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17 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
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.
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.

22 november inspiratie-avond nieuW
calslagen
Gemeente Aalsmeer en Provincie Noord-Holland nodigen
u van harte uit om mee te denken over de versterking van
cultuurhistorie in Nieuw Calslagen, een nieuwe, waterrijke
woonwijk aan de Westeinderplassen. Kom naar onze inspiratie-avond op 22 november (19.30 uur - 22.00 uur) in de
Historische Tuin en denk met ons mee over verfraaiing van de
openbare ruimte! U kunt zich opgeven bij: maritvanderhoek@
cultuurcompagnie.nl. Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl/
Actueel/Bouw_projecten/Kudelstaart/Herenweg_Calslagen.
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
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.
zaterdag 19 november gratis 5 kg strooizout
ophalen
Op zaterdag 19 november tussen 10.00 en 14.00 uur kunnen bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart op de werf van de
Meerlanden aan de Zwarteweg 77 A in Aalsmeer gratis vijf kilo
strooizout ophalen. Per huishouden wordt één zak strooizout
verstrekt; vandaar dat bij het ophalen legitimatie verplicht
is. Het strooizout wordt gratis uitgedeeld om bewoners te
ondersteunen bij het sneeuw- en ijsvrij houden van hun eigen
stoepje.
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.

Tijdelijke Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Robend, tussen Bilderdammerweg en Einsteinstraat, van
29 op 30 november 2011 van 09.00–16.00 uur. De weg
wordt geheel afgesloten, het verkeer wordt omgeleid.
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
- Devin’s Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer.
Datum verzending vergunning: 15 november 2011.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Lakenblekerstraat 60 en 62, het plaatsen van gevelreclame;
- Uiterweg 253, het aanleggen van kabels en leidingen.
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:
- Schweitzerstraat 9, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 420, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Zijdstraat / Molenpad, het bouwen van een parkeerkelder,
winkelruimte en 30 appartementen;
- Zijdstraat, het slopen van winkelruimte en appartementen
en het bouwen van winkelruimte en 4 appartementen;
- Zijdstraat / Molenpad, het slopen van opstallen.
Verzenddatum van bovenstaande 2 omgevingsvergunningen:
10 november 2011
- Uiterweg 253, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum van bovenstaande omgevingsvergunningen: 17
november 2011
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een
ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30
uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel
8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending
van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

- Herenweg 38, het creëren van een insteekhaven.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 17 november 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. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen
2 weken.
Wet ruimtelijke ordening
Procedure bestemmingsplan “Bedrijfslocatie
Rietwijkerdwarsweg”
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hebben
besloten de procedure van het bestemmingsplan “Bedrijfslocatie Rietwijkerdwarsweg” niet verder voort te zetten. Een
voorontwerp van dit bestemmingsplan is met ingang van 18
december 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegd met
de mogelijkheid voor een ieder een inspraakreactie in te dienen. Het bestemmingsplan had tot doel de vestiging van een
bus- en taxibedrijf aan de Rietwijkerdwarsweg mogelijk te
maken. Burgemeester en wethouders hebben hun voornemen
om aan het initiatief medewerking te geven heroverwogen
naar aanleiding van de vaststelling op 22 september 2011 van
de uitgangspunten van het ruimtelijke beleid voor de Schinkelpolder. Het besluit de procedure van het bestemmingsplan
niet verder door te zetten, houdt tevens in dat de ingediende

inspraakreacties niet zullen worden beantwoord. Indieners
van zienswijzen worden hierover persoonlijk bericht.
Vaststelling structuurvisie Green Park Aalsmeer
De raad van de gemeente Aalsmeer heeft op 3 november 2011
de Structuurvisie Green Park Aalsmeer vastgesteld. De structuurvisie heeft betrekking op het gelijknamige bedrijvenpark dat is gelegen tussen de dorpskern van Aalsmeer en de
woonbebouwing van Nieuw Oosteinde. Het plangebied wordt
globaal begrensd door de Legmeerdijk, de Machineweg, de
Hoge Dijk, de Molenvliet, de Hornweg en de thans aanwezige
bebouwing van Flora Holland Aalsmeer. Als strategisch document bij uitstek vormt de structuurvisie een leidraad voor de
op te stellen bestemmingsplannen en exploitatieplannen in
het gebied van Green Park Aalsmeer. De structuurvisie geeft
antwoord op de vraag waar een veelheid aan ruimtevragende
functies een plaats krijgt, en geeft richting aan de ruimtelijke
keuzes die in het kader de bestemmingsplannen noodzakelijk
zijn.
De vastgestelde structuurvisie ligt met ingang van 18 november 2011 ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De structuurvisie is vanaf genoemde datum digitaal te raadplegen via de gemeentelijke
website www.aalsmeer.nl alsmede via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling
van de structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.
publicatie melding artikel 8.40 Wet
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding
ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op
grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de
plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: Rob Douwes Jachtservice
Adres
: Uiterweg 294
Plaats
: 1431 AW Aalsmeer
Datum
: 10 november 2011
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
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 46
t/m 17 nov Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-zone-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;
t/m 28 dec APV Vergunning: drank & horeca wet, Devin’s Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer.
t/m 28 dec APV Vergunning: Robend, tussen Bilderdammerweg en Einsteinstraat, van 29 op 30 november
2011 van 09.00-16.00 uur.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon

De Wmo-krant is uit

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.

Vrijdag 11 november hebben wethouders Ad Verburg en Maarten Levenbach de eerste Wmo-krant in ontvangst genomen.
Deze week wordt de gemeentelijke Wmo-krant huis aan huis in
de gemeente Uithoorn en Aalsmeer bezorgd. In deze krant staat
onder andere: Wat de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) is, waarom de Wmo vraagt om verandering en de Wmo
Adviesraden van Aalsmeer en Uithoorn leggen uit wat zij doen.

In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop

Steeds meer inwoners van Aalsmeer en Uithoorn komen in aanraking met de Wet Maatschappelijke ondersteuning, soms onbewust. Maar wat is de Wmo nu precies? Daarnaast gaat de overheid, dus ook de gemeente, steeds meer uit van de zelfredzaamheid van de burgers. Dit heeft grote gevolgen voor de Wmo.
Redenen genoeg om alle informatie te bundelen in een Wmokrant. De Wmo-krant geeft antwoord op deze vragen. Deze krant
wordt huis aan huis verspreid.

Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak

Heeft u een ‘Ja-Nee’, een ‘Nee-Nee’ sticker op uw brievenbus
of heeft u de Wmo-krant 22 november nog niet ontvangen? Dan
wordt de krant niet bij u bezorgd. Wilt u toch graag de Wmo-krant
lezen? Dan kunt u een exemplaar afhalen bij het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg in het gemeentehuis Aalsmeer en Uithoorn. Het
loket is elke werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

De krant kunt u ook digitaal bekijken op www.uithoorn.nl of
www.aalsmeer.nl.

Declaratiefonds 65-plussers

Wanneer u 65 jaar of ouder bent, kunt u gebruik
maken van het declaratiefonds 65-plussers. U
moet wonen in de gemeente Uithoorn of Aalsmeer. Een inkomen ontvangen tot €1.203,63*
(alleenstaand) of €1.656,72* (samenwonend).
Het declaratiefonds 65-plussers heeft als doel
om ouderen deel te laten nemen aan sociale
activiteiten. Er wordt geen rekening gehouden
met uw eigen vermogen. Welke kostenposten
vallen onder deze regeling:

* Exclusief vakantiegeld

naar de bioscoop;
een dagje weg;
sporten;
bibliotheek;
een cursus;
cadeau (klein)kinderen;
abonnementen;
lidmaatschap vereniging.
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen.

Declaratiefonds jongeren

Verzorgt u kinderen in de leeftijd van 4 t/m
17 jaar? Dan kunt u mogelijk het Declaratiefonds jongeren aanvragen. U moet wonen in
de gemeente Aalsmeer of Uithoorn. Een inkomen (dus ook een uitkering) ontvangen tot
€1.241,33* (alleenstaand) of €1.379,25*
(samenwonend). In sommige gevallen mag u
meer verdienen (125% van de bijstandsnorm).
Er wordt geen rekening gehouden met het
eigen vermogen. Welke kostenposten vallen
onder deze regeling:
* Exclusief vakantiegeld

rekenmachine;
muziekles;
schoolexcursies;
schooltas;
tekenspullen;
huur muziekinstrument;
aanschaf muziekboeken;
aanschaf sportspullen (zoals een tennisracket, voetbal of balletschoenen).
Dit zijn slecht een aantal voorbeelden. Of u uw
gemaakte kosten kunt declareren, kunt u het
beste bespreken met een medewerker van het
cluster Werk en Inkomen. De vergoeding wordt
per kalenderjaar toegekend.

