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Vaststelling BegraafplaatsVerordening 
aalsmeer 2012

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de gemeenteraad op 1 november 2012 heeft besloten 
heeft de volgende verordening vast te stellen:
- Begraafplaatsverordening Aalsmeer 2012

De Begraafplaatsverordening Aalsmeer 2012 treedt in wer-
king op de eerste dag na die van bekendmaking (publicatie), 
met ingang van welke datum alle voorgaande verordeningen 
vervallen met dien verstande dat alles wat in het verleden 
bepaald is, van kracht blijft. 

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 304, het vergroten van de woning;
- Edisonstraat 147 (voor), het kappen van een boom;
- Herenweg 38, het plaatsen van 2 bouwketen;
- Julianalaan 108, het kappen van een boom;
- Kamerlingh Onnesweg 124 (naast), het kappen van bomen;
- Kamperfoeliestraat 66 (naast), het kappen van bomen;
- Kudelstaartseweg 16, het plaatsen van een informatiebord;
- Kastanjelaan 22, het vergroten van de woning;
- Oosteinderweg 51, het kappen van een boom;
- Perronzijde 6 (naast), het kappen van een boom;
- Stevinhof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Wetenschapspad, het kappen van een boom.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij 
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 
9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afde-
ling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. 
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:
- Geraniumstraat 17, het kappen van een eik en een berk;
- Uiterweg nabij 154 ws1, het tijdelijk plaatsen van een bij-

gebouw (woonunit).

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak ma-
ken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

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 voorne-
mens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- Pontweg 24-24a, het vervangen van een dubbel woonhuis.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 novem-
ber 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 
te Aalsmeer.  Gedurende deze termijn kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openings-
tijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening via telefoonnum-
mer (0297) 387 698

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 15 november 2012.     

KennisgeVing Besluit wet algemene Bepalingen 
omgeVingsrecht

a-Z-hZ_waBo-20120295
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de 
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethou-
ders bekend dat zij op 27 september 2012 van de Coöperatieve 
Bloemenveiling FloraHolland U.A. een aanvraag hebben ont-
vangen om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) voor het milieuneutraal veran-
deren van de inrichting gelegen Legmeerdijk 313 te Aalsmeer. 
De voorgenomen verandering betreft het realiseren van twee 
nieuwe werkplaatsen ter plaatse van de locaties 003 en 045 in 
het gebouw van de bloemenveiling locatie Centrum.

Ten aanzien van de aanvraag heeft de provincie Noord-Holland 
als voormalig bevoegd gezag Wet milieubeheer op 5 novem-
ber 2012 een positief advies uitgebracht. Op basis van dit 
advies heeft het college besloten om op de aanvraag positief 
te besluiten. Het besluit alsmede andere ter zake zijnde stuk-
ken liggen vanaf 16 november t/m 28 december 2012  ter 
inzage in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. De 
openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 
08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stuk-
ken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor 
van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 
0297-387645).

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet be-
stuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang 
van de dag na die waarop het besluit is verzonden naar de ge-
adresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te wor-
den gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, 
ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. 
Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Indien een 

officiële mededelingen
15 november 2012

bezwaarschrift is ingediend gedurende de genoemde periode, 
kan - indien er sprake is van een spoedeisend belang - een 
verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige 
voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van een ver-
zoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

ter inZage Bij de afdeling dienstVerlening, 
Balie 5 ( weeK 46)

t/m 15-11 Gewijzigd vastgestelde wijziging bestemmings-
plan ‘Greenpark Aalsmeer Middenweg en deelge-
bieden 3, 5 en 7’ - ‘Greenpark Aalsmeer, deelge-
bied 5, bouwgrenzen kavel 1’;

t/m 22-11 Gebiedsindeling en beleidsregel voor zon- en 
feestdagenregeling;

t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso;
t/m 28-11 Waterwet, besluit inzake aanvraag vergunning 

MPM 7089/113197 BES Zorgcomplex Mijnsheer-
lijckheid;

t/m 29-11 Standplaats- en ventbeleid;
t/m 29-11 APV- Evenementenvergunning: Circus op de 

Dreef van 19 en 20 oktober 2013 van 13.30 tot 
18.00 uur;

t/m 30-11 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4 
lid 2 Bouwbesluit 2012;

t/m 05-12 Ontheffing Winkeltijdenwet verleend voor de 
openstelling op zon- en feestdagen voor de pe-
riode van 1 december 2012 tot 1 december 2015 
aan Albert Heijn en C1000;

t/m 05-12 Gewijzigde standplaatsvergunning voor de ver-
koop van gegrilde kip op vrijdag en zaterdag op 
het Poldermeesterplein;

t/m 06-12 Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inko-
men Aalsmeer 2012 vastgesteld;

t/m 07-12 Gemeentelijke monumenten;
t/m 07-12 APV Evenementenvergunning: het houden van de 

première van James Bond, Skyfall, op 31 oktober 
van 00.07 tot 04.00 uur, in de Crown Business 
Studio’s aan de Van Cleeffkade 15;

t/m 13-12 Kennisgeving Ex Artikel 6.24 Wet Ruimtelijke Or-
dening van een Anterieure overeenkomst over 
grondexploitatie;

t/m 14-12 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Schin-
kelpolder’;

t/m 21-12 afsluiten van het fietspad van de Aalsmeerder-
weg ter hoogte van de N201-tunnel (Waterwolf-
tunnel) van 12 november tot en met 2 december 
2012;

t/m 28-12 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht A-Z-HZ_WABO-20120295.

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 aan-
spreekpunt 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.

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 reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren vinden plaats op 20 november en 11 december 
2012.

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 stre-
ven 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.
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