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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:
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 bestuurssecretariaat. 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.
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 11 december 2012 en 13
januari 2013.
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.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

op woensdag 5 december 2012 (sinterklaas) is
het gemeentehuis - en derhalve ook de balies om 16.00 uur gesloten. er is op die dag ook geen
avondopenstelling van de afdeling Dienstverlening.
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.

collectevergunning
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van oliebollen, op 29 en 31 december 2012 op
hoek Pontweg/Oosteinderweg.
Datum verzending vergunning 14 november 2012
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
maken 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.
regeling op De amBtelijke commissie Voor De
Bezwaarschriften aalsmeer
De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer maken
bekend, dat zij een nieuwe regeling voor de behandeling van
bezwaarschriften hebben vastgesteld geheten Regeling op de
ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften Aalsmeer. De
regeling houdt onder andere in het instellen van een interne
ambtelijke bezwaarschriftencommissie, haar bevoegdheid en
werkwijze in het kader van haar advisering bij ingediende
bezwaarschriften tegen besluiten van de raad, het college en
de burgemeester. De regeling en een informatiefolder over de
bezwaarschriftenprocedure liggen ter inzage in het gemeentehuis. De regeling en de informatiefolder zijn tevens op te

zoeken op onze website: “www.aalsmeer.nl”. De Regeling op
de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften Aalsmeer
treedt in werking op 1 december 2012. Dit betekent dat
bezwaarschriften die vanaf 1 december 2012 binnenkomen
volgens de nieuwe regeling afgehandeld zullen worden. De
regeling ziet niet toe op bezwaarschriften in het kader van
sociale zekerheidswetgeving zoals WMO en bezwaarschriften
in het kader van Belastingen.

t/m 29-11
t/m 29-11
t/m 30-11
t/m 05-12

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Clematisstraat 16, het aanpassen van de brandmeldinstallatie;
- Clematisstraat 19 t/m 44, het aanpassen van de brandmeldinstallatie;
- Einthovenhof 27, het kappen van een boom;
- Hornweg 187, het plaatsen van een zeecontainer;
- Legmeerdijk 327, het wijzigen van de bestemming;
- Sportlaan 43A, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Stommeerweg 72H, het in gebruik nemen van een logiesgebouw (gebruiksmelding).
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
donderdag tussen 8:30 en 14:00 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 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:
- Brasemstraat 17, het plaatsen van een dakkapel;
- Ecuadorlaan 21, het bouwen van een bedrijfsgebouw;
- Hornweg 183, het aanleggen van een uitrit;
- Korianderhof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Stevinhof, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 22 november 2012.
ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening,
Balie 5 (week 47)
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

t/m 05-12
t/m 06-12
t/m 07-12
t/m 07-12

t/m 13-12
t/m 14-12
t/m 21-12
t/m 28-12
t/m 28-12
t/m 04-01
2013

MPM 7089/113197 BES Zorgcomplex Mijnsheerlijckheid;
Standplaats- en ventbeleid;
APV- Evenementenvergunning: Circus op de
Dreef van 19 en 20 oktober 2013 van 13.30 tot
18.00 uur;
Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4
lid 2 Bouwbesluit 2012;
Ontheffing Winkeltijdenwet verleend voor de
openstelling op zon- en feestdagen voor de
periode van 1 december 2012 tot 1 december
2015 aan Albert Heijn en C1000;
Gewijzigde standplaatsvergunning voor de verkoop van gegrilde kip op vrijdag en zaterdag op
het Poldermeesterplein;
Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Aalsmeer 2012 vastgesteld;
Gemeentelijke monumenten;
APV Evenementenvergunning: het houden van
de première van James Bond, Skyfall, op 31 oktober van 00.07-04.00 uur, in de Crown Business Studio’s aan de Van Cleeffkade 15;
Kennisgeving Ex Artikel 6.24 Wet Ruimtelijke
Ordening van een Anterieure overeenkomst over
grondexploitatie;
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’;
afsluiten van het fietspad van de Aalsmeerderweg ter hoogte van de N201-tunnel (Waterwolftunnel) van 12 november tm 2 december 2012;
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht A-Z-HZ_WABO-20120295;
APV vergunning: de verkoop van oliebollen, op
29 en 31 december 2012 op hoek Pontweg/Oosteinderweg;
Regeling op de ambtelijke commissie voor de
bezwaarschriften Aalsmeer.

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.
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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

