappen van een kastanjeboom
- Marconistraat 10a, 1433 KK (Z-2016/057977), brandveilig 

gebruik t.b.v. kinderopvang Solidoe
- Lisdoddestraat 73, 1433 WG (Z-2016/057968), het plaat-

sen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning
- Oosteinderweg 327-329, 1432 AX (Z-2016/058025), het 

oprichten van een woonhuis

verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, 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 591B, 1432 BM (Z-2016/050207), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van 
een koffie- en theeschenkerij. De beslistermijn wordt ver-
lengd met 6 weken.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 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.
-  Stommeerweg 2, 1431 EW (Z-2016/043517), het plaatsen 

van een blokhut en een overkapping botenopslag. Verzon-
den: 27-10-2016

- Machineweg 167, 1432 ER (Z-2016/048456), het aanleg-
gen van een in- en uitrit. Verzonden: 27-1-2016 

- Ter hoogte van Mijnsherenweg 32, 1433 AS (Z-
2016/057747), het kappen van een kastanjeboom. Ver-
zonden: 28-10-2016

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 be-
zwaar en/of beroep mogelijk. 
-  Machineweg 3, 1432 EK (Z-2016/058286), activiteitenbe-

sluit t.b.v. het veranderen van een bedrijf

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende meldingen(-en) is/zijn geaccepteerd. Geac-
cepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is 
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Graaf Willemlaan 3, 1433 HL (Z-2016/056804), het slo-

pen van het pand en asbest verwijderen
- Vivaldihof 23, 1431 ZV (Z-2016/057607), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

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:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z-2016/058303), verjaar-

dagsfeest op 4 februari 2017, ontvangen 20 oktober 2016
- Zijdstraat/Molenplein (Z-2016/058446), Wintermarkt, 

ontvangen 28 oktober 2016

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. 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 ad-
vertentie.
- Herenweg en Kudelstaartseweg (Z-2016/051465), Sinter-

klaas intocht op 19 november 2016, verzonden 27 okto-
ber 2016

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

ventvergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/055707), Het verko-

pen van croissants, brood etc. in 2016-2017, verzonden 
31 oktober 2016

exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2016/047558), Restau-

rant Rustik, verzonden 27 oktober 2016

terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 

van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2016/047558), Restau-

rant Rustik, verzonden 27 oktober 2016

drank- en horecavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2016/047558), Restau-

rant Rustik, verzonden 27 oktober 2016

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.

ter inZage
t/m 03-11-16 Ontwerp-begroting 2017, Aalsmeer - Zaak-

nummer 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 onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van 28 ok-
tober 2016 voor 6 weken op de volgende wij-
zen voor een ieder ter inzage: woning op het 
adres Aalsmeerderweg 341. Het perceel is ge-
legen ten noorden van de nieuwbouwwijk 
Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het 
perceel ligt ten noorden van de Aalsmeerder-
weg tussen de woningen Aalsmeerderweg 339 
en 343.

t/m 15-12-16 De aanvraag omgevingsvergunning, het ont-
werpbesluit weigering omgevingsvergunning 
en de ruimtelijke onderbouwing Ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a

t/m 15-12-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. Polderzoom 
fase 1 liggen met de bijbehorende stukken 
alsmede met het besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder gedurende 6 weken van 
4 november 2016 t/m 15 december 2016 op 
de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

t/m 16-12-16 Verordening en beleidsregels m.b.t. voorzie-
ningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016

vervolg van vorige blz.




