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informatie/inloopbijeenkomst nieuw 
hondenbeleid

Het college van burgemeester en wethouders nodigt hon-
denbezitters en niet-hondenbezitters van harte uit voor een 
informatie/inloopbijeenkomst op woensdag 20 november van 
19.30 tot 21.00 uur in de raadskelder van het gemeentehuis, 
raadhuisplein 1.

Het doel van de avond is om van belangstellenden te horen 
welke ideeën en suggesties zij hebben voor het nieuw te ont-
wikkelen hondenbeleid.

kennisgeVing besluit maatwerkVoorschriften 
actiViteitenbesluit

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
bij hen een verzoek is ingediend door De Raad Vastgoed BV 
om in het kader van het Activiteitenbesluit voor de inrichting 
Crown Business Studio’s Aalsmeer, gelegen Van Cleeffkade15 
te Aalsmeer, bij maatwerkvoorschrift hogere geluidgrenswaar-
den vast te stellen dan de standaardgeluidgrenswaarden uit 
het genoemde besluit. Het college heeft besloten positief op 
dit verzoek te besluiten en bij maatwerkvoorschrift hogere ge-
luidgrenswaarden vast te stellen voor een aantal woningen 
gelegen aan de Weteringstraat, Chrysantenstraat, Dorpsstraat 
en Stommeerkade.

Het besluit in ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbe-
sluit

Het besluit alsmede andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 
15 november t/m 27 december 2013 ter inzage in het gemeen-
tehuis bij de afd. Ruimtelijke Ordening en Vergunningen van 
de gemeente Aalsmeer. De openingstijden van het gemeente-
huis zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-
14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten deze ope-
ningstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op een 
ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische 
afspraak wordt gemaakt (tel. 020-5404154).

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 bezwaarschrift is ingediend gedurende de ge-
noemde 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 Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van 
een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht ver-
schuldigd. 

exploitatie- en terrasVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is 
verleend:
- Restaurant Tandoori Nites, Marktstraat 32, Aalsmeer (Z-

2013/031882)
Datum verzending vergunning: 6 november 2013

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is 
ingetrokken:
- Watersportvereniging Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aals-

meer (Z-2013/007212)

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
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openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar 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 infor-
matie 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 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.

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 
georganiseerd. 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 
vragenronde 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. 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.

de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergun-
ning is aangevraagd:
- Resto VBA BV, Legmeerdijk 313, Aalsmeer (Z-2013/057301)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergun-
ning is verleend:
- Restaurant Tandoori Nites, Marktstraat 32, Aalsmeer (Z-

2013/031882)
Datum verzending vergunning: 6 november 2013

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergun-
ning is ingetrokken:
- Watersportvereniging Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aals-

meer (Z-2013/007212)

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Edisonstaat 4a (Z-2013/058738), het plaatsen van 2 con-

tainers tbv het realiseren van een jongeren hangplek;
- Oosteinderweg 157 (Z-2013/057619), het kappen van een 

boom;
- Spinradhof 32 (Z-2013/058070), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Stommeerweg 22 (Z-2013/058068), het bouwen van een 

botenhuis;
- Turfstekerstraat 61 (Z-2013/058113), het plaatsen van be-

schoeiing;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2013/057659), melding brandveilig 

gebruik.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Oosteinderweg 462 (Z-2013/056693), melding water-

staatswerk voornemen tot verbreding van een brug;
- Van Cleeffkade 15 (Z2013/058159), melding brandveilig 

gebruik Downtown Diner;
- Violenweg 36 (Z-2013/058723), het verwijderen van as-

best.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, 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 8.30-11.30 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Hornweg 134 (Z2013/043536), het wijzigen van het ge-

bruik van 2 woningen in kamergewijze verhuur voor 2x4 
wooneenheden voor in totaal 2x8 personen (verzonden 12 
november 2013);

- De Muzen 7 (Z-2013/043794), het plaatsen van een erfaf-
scheiding (verzonden 8 november 2013).

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

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 verlengd:
- Helling 12/Dorpsstraat 32 (Z-2013/047926), het verande-

ren van de begane grond in 3 zelfstandige woningen (be-
drijfsruimte vervallen) (ontvangen 16 september 2013).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Christinastraat 1 (Z-2013/054155), het bouwen van een 

schuur;
- Pontweg 24a (Z-2013/048697), het tijdelijk plaatsen van 

2 woonunits.

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Cyclamenstraat 14 (Z-2013/057254), het verwijderen van 
asbest;

- Uiterweg 158a (Z-2013/056790), het slopen van bijgebou-
wen op het achtererf met asbest.

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

besluit aanVraag niet behandelen

Omdat de aanvraag naar ons oordeel niet voldoet aan de voor-
schriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning, besluiten wij op grond van 
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, om de vol-
gende aanvraag niet in behandeling te nemen. (De aanvrager 
is vooraf in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag aan te 
vullen).
- Haya van Somerenstraat 35a (Z-2013/037605), het brand-

veilig gebruik (verzonden 8 november 2013).

aanVraag doorgezonden naar beVoegd gezag

Op 1 november 2013 is er melding waterstaatswerk ingediend 
in verband met een voorgenomen verbreding van een brug aan 
de Oosteinderweg 462 (Z-2013/056693). Voor deze melding 
is de gemeente Aalsmeer niet het bevoegd gezag, maar het 
Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden, wel. De melding 
is op 8 november 2013 doorgestuurd, ter verdere behandeling.

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 ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda staan 
o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning en de aanvragen voor een vooroverleg.

ter inzage

t/m 12122013 Ontwerpbestemmingsplan 
 Aalsmeerderweg 420-422

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.

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.
officielebekendmakingen.nl.



Informatie/
inloopbijeenkomst 
nieuw hondenbeleid

Het college van burgemeester en wethouders 
nodigt hondenbezitters en niet-hondenbezitters van harte 
uit voor een informatie/inloopbijeenkomst op woensdag 
20 november van 19.30 tot 21.00 uur in de raadskelder 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

Tijdens de bijeenkomst is er geen centrale presentatie, dus u 
kunt binnenlopen wanneer het u schikt tussen 19.30 en 21.00 
uur. Er zijn informatiepanelen met plattegronden waarop is 
aangegeven waar zich de huidige losloopvelden bevinden. Ook 
zijn er formulieren waarop u uw suggesties voor het nieuwe 
hondenbeleid kunt schrijven.

Het doel van de avond is om van be-
langstellenden te horen welke ideeën 
en suggesties zij hebben voor het 
nieuw te ontwikkelen hondenbeleid.

Hierbij kunt u denken aan 
onderwerpen als:

• Moeten er meer losloopgebieden 
 komen en waar dan? 

• Moeten er meer faciliteiten 
 komen voor hondenbezitters?

• Wat zijn de routes waar de meeste 
 honden worden uitgelaten?

• Hoe kan de overlast van honden-  
 poep teruggedrongen worden? 

• Op welke locaties zijn 
 hondenpoepbakken gewenst?




