
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.

- Rietwijkeroordweg 15 (Z-2015/057067), het veranderen van 
activiteiten (Activiteitenbesluit) (verzonden 28 oktober 
2015).

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

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 woens-
dagmiddagen 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 omgevingsver-
gunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

evenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalen-
der 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 evenementenver-
gunning is aangevraagd:
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/048174), Flora Holland Trade Fair, 

verleend 22 oktober 2015

collectes

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

exPloitatievergunning (aanvragen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 19 (Z-2015/058059), restaurant ESA (ontvangen 

26 oktober 2015)

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 onderkant van deze 
advertentie.
- Oosteinderweg 387 (Z-2015/056015), Steakhous Aalsmeer, 

Steakhous Enjoy, verleend 28 oktober 2015
- Kudelstaartseweg 228 (Z-2015/057470), Brasserie Café Oevers, 

verleend 2 november 2015

terrasvergunning (aanvragen)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van 
de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 19 (Z-2015/058059), restaurant ESA (ontvangen 

26 oktober 2015);

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 (Z-2015/056015), Steakhous Aalsmeer, 

Steakhous Enjoy, verleend 28 oktober 2015
- Kudelstaartseweg 228 (Z-2015/057470), Brasserie Café Oevers, 

verleend 2 november 2015

drank- en horecavergunning (aanvragen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de 
drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is 
aangevraagd:
- Marktstraat 19 (Z-2015/058059), restaurant ESA (ontvangen 

26 oktober 2015);

ter inZage

t/m 26-11-15: Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.” en het bestemmingsplan “Woonarken”, Ui-
terweg 417c ws 2 (met bijbehorende stukken)

officiële mededelingen
5 november 2015

Bekendmakingen snel en makkelijk te vinden oP 
www.overheid.nl

hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? de gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. sinds 4 
november publiceert gemeente aalsmeer alle officiële publica-
ties en bekendmakingen 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 hoogte 
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 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 een speciale app op uw mobiele telefoon en u ont-
vangt alle relevante informatie via uw telefoon. 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 omgevingsvergunnin-
gen opvragen en inzien. 

raadsvergadering donderdag 5 novemBer 2015

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op don-
derdag 5 november 2015, in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

De voorzitter van de raad, J.J. Nobel

  raad 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2.  Vaststelling van de agenda 
20.05 R-2. Programmabegroting 2016

  sluiting 

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 ope-
ningstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het ar-

chief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplan-

nen; 
-  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, zo-
als adres specifieke en specialistische 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 snoeiboot 
kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer 
vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel. 020–5404911.

meldingsPlicht voor evenementen 2016 
(> 2000 aanweZige Personen oP Piekmoment 
en/of risicovolle* evenementen)

In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evenementen 
met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment tijdens het 
evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel en eventuele ar-
tiesten) en/of risicovolle evenementen. Vanwege de beschikbare 
capaciteit bij politie, GHOR en brandweer, is het belangrijk om 
vroegtijdig inzicht te hebben in het aantal evenementen met meer 
dan 2000 personen en/of risicovolle evenementen in 2016. Op ba-
sis 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 evenementen, moeten daar-
om 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 evenement kan 
pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de aanmelding ook 
een vergunning is aangevraagd en afgegeven 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
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de gehele 

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 Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911. 

* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. Denk 
b.v. aan de aard en omvang van de activiteiten, de te verwach-

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.

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.

ten overlast, het publiek dat op een evenement afkomt of de 
locatie van het evenement.

vrijwilliger worden Bij humanitas 
thuisadministratie?

Humanitas Thuisadministratie ondersteunt in Aalsmeer/Kudel-
staart mensen die door omstandigheden even het overzicht kwijt 
zijn over hun financiën en/of administratie. Wij zoeken vrijwilli-
gers die deze mensen weer op weg helpen, die orde aanbrengen in 
de administratie zodat deze mensen weer zelfstandig verder kun-
nen. Voor nadere informatie kunt u bellen met Ria Scheewe via 
Robenria@kpnmail.nl of via 0297-340523.

kennisgeving overeenkomst tot kostenverhaal – 
herenweg 78e te kudelstaart (Z-nr. Z-2015/044078)

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 ordening bekend dat met 
betrekking tot het kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie 
D, nummer 02535, een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand 
is gekomen. Het perceel is gelegen aan de Herenweg 78E te Ku-
delstaart. De gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde 
voorwaarden, bereid om ten behoeve van de legalisatie van de 
woonark voor het betrokken perceel een bouwvlak toe te voegen 
bij de actualisering van het bestemmingsplan “Uiterweg - Plasoe-
vers (2005)”. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt 
vanaf heden ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis, Raad-
huisplein 1, te Aalsmeer.

Beleidsregels

Briefadres
Voor het verkrijgen van een briefadres in de basisregistratie perso-
nen (BRP) heeft de gemeente Aalsmeer beleid vastgesteld, Hierin 
staat vermeld onder welke voorwaarden een briefadres verkregen 
kan worden en voor welke termijn een dergelijk adres kan gelden.
(Z-2015/049686)

migratie
Het uitvoeren van de bepalingen in de wet basisregistratie perso-
nen (BRP) die gaan over migratie, worden door de beleidsregels in 
Aalsmeer nader ingevuld. (Z-2015/049686) 

wet algemene BePalingen omgevingsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvan-
gen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aan-
vraag 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. 
- Kudelstaartseweg 295-297 (Z-2015/058461), het oprichten 

van 4 appartementen en een dorpscafé, het aanleggen van 
in- en uitrit, het inrichten van een bouwplaats, het plaatsen 
van een container (ontvangen 27 oktober 2015);

- Machineweg 197 (Z-2015/058294) het uitbreiden van de wo-
ning aan de achterzijde (ontvangen 27 oktober 2015);

- Molenpad 2 (Z-2015/058528) het plaatsen van een droogloop 
op de begane grond (ontvangen 27 oktober 2015);

- Oosteinderweg 515 (Z-2015/058965) het vergroten van de wo-
ning (ontvangen 30 oktober 2015);

- Thailandlaan 6 (Z-2015/058767) het plaatsen van een recla-
mebord langs de N201 (ontvangen 28 oktober 2015);

- Uiterweg 228 (Z-2015/058542) het dempen van 2 sloten en 
plaatsen van beschoeiing langs het perceel (ontvangen 28 ok-
tober 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/059049) Het verwijderen van asbest-

houdende materialen en het aanbrengen van tijdelijke maatre-
gelen (ontvangen 30 oktober 2015);

- Linnaeuslaan 2 (Z-2015/058953) Het verwijderen van funda-
menten en oude kassen (ontvangen 27 oktober 2015);

- Oosteinderweg 247 A (Z-2015/058972) Melding brandveilig 
gebruik m.b.t. The Beach (ontvangen 30 oktober 2015);

- Oosteinderweg 457 (Z-2015/058840) het verwijderen van as-
besthoudende materialen (ontvangen 29 oktober 2015);

- Stommeerweg 72a (Z-2015/059077) Melding brandveilig ge-
bruik t.b.v. Bar Bistro Joseph Aan de Poel (ontvangen 30 okto-
ber 2015).

kennisgeving ontwerp beschikking, wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen. Tegen het 
ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze indienen. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Molenpad 2 (Z-2015/044449), brandveilig gebruik Zorgcen-

trum Aelsmeer
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 6 november 2015 gedurende zes weken ter 
inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te ver-
lenen. 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:
- Hornweg 168 (Z-2015/052080), het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde (verzonden 27 oktober 2015);
- Zijdstraat 26A (Z-2015/049267), het afwijken van het bestem-

mingsplan ten behoeve van daghoreca (verzonden 27 oktober 
2015).

geweigerde omgevingsvergunning, 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 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.
- Aalsmeerderweg 487 (Z-2015/050801), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde (verzonden 29 oktober 2015);
- Hadleystraat 23 (Z-2015/043902), Het wijzigen van dakterras 

naar zolderverdieping (verzonden 30 oktober 2015).

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Machineweg 3 (Z-2015/057021), het oprichten van een inrich-

ting (Activiteitenbesluit)(verzonden 28 oktober 2015):

voor meer informatie: 
www.aalsmeer.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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Begroting 2016 in één oogopslag

Financiën 
op orde 

De gemeente heeft een sluitende 
begroting. Dat betekent dat zij niet 
meer uitgeeft dan er binnenkomt. 
Dat wil de gemeente graag zo 
houden. 

“We hebben voldoende geld 
om onze taken goed uit te 
voeren - zowel in de zorg als 
in de buitenruimte - en te 
investeren in projecten uit 
het collegeprogramma, zoals 
bijvoorbeeld woningbouw 
en de aanleg van nieuwe 
sportaccommodaties. 
Tegelijkertijd zorgen we 
voor voldoende buffers om 
tegenvallers op te vangen.”  

College van burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer

Wat is een begroting?
De begroting geeft aan waar de gemeente in 2016 haar geld aan gaat uitgeven en wat zij aan inkomsten verwacht. U kunt het zien als 
het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting worden alle plannen, maatregelen en  lopende zaken in geld vertaald. Daarmee 
laat het college aan de gemeenteraad én aan inwoners zien wat zij doet en of zij haar fi nanciën op orde heeft. Op 5 november behandelt 
de raad de begroting. 

Wat moet u als inwoner betalen?  
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Huiseigenaren betalen jaarlijks OZB aan de gemeente. De hoogte van de OZB hangt 
af van de waarde van hun huis. De OZB gaat iets omhoog in 2016, namelijk met 1%. 
Dit is de infl atiecorrectie. 

Grote projecten 
2016
• Project Hornmeer (Sporthal, fusieschool, 

voetbalcomplex) 
• Start woningbouw Tuinen van Aalsmeer 

en starterswoningen Dorpshaven
• Aanleg Ongestoord Logistieke 

Verbinding Greenport
• Uitbreiding bedrijven Green Park Aalsmeer 
• Veranderingen in de zorg  

In 2012 kondigden de voetbalverenigingen 
RKAV, VVA en JAU aan dat ze wilden fuseren 
tot één voetbalvereniging. Voor de continuï-
teit van de verenigingen was dat van cruciaal 
belang. De jeugdafdelingen van de voetbal-
clubs waren al eerder gefuseerd. Maar hierdoor 
ontstond de situatie dat leden op hun acht-
tiende jaar moesten kiezen van welke senio-
renclub ze lid wilden worden. Dat is uiteraard 
niet goed voor het clubgevoel. Daarbij kwam 

dat de velden en gebouwen van VVA sterk 
verouderd zijn. Een fusie lag dus voor de hand. 
Het heeft een flinke tijd geduurd voordat de 
gemeente en de besturen van beide clubs over-
eenstemming bereikten over de plannen. Maar 
vorig jaar spraken ook de leden zich uit voor 
de fusie. Fusieclub FC Aalsmeer telt maar liefst 
zo’n 1200 leden. Omdat voetbal zo leeft in 
Aalsmeer, heeft de gemeente ervoor gekozen 
om hierin flink te investeren: zo’n vier miljoen 

Een grote kwaliteitsimpuls voor Aalsmeer

Voorwoord

De fusie van de voetbalverenigingen RKAV, VVA en JAU én van de basisscholen de Hoek-
steen en de Wegwijzer werken als een katalysator van nieuwe ontwikkelingen in de wijk 
Hornmeer. Er komt daardoor meer ruimte voor sport, groen, recreatie, (sociale) woning-
bouw en onderwijs. Een kwaliteitsimpuls voor de Hornmeer, waarvan straks alle Aalsmeer-
ders kunnen profiteren. Aalsmeer is immers de afgelopen tien jaar flink gegroeid, maar 
de plekken om te wandelen, joggen, voetballen en picknicken zijn niet meegegroeid. We 
hebben nú de kans om de recreatieve voorzieningen in onze gemeente flink uit te breiden. 
En die kans willen we grijpen.

De twee nieuwe kunstgras-
velden worden al druk gebruikt

2 | Ontwikkelvisie Hornmeer

Project Hornmeer 

Uitgaven Totaal € 70 miljoen

 Sociaal domein 19.000.000 Sociaal domein 19.000.000 Sociaal domein 19.000.000

 Openbare ruimte 17.600.000 Openbare ruimte 17.600.000 Openbare ruimte 17.600.000

 Ruimtelijke ontwikkeling 16.100.000 Ruimtelijke ontwikkeling 16.100.000 Ruimtelijke ontwikkeling 16.100.000

 Onderwijs en ontplooiing 8.700.000 Onderwijs en ontplooiing 8.700.000 Onderwijs en ontplooiing 8.700.000

 Bestuur, bevolking, veiligheid 7.600.000 Bestuur, bevolking, veiligheid 7.600.000 Bestuur, bevolking, veiligheid 7.600.000 Bestuur, bevolking, veiligheid 7.600.000

 Economie en duurzaamheid 600.000 Economie en duurzaamheid 600.000 Economie en duurzaamheid 600.000

In bijgaand schema ziet u waar 
de gemeente haar geld aan 
uitgeeft. Ongeveer € 27,7 miljoen 
(40% van de totale begroting) 

gaat naar taken voor zorg, uitkeringen, 
jeugd en onderwijs. Een bedrag van 
€ 33,7 miljoen (48%) wordt besteed aan 
onderhoud en verbetering van wegen en 
groen en projecten, zoals woningbouw en 
herinrichting van bedrijventerreinen.

Waar gaat het geld naar toe? 

UITGAVEN

Inkomsten  Totaal € 70 miljoen

 Algemene uitkering gemeentefonds 32.100.000 Algemene uitkering gemeentefonds 32.100.000

 Inkomsten ruimtelijke ontwikkeling 13.900.000 Inkomsten ruimtelijke ontwikkeling 13.900.000 Inkomsten ruimtelijke ontwikkeling 13.900.000

 (On)roerendzaakbelasting 7.700.000 (On)roerendzaakbelasting 7.700.000 (On)roerendzaakbelasting 7.700.000

 Riool- en afvalstoffenheffi ng 6.200.000 Riool- en afvalstoffenheffi ng 6.200.000 Riool- en afvalstoffenheffi ng 6.200.000

 Dividenden en renteresultaten 3.200.000 Dividenden en renteresultaten 3.200.000 Dividenden en renteresultaten 3.200.000

 Overige lokale heffi ngen 3.100.000 Overige lokale heffi ngen 3.100.000 Overige lokale heffi ngen 3.100.000

 Huuropbrengsten en andere inkomsten 2.600.000 Huuropbrengsten en andere inkomsten 2.600.000 Huuropbrengsten en andere inkomsten 2.600.000

 Overige 800.000 Overige 800.000 Overige 800.000

Belangrijkste bron van inkomsten 
voor de gemeente is het Rijk met 
de algemene uitkering van het 
gemeentefonds. De rest komt 

uit opbrengsten ruimtelijke ontwikkeling, 
bijvoorbeeld leges en grondverkoop, 
belastingen en overige lokale heffi ngen.

Waar komt het vandaan? 

INKOMSTEN

Rioolheffi ng
Deze bedraagt € 119,55 per aansluiting (inclusief verlaging). De gemeente heeft een 
positief resultaat op de rioolheffi ng van voorgaande jaren. Dat wil zij teruggeven aan 
inwoners. Daarom is rioolheffi ng in de jaren 2016/2018 € 65 per huishouden lager 
dan in 2015. 

Afvalstoffenheffi ng
U betaalt voor een 80 liter bak € 184, voor een 120 liter bak € 230 en voor een 240 
liter bak € 307. In 2016 is het tarief € 15 lager, omdat de kosten in 2015 lager waren. 

Hondenbelasting
Belasting voor uw eerste hond is € 73,45, volgende honden kosten € 88,75 per hond.




