
teel 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 aanvra-
gen 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 spoed-
aanvragen 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 Linnaeus-
laan 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 aanmel-
den 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.

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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

 
Drank- en horecavergunningen;
Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet de 
volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
- Restaurant Eetze, Van Cleeffkade 15 te Aalsmeer
Afgegeven d.d. 16 september 2012 
Exploitatievergunningen:
De Burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.28 
van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende ex-
ploitatievergunning is verleend:
- Restaurant Eetze, Van Cleeffkade 15 te Aalsmeer
Afgegeven d.d. 16 september 2012

verleenDe ligplaatsvergunningen

Een ligplaatsvergunning, 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. 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 ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:25 Algemene Plaatselijke Verorde-
ning besloten is de volgende ligplaatsvergunning voor per-
manente of niet-permanente bewoning te verlenen:
- Verplaatsing bestaande ligplaatsvergunning voor niet-

permanente bewoning naar Uiterweg 377 ws4;
- Verplaatsing bestaande ligplaatsvergunning voor niet-

permanente bewoning naar Uiterweg 377 ws5;
- Verplaatsing bestaande ligplaatsvergunning voor niet-

permanente bewoning naar Uiterweg 377 ws9.

wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 11, het verwijderen van asbest en het restau-

reren van de kerk;
- Dorpsstraat / Zijdstraat, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Jac. P. Thijsselaan 30, het kappen van een boom;
- Kastanjelaan 2a, het vergroten van de woning;

loket wonen, welZijn en Zorg is op 28 
november en 12 December gesloten!

Op maandag 28 november en maandag 12 december is 
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeentehui-
zen van Aalsmeer en Uithoorn gesloten. Er is op deze 
dagen ook geen telefonisch spreekuur.

29 november informatieavonD machineweg

Woningbouwvereniging Eigen Haard en Gemeente Aals-
meer nodigen u van harte uit voor een informatieavond op 
dinsdag 29 november van 19.30 tot 21.00 uur in ’t Anker, 
Oosteinderweg 273-achter, over het nieuwbouwplan voor de 
Machineweg 49 t/m 131 (‘Rooie Dorp’). Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met Paul Geurts, via tel. 0297-
387575, e-mail: info@aalsmeer.nl o.v.v. Machineweg of kijk 
op www.aalsmeer.nl. 

1 December informatieavonD polDerZoom / 
noorDvork

Ontwikkelingsbedrijf &2=1 nodigt u van harte uit voor een 
informatieavond op 1 december van 19.30 tot 21.00 uur in 
het Gemeentehuis over deelplan Polderzoom en de aanleg 
van de Noordvork. De avond staat onder verantwoordelijk-
heid van Ontwikkelingsbedrijf &2=1. De gemeente heeft nog 
geen formele besluiten genomen over de verschillende on-
derdelen van het plan. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ontwikkelingsbedrijf &2=1 onder tel. 0297 - 
387 687,  e-mail: info@detuinenvanaalsmeer.nl of kijk op: 
www.detuinenvanaalsmeer.nl. 

uitnoDiging

Tweede inloop/informatieavond herinrichting 19 groenge-
biedjes Aalsmeer-Oost Graag nodigen we bewoners uit voor 
een tweede inloop/informatie avond over de herinrichting 
van het groen en spelen in Aalsmeer- Oost op:

Dinsdag 13 december 2011, aanvang 19.30 uur.
foyer mikado, catharina amalialaan 66 te aalsmeer
Voor de zomer hebben we op de eerste inloop/informatie-
avond goede ideeën van bewoners gekregen over de her-
inrichting van het groen- en de speelvoorzieningen in het 
gebied rond de nieuwbouw op het oude scholenterrein aan 
de Koningsstraat. Globaal tussen de Willem Alexanderstraat, 
de Beatrixtraat, de Catharina Amalialaan en de Oranjestraat. 
De herinrichting heeft betrekking op het groen in de wijk, de 
speelvoorzieningen en het toevoegen van extra parkeerplek-
ken. Wij willen de uitwerking van de bewonersideeën op 13 
december a.s. aan u presenteren in de vorm van een inloop-
avond.

Plannen bekijken
Op 13 december is er gelegenheid de voorgenomen herin-
richting te bekijken en eventueel vragen te stellen of laatste 
verbeteringen voor te stellen. Het is echter niet de bedoeling 
hier weer nieuwe voorstellen in te dienen. U kunt de plan-
nen vanaf maandag 28 november inzien in de foyer van de 
Mikado, Catharina Amalialaan 66. Openingstijden ma t/m vr 
8.30 uur tot 15.30 uur en op ma - wo en vr tevens van 15.30 
tot 18.00. In de hal van het Gemeentehuis hangen de plan-
nen ook; de openingstijden daar zijn van 8.30 tot 17.00 uur. 
En op de website van de gemeente http://www.aalsmeer.
nl/Actueel/Bouw_projecten/Nieuw_Oosteinde/Nieuw_Oost-
einde_algemene_info

gemeente start controle gebruik 
gemeentegronDen

Gemeente Aalsmeer heeft onlangs een inventarisatie ge-
maakt van alle gemeentegronden en mogelijk onrechtmatig 
gebruik van deze gronden door derden. Dit heeft echter niet 
op alle plaatsen voldoende duidelijkheid gegeven. In deze 
gevallen zal het bedrijf PurpleBlue de aankomende weken 
namens de gemeente de situatie ter plaatse controleren. 
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u 
deze persoon gerust aanspreken. Als blijkt dat gemeentelijke 
grond in gebruik is genomen, zonder dat daarover overeen-
stemming bestaat met de gemeente, zal een brief naar de 
vermoedelijke gebruikers worden gestuurd. Als het mogelijk 
is, zal de situatie worden gelegaliseerd. Als legalisatie niet 
mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege het publieke belang van 
de strook), zal de gemeente de gebruiker verzoeken de strook 
grond te ontruimen en weer ter beschikking te stellen aan de 
gemeente.  Voor meer informatie: Olaf Derksen, via (0297) 
387 575 of e-mail: olaf.derksen@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 momen-

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
24 november 2011

- Koningsstraat 16, het plaatsen van 2 dakkapellen;
- Machineweg 12, het wijzigen van het gebruik;
- Mijnsherenweg 58a, het vervangen van de erker;
- Snoekbaarsstraat 130, het plaatsen van een dakkapel;
- Snoekbaarsstraat 144, het plaatsen van een dakkapel;
- Uiterweg 234, het kappen van 3 bomen;
- Uiterweg 245, het vergroten van het zomerhuis en ver-

nieuwen van de kelder;
- Uiterweg 260 achter, het bouwen van een garage;
- Wilgenlaan 5, het kappen van een boom;
- Zeeltstraat 23, het plaatsen van een dakkapel;
- Zeeltstraat 35, het plaatsen van een dakkapel;
- Zeeltstraat 57, het plaatsen van een dakkapel;
- Zeeltstraat 61, het plaatsen van een dakkapel.

verleenDe omgevingsvergunningen, 
reguliere proceDure

Een omgevingsvergunning, 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. 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 ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Hornweg 192, het slopen van een bijgebouw;
- 1e J.C. Mensinglaan, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Ketelhuis 15, het vergroten van de woning;
- Koolwitjestraat 55, het tijdelijk plaatsen van een WMO-

unit.

rectificatie

Vorige week zijn onderstaande verleende omgevingsvergun-
ningen gepubliceerd met datum verzonden: 10 november 
2011. Dit moet datum verzonden: 17 november 2011 zijn.
- Zijdstraat / Molenpad, het bouwen van een parkeerkelder, 

winkelruimte en 30 appartementen;
- Zijdstraat, het slopen van winkelruimte en appartemen-

ten en het bouwen van winkelruimte en 4 appartemen-
ten;

- Zijdstraat / Molenpad, het slopen van opstallen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 24 november 2011.

welstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

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 ziens-
wijze indienen.

Inzagetermijn tot 9 december 2011
- Kerkweg 7, het vernieuwen en vergroten van een schut-

ting en overkapping.

ter inZage bij De afDeling Dienstverlening, 
week 47

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 ver-
leend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer 
tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zater-
dag 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 Bilderdammer-
weg en Einsteinstraat, van 29 op 30 november 
2011 van 09.00-16.00 uur.

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:
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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling 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 6 en 20 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 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.

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.
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