
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 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 bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk 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 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 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 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 Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

ders een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren 
hebben gebracht;

- Belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over het 
ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders naar vo-
ren hebben gebracht, maar kunnen aantonen dat zij re-
delijkerwijs niet in staat waren zich tijdig met een ziens-
wijze tot burgemeester en wethouders te wenden.

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. Het besluit van burgemees-
ter en wethouders van Aalsmeer treedt in werking op de dag 
na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een ver-
zoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 
dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

terinzageligging ontWerpstructuurvisie 
uiterWeg 

Op 4 november 2014 hebben burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer het ontwerp van de structuurvisie Uiterweg vrij-
gegeven voor inspraak en overleg. Dit betekent dat iedereen 
met ingang van vrijdag 7 november 2014 t/m 18 december 
2014 de ontwerp structuurvisie kan inzien. Dit is tevens de 
reactietermijn.

Wat is het doel van de structuurvisie uiterweg?
De structuurvisie geeft een toekomstvisie over het gebied 
van de Uiterweg en de omliggende eilanden. De structuurvi-
sie maakt duidelijk waar we met het gebied naartoe willen en 
geeft daarvoor de randvoorwaarden en de spelregels. De visie 
biedt uitdrukkelijk geen blauwdruk voor de toekomst, maar 
zet een stip op de horizon. De structuurvisie is dan ook vooral 
een kompas. Het biedt duidelijkheid over de speelruimte voor 
ontwikkelingen. Een document dat andere partijen uitdaagt 
om initiatieven te nemen en te realiseren. De structuurvi-
sie geeft het gemeentebestuur een belangrijk kader om voor 
passende initiatieven af te wijken van het geldende bestem-
mingsplan. 

Waar vind u informatie?
Het ontwerp van de structuurvisie wordt op 7 november 2014 
beschikbaar gesteld. De visie vindt u op de volgende manie-
ren:
- De landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 
 door te zoeken op identificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.STRUCVISIEUITERWEG-ON01;
- De gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via 
 http://0358.ropubliceer.nl, of via de website 
 www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. De 
papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen 
op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
U kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 uur, 
donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

hoe kunt u reageren?
U kunt vanaf 7 november 2014 gedurende zes weken reageren 
(t/m 18 december 2014). Een ieder kan schriftelijk of monde-
ling een reactie indienen op de structuurvisie Uiterweg. Uw 
schriftelijke reactie kunt u indienen bij college van burge-
meester en wethouders (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) 
onder vermelding van “ontwerpstructuurvisie Uiterweg”. Een 
email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl.

informatiebijeenkomst
Op dinsdag 2 december 2014 nodigen wij u om 19.30 uur uit 
voor een inloop/informatiebijeenkomst op het gemeentehuis 
in Aalsmeer. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting 
gegeven op de inhoud en de totstandkoming van de struc-
tuurvisie. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen en het 
indienen van een inspraakreactie.

Wat gebeurt er daarna?
Na afloop van inzagetermijn worden alle reacties gebundeld 
en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord. De 
ontwerpstructuurvisie wordt vervolgens tezamen met de Nota 
van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de gemeente-
raad. Tegen de vaststelling van de structuurvisie staat geen 
beroep open.

meer informatie?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of 
een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen 
met de afdeling Ruimtelijke Ordening, e-mail info@aalsmeer.
nl, tel. 0297-387575.

ingetrokken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hugo de Vriesstraat 7 (Z-2014/054027), het bouwen van 

een garage, het plaatsen en vervangen van een carport 
(ontvangen 28 oktober 2014).

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 277 (Z-2014/062538), het verwijderen van 

asbesthoudende beschoeiing (verzonden 29 oktober 
2014);

- Oosteinderweg 323 (Z-2014/063265), het saneren van de 
beschoeiing (verzonden 4 november 2014);

- Poldermeesterplein 1 e.o. (Z-2014/052947), het tijdelijk 
plaatsen van twee steigers (verzonden 3 november 2014);

- Vivaldihof 21 (Z-2014/062325), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (verzonden 29 oktober 2014).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
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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. 
- Aalsmeerderweg 110 (Z-2014/063334), het bouwen van 

een vrijstaande woning;
- Geerland 18 (Z-2014/062370), gebruik bestaand gebouw 

achter woning als kantoorruimte;
- Hornweg 248 (Z-2014/062837), het bouwen van een ga-

rage, berging en carport;
- Marktstraat 18,18A, 20 (Z-2014/063459), het aanpassen 

van de voorgevel, het optoppen van de zijbebouwing, het 
plaatsen van een hekwerk op de vergunningsvrije uitbrei-
ding, het aanvragen van een extra huisnummer;

- Mijnsherenweg 24A (Z-2014/063142), het bouwen van 
een kantine;

- Mr. Jac Takkade 28 (Z-2014/063601), het bouwen van een 
woning;

- Oosteinderweg 323 (Z-2014/063265), het saneren van de 
beschoeiing;

- Stationsweg 17 9Z-2014/062852), tijdelijke bewoning 
voormalig postkantoor.

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:
- Koolwitjestraat 130 (Z-2014/055623), het plaatsen van 

een dakopbouw aan de achterzijde (verzonden 31 oktober 
2014);

- Oosteinderweg 185 nabij (Z-2014/048167), het plaatsen 
van een geluidmeetmast (verzonden 3 november 2014);

- Perronzijde 26 (Z-2014/053387), het vergroten van de 
woning (verzonden 3 november 2014);

- Sportlaan 66 (Z-2014/056093), het plaatsen van 2 dak-
kapellen (verzonden 29 oktober 2014).

kennisgeving overeenkomst tot kostenverhaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel 
gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 9252, 9253 en 9254 
(geheel), ter grootte van 2.544 m2, een overeenkomst tot 
kostenverhaal tot stand is gekomen. Het perceel is gelegen 
aan de Hornweg 250 te Aalsmeer. De gemeente is, onder in 
de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid om ten be-
hoeve van de realisatie van het bouwplan voor het betrokken 
perceel de bestemming in het bestemmingsplan “Landelijk 
Gebied Oost” te wijzigen van ‘agrarisch-tuinbouw’ in ‘wonen-
lintbebouwing’. Hierdoor is het mogelijk twee vrijstaande wo-
ningen te ontwikkelen en realiseren. Een zakelijke beschrij-
ving van de overeenkomst ligt vanaf heden ter inzage bij de 
publieksbalie in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Aalsmeer.

vaststelling Wijzigingsplan “schinkelpolder, 
tWeede Wijziging” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) bekend dat zij bij besluit van 4 november 2014 het wij-
zigingsplan “Schinkelpolder, tweede wijziging” ongewijzigd 
hebben vastgesteld. Het plangebied heeft betrekking op de 
bedrijfsgronden aan de Mr. Jac. Takkade 28 te Aalsmeer.

doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is de woonfunctie van 
de voormalige bedrijfswoning aan de Mr. Jac. Takkade 28 in 
overeenstemming te brengen met het juridisch regime van 
het bestemmingsplan “Schinkelpolder”. Op het plangebied 
rust thans de bestemming “Bedrijf” (B) volgens welke het ge-
bruik van niet-aan-de-bestemming-gelieerde bewoning, niet 
is toegestaan. Burgemeester en wethouders geven daarvoor 
toepassing aan de wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 
4.5.1 van de regels van het bestemmingsplan “Schinkelpol-
der”.

inzien wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ligt teza-
men met de bijbehorende stukken in de periode van vrijdag 
7 november 2014 t/m donderdag 18 december 2014 voor een 
ieder ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar 
gesteld via:
- De landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 
 door te zoeken op identificatiecode: 
 NL.IMRO.0358.BPSchinkelpolwijz2-VA01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via 
 http://0358.ropubliceer.nl, of via de website 
 www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. De 
papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen 
op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
U kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 uur, 
donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

beroep 
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan 
met ingang van 7 november 2014 gedurende zes weken te-
gen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. 
Beroep kan worden ingesteld door: 
- Belanghebbenden die tijdig bij burgemeester en wethou-

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 06-11-14 Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) vaststel-
ling en het vastgestelde bestemmingsplan 
“N-196 en Zwarteweg” liggen met bijbeho-
rende stukken

t/m 07-11-14 Besluit en de daaraan ten grondslag liggende 
stukken (+ lijst betrokken woningen) van 12 
september 2014, kenmerk IenM/BSK-2014/, 
met toepassing van artikel 90, tweede, derde 
en vierde lid, van de Wet geluidhinder, over 
de ten hoogste toelaatbare waarde van de 
geluidsbelasting voor de gevels van wonin-
gen gelegen aan de weg “Aalsmeerderweg” 
te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer

t/m 13-11-14 Stukken m.b.t. vaststelling wijzigings-
plan “Schinkelpolder, eerste wijziging” (Z-
2014/038849). Het plangebied heeft betrek-
king op de bedrijfsgronden aan de Rietwij-
keroordweg 24 te Aalsmeer

t/m 14-11-14 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. verlenen van 
een omgevingsvergunning voor Haya van So-
merenstraat 35 (Z-2014/034777), (brandvei-
lig gebruik kinderdagverblijf)

t/m 21-11-14 Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake 
zijnde stukkenm.b.t. vaststellen hogere ge-
luidgrenswaarden voor Rosenboom Reklame 
B.V., (Dorpsstraat 102A te Aalsmeer en de 
nieuw te bouwen woningen gelegen Groot-
garenbaan 8 t/m 16 (oneven nummers) te 
Aalsmeer)

t/m 27-11-14 Ontwerp omgevingsvergunning met de bij-
behorende stukken in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 266 achter (i.v.m. de bouw 
van een botenhuis bij een woonark en het 
gebruik voor tuin van de betreffende gron-
den)

t/m 27-11-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
7667 (geheel), ter grootte van 2.130 m2. 
Perceel is gelegen aan de Hornweg 316A te 
Aalsmeer)

t/m 18-12-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
9252, 9253 en 9254 (geheel), ter grootte 
van 2.544 m2, een overeenkomst tot kosten-
verhaal tot stand is gekomen. Het perceel is 
gelegen aan de Hornweg 250 te Aalsmeer)

t/m 18-12-14: Stukken met betrekking tot het ontwerp van 
de structuurvisie Uiterweg; Stukken met be-
trekking tot vaststelling wijzigingsplan 
“Schinkelpolder, tweede wijziging”. Het plan-
gebied heeft betrekking op de bedrijfsgron-
den aan de Mr. Jac. Takkade 28 te Aalsmeer

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bode-
misolatie bestaande bouw voor particulie-
ren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bij-
lagen) en het subsidieplafond voor deze Na-
dere regels

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 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 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.




