pagina 6

Nieuwe Meerbode - 10 november 2011

10 november 2011

officiële mededelingen
gemeenTe aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor 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 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

Op vrijdag 11-11-2011 is de receptie en afdeling
dienstverlening gesloten vanaf 14.00 uur.

Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken burgemeesTer en WeThouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fracTiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 22 november en 6 december
2011.
gemeenTe-info op WebsiTe
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige lokeTTen en informaTie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
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.

geheimhoudingsplichT
De gemeente gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De over
u beschikbare gegevens worden slechts gebruikt voor zover
dat noodzakelijk is voor de uitvoering van publiekrechtelijke
taken en verder slechts voor zover u daartegen geen bezwaar
heeft. Soms zelfs alleen als u daar expliciet toestemming voor
heeft gegeven. De opslag en verzending van uw gegevens is
daarbij ook nog eens goed beveiligd. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een niet openbaar netwerk. Een van de rechten
die u als burger heeft is het geheimhoudingsrecht. Dit houdt
in dat u uw gemeente kunt verzoeken om uw gegevens niet
aan bepaalde personen of instanties te verstrekken. Dit geldt
slechts voor een beperkt aantal instanties en personen. Met
name aan overheidsinstellingen kunt u het verstrekken van
uw gegevens niet tegengaan. Voor meer informatie over dit
onderwerp kunt u contact opnemen met de medewerkers van
de afdeling dienstverlening , tel. 387 575
jeugdTarief nederlandse idenTiTeiTskaarT
vervalT per 1 januari 2012
Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief voor
de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en met 13
jaar verhoogd naar e 30,-. Het tarief is momenteel e 9,20.
Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er rekening
mee dat er weer een toeloop zal komen van extra aanvragen
voor Nederlandse identiteitskaarten. De verwachting is dat de
aanvragen van personen die 13 jaar en zes maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in de normale levertijd, dat
wil zeggen vijf werkdagen. Over de levertijd van de overige
aanvragen, dat wil zeggen van aanvragen van personen die
jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden, kan vooralsnog geen
uitspraak worden gedaan. Dat is afhankelijk van de omvang
van het aantal aanvragen. De producent van de documenten
kan in deze periode gemiddeld per week 60.000 aanvragen
verwerken. Is het aantal aanvragen aanhoudend hoger dan de
personalisatiecapaciteit, dan leidt dat tot lange(re) levertijden. Het ministerie van BZK zal de gemeenten wekelijks op
de maandag informeren over de te verwachte levertijden van
de aanvragen die de week ervoor zijn gedaan. De levering
van paspoorten en spoedaanvragen voor Identiteitskaarten
zal door het bovenstaande niet worden beïnvloed.
zelf uW groenTen of bloemen Telen??
Vanaf I januari 2012 is er een volkstuin te huur, gelegen langs
het Spoorlijnpad tussen de Zwarteweg en de Linnaeuslaan in
de gemeente Aalsmeer.
- Het gaat om volkstuinnummer 104, opp. 165 m2 á e 0,27
pm2.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich schriftelijk aanmelden
bij de afdeling Dienstverlening t.a.v. Petra Zwartendijk, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Bij meerdere inschrijvingen wordt
door loting bepaald.
De inschrijving sluit 15 december 2011.
uiTvoeringsbesluiT afvalsToffenverordening
aalsmeer 2012
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
op grond van de Algemene inspraak- en participatieverordening Aalsmeer 2010 van 10 november tot en met 7 december
2011 de volgende stukken ter inzage liggen:
- concept afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012;
- concept uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012;
- concept beleidsregels afvalinzameling.
De afvalstoffenverordening heeft betrekking op bepalingen
die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en
andere afvalstoffen. Het uitvoeringsbesluit geeft nadere invulling aan een aantal bepalingen uit de afvalstoffenverordening. De beleidsregels betreffen het aanwijzen van inzamelaars die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van
categorieën huishoudelijke afvalstoffen. Het concept teksten

liggen op werkdagen, gedurende openingstijden, ter inzage
bij de balie van het gemeentehuis, en op de website www.
aalsmeer.nl. Belanghebbenden kunnen binnen de bovengenoemde termijn hun gemotiveerde zienswijze over de concept
stukken schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AJ Aalsmeer.
Ter inzage bij de afdeling diensTverlening
T/m 24 november
Het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Calslagen. Het document staat ook op de website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl. Belanghebbenden kunnen hun mening op het
voorlopige plan schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer, o.v.v. Nieuw Calslagen of per
e-mail aan: caroline.jansen@aalsmeer.nl
definiTieve beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid
om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben
besloten tot het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats (aangegeven door bord E6 van bijlage 1 van
het RVV1990) bij
- Clematisstraat 31
Op deze parkeerplaatsen mogen alleen de daarvoor bestemde
voertuigen parkeren.
Datum verzending: 3 november 2011
Betreffend verkeersbesluit ligt vanaf de dag na bekendmaking
gedurende zes weken ter inzage bij de Afdeling Dienstverlening Voor meer informatie kunt u contact opnemen de heer
W.H.J. Walters, tel. 0297-387 606.
WeT algemene bepalingen omgevingsrechT
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 422, het aanleggen van een uitrit;
- Gerberastraat en Ophelialaan, het aanleggen van kabels en
leidingen;
- Hornweg 183, het aanleggen van een uitrit;
- Kudelstaartseweg 20, het wijzigen van een gevel;
- Schweitzerstraat 9, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 420, het verwijderen van G-aansluitingen.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 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:
- Diverse straten van zuid-west Aalsmeer, het aanleggen
van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 10 november 2011.
Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

- Wilgenlaan 6, het slopen en nieuw bouwen van een woning.
Kennisgeving buiten behandeling stellen aanvraag, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met een kantoor aan de Aalsmeerderweg
377a te Aalsmeer buiten behandeling stelt.
Ten aanzien van de hierboven genoemde buiten behandelingstelling omtrent de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer.
verdagen (verlenging) beslisTermijn
aanvraag omgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagt:
- Aalsmeerderweg tussen 376 en 378, ontvangen op 19 oktober 2011.
WelsTandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Ter inzage bij de afdeling diensTverlening,
balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot 9 december 2011
- Kerkweg 7, het vernieuwen en vergroten van een schutting en overkapping.
Ter inzage bij de afdeling diensTverlening,
Week 45
t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij
het poldermeesterplein;
t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op
vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beethovenlaan (Hornmeer);
t/m 16 nov APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd op 28
en 29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown
Business Studio’s;
t/m 17 nov Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201zone – Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied
10’;
t/m 23 nov Tijdelijke Verkeersmaatregelen: afsluiten Lijnbaan van 17 t/m 21 oktober 2011 en het
gedeeltelijk stremmen van de Lijnbaan van 24
t/m 28 oktober t.b.v. werkzaamheden;
t/m 1 dec Tijdelijke Verkeersmaatregelen: gedeeltelijk
stremmen Uiterweg t.h.v. nr. 253 op 27 oktober
2011 t.b.v. werkzaamheden;
t/m 7 dec Uitvoeringsbesluit
afvalstoffenverordening
Aalsmeer 2012;
t/m 8 dec APV Vergunning: Dorpshuis Kudelstaart voor
zaterdag 12 op zondag 13 november 2011 tot
02.00 uur;
t/m 8 dec APV Vergunning: ’t Holland Huys voor vrijdag 18
op zaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur;
t/m 13 dec APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd voor
de verkoop van aardappelen, groenten en fruit
op woensdag bij het Poldermeesterplein;
t/m 21 dec APV Vergunning: ontheffing Sluitingstijd is verleend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer
tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag;
t/m 23 dec Verkeersbesluit aanleggen van een individuele
gehandicaptenparkeerplaats: Clematisstraat 31.

voor meer informaTie: WWW.aalsmeer.nl
Zweten op Phalaenopsis en Kalanchoë

ni Lagerberg uit Lisse, Rein Leentfaar uit Breskens en Pieter van Diepen uit Leiden. Naast Annemarie Braakman, de beste deelnemer
uit Aalsmeer, kwamen Dick Goedhart met 20 fouten en mevrouw
Van Dorst, die 21 fouten maakte,
als beste uit de bus. Het gemiddeld
aantal fouten bedroeg 31.
Volgend jaar wordt er weer een dictee georganiseerd. De foto’s van dit
jaar zijn te bewonderen op www.
boekhuisaalsmeer.nl

Annemarie Braakman weer
eerste bij Aalsmeers Dictee
Aalsmeer - Met slechts zes fouten heeft een drietal ‘dictee-specialisten’ het Aalsmeers Dictee gewonnen. Eerste bij de liefhebbers
werd Annemarie Braakman-Ven uit
Aalsmeer, die met 13 fout een mooie
score behaalde. Dat was één meer
dan vorig jaar, toen zij met twaalf
fouten de eerste aflevering van het
Aalsmeers Dictee op haar naam
schreef. Zaterdag 5 november vond
de tweede editie plaats, wederom
georganiseerd door het Aalsmeers
Boekhuis.
Net als in 2010 las oud-burgemeester Hoffscholte de dicteezinnen voor.
Zoon Constantijn schreef ze. Het
waren er tien, maar in dit toch geringe aantal kwamen veel moeilijke
of in elk geval niet-alledaagse woorden voor. De specialisten, die soms

heel Nederland doorreizen om aan
dictees deel te nemen, hadden het
vooral moeilijk met typisch plaatselijke woorden. Het thema was niet
voor niets ‘Cultureel Aalsmeer’. Het
was zweten op plantennamen als
Phalenopsis en Kalanchoë; ook de
Pramenrace, Poelgilderdam en de
Historische Tuin konden problemen opleveren. Met hoofdletters
geschreven dus, hoewel de Kunstroute en Gedichtendag dan weer
ook met kleine werd goedgerekend.
Voor de ‘profs’ leverden dicteewoorden als bordeauxwijn (met kleine
letter), graffitikunstenaar, harrypotterbril (alles aan elkaar geschreven),
gin-tonic (met streepje) en roseetjes
(zonder accent) weinig moeilijkheden op. Instinkers waren er ook:
Costa Ricaanse zangeres, diehards,

Prijswinnaars van het Aalsmeers Dictee Foto: www.kicksfotos.nl
Zuid-Afrikaanse xylofoonspelers en
eengezinswoningen zijn door menig dicteedeelnemer niet goed geschreven.
Na het voordragen van de tien regels konden de schrijvers naar het
naastgelegen Holland Huys voor
een buffet. Aansluitend maakte
Joost Hoffscholte daar de winnaars

bekend en werd het dictee nog
even dunnetjes overgedaan, maar
nu toegelicht met de juiste schrijfwijze. Hierna was het toch echt tijd
voor de bekendmaking van de beste ‘dicteetijgers’ die met een luxe
pen en bloemen werden geëerd. De
drie dicteespecialisten die het minste aantal fouten maakten zijn Le-

Automobilist
onwel in auto

Aalsmeerderbrug – In de late ochtend van vrijdag 4 november raakte een auto van de weg vlakbij de
Aalsmeerderbrug.
Het voertuig belandde onderaan
het talud van de N201, doordat de
41-jarige bestuurder onwel was geworden. Omstanders hebben de
automobilist uit Maassluis geholpen om uit de auto te komen. Hij

Nieuwbouw
bij wijkraad
Aalsmeer - De wijkraad Stommeer komt op woensdag 16 november bijeen en gaat praten over
de nieuwbouwplannen van Tupla op
het terrein van de Zuiderkerk en de
Schakel. De discussie zal gevoerd
worden naar aanleiding van een
brief van 1 november en de nota
van uitgangspunten van het college
van burgemeester en wethouders.
Daarnaast een mondeling verslag
en de nieuwsbrief over de succesvolle oproep om een werkgroep te
vormen voor de verbetering van het
Seringenpark en omgeving. Tevens
is er gelegenheid in te spreken over
de (on-)veiligheid in de wijk. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en
wordt gehouden in de Parklaan 27.
was wat verward, maar bleef verder ongedeerd. Ambulancepersoneel heeft zich verder over de man
ontfermd.

