21 november 2013

officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openinGstijden Balie BurGerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 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 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 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 vergunningen.
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 informatie 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.

Beraad en de raad
Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van het Beraad
en de Raad van Aalsmeer op donderdag 28 november 2013,
in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met het Beraad en wordt na
een onderbreking gevolgd door de Raadsvergadering.
Beraad
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

B-1.

20.05

B-2.

20.35

B-3.

20.50

B-4.

21.20

B-5.

21.30

B-6.

21.35

B-7.

21.45

B-8.

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.

22.00

B-9.

22.10

B-10.

22.20
22.25

B-11.
B-12.

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.

22.40

B-13.

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.

23.00

1. Opening van het besluitvormend
Beraad door de voorzitter de heer
R.P. Fransen
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het resumé van
31 oktober 2013
Haalbaarheidsonderzoek
herontwikkeling Fort Kudelstaart.
Behandeling in eerste termijn.
Aanleg van twee speelterreinen in
het projectgebied Dorpshaven
Behandeling in eerste termijn.
Ongestoorde Logistieke Verbinding
Greenport Aalsmeer
Behandeling in eerste termijn.
Bestuurlijke transitie Stichting Auro
Behandeling in eerste termijn.
Benoeming leden Raad van
Toezicht Stichting AURO
Behandeling in eerste termijn.
Jaarverslag 2012, Begrotingen 2013
en 2014 en Meerjarenbegroting
2013-2017 Stichting Auro
Behandeling in eerste termijn.
Raamovereenkomst verwerving
eigendommen in het kader van het
Project Groenzone
Behandeling in eerste termijn.
Stadsregio Amsterdam
Behandeling in eerste termijn.
Vaststelling belastingverordeningen 2014
Behandeling in eerste termijn.
Vergadering Regioraad 10 december 2013
Textielbeleidsplan
Behandeling in eerste termijn.
Tussentijdse evaluatie armoedebeleid
2011-2015
Behandeling in eerste termijn.
Rondvraag en sluiting
PAUZE / ONDERBREKING
raad

tijd

agenda- onderwerp
punt
R-1.

R-2.
R-3.
R-4.
R-5.
R-6.

1. Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het resumé van
31 oktober 2013
4. Vaststelling van besluitenlijst raad van
31 oktober en 7 november 2013
5. Ingekomen stukken Aalsmeerse
burgers en instellingen
Bestemmingsplan woonarken
Welstandsnota Aalsmeer 2013
Verordening Evaluatiegesprekken
burgemeester en raad en benoemen
leden evaluatiecommissie
Opdrachtverlening voor de
controlewerkzaamheden over de
jaarrekeningen 2013 tot en met 2015
Wijziging Algemene Plaatselijke

Verordening (APV) ten behoeve van
inzet Mosquito
SLUITING
VecHtsporteVenementen
De gemeente Aalsmeer heeft haar beleid inzake vechtsportevenementen aangepast. De gemeenteraad heeft op 7 november
2013 ingestemd met wijzigingen in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). Met de aanpassing van artikel 2.24 van de
APV krijgt de burgemeester de bevoegdheid om categorieën
van vechtsportwedstrijden en -gala’s aan te wijzen waarvan
de organisatoren niet van slecht levensgedrag mogen zijn. Met
het wijzigen van artikel 1.8 van de APV wordt de weigeringsgrond gecreëerd wanneer blijkt dat de organisator van slecht
levensgedrag is. Het gaat er niet om vechtsportevenementen
uit de gemeente te weren, maar om mogelijke criminaliteit
achter en in de organisatie van vechtsportevenementen tegen
te gaan en malafide organisatoren niet te faciliteren. Om die
reden worden vergunningen voor bepaalde, daartoe aangewezen vechtsportevenementen getoetst aan de Wet Bibob. Met
de aanpassing van het beleid inzake vechtsportevenementen
komt de gemeente Aalsmeer tegemoet aan het uitgesproken
commitment in de regio Amsterdam-Amstelland om gezamenlijk op te trekken rond het thema vechtsportevenementen.
Daarnaast moet het het waterbedeffect voorkomen; een verplaatsing van vechtsportevenementen vanuit omliggende gemeenten die beleid hebben opgesteld.
wet alGemene BepalinGen omGeVinGsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2013/059736), het uitbreiden van
het clubgebouw;
- Edisonstraat 4a (Z-2013/060153), het slopen van een bedrijfsruimte;
- Jac. P. Thijsselaan 18 (Z-2013/060003) het aanbrengen
van reclame;
- Kudelstaartseweg 227 (Z-2013/060431), het bouwen van
een woning en het aanleggen van een uitrit;
- Oosteinderweg 404 (Z-2013/060345), het herbouwen van
een woning en het veranderen van een uitrit;
- Oosteinderweg 462 (Z-2013/059529), het vernieuwen en
verhogen van een brug;
- Ophelialaan 81B (Z-2013/060310), het plaatsen van een
schutting;
- Stationsweg 8 (Z-2013/059058), het plaatsen van een
stalen éénpersoonsdoorgang in de zijgevel;
- Zonnedauwlaan 38 (Z-2013/059062), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde;
- Zijdstraat 60 (Z-2013/029992), het plaatsen van een skihut.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Citroenvlinderstraat (Z2013/059972), het plaatsen van
containers en een schaftwagen;
- Machineweg 12 (Z-2013/059622), het verwijderen van
asbest;
- Meervalstraat 25 (Z-2013/059643), het verwijderen van
asbest.
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 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:
- Beethovenlaan 120 (Z-2013/056727), het tijdelijk plaatsen van een accommodatie (verzonden 19 november
2013);
- Geerland 82 (Z-2013/053881), het kappen van 2 bomen
(verzonden 15 november 2013);
- Hornweg 1-3-5-7 (Z-2013/054411), het kappen van 8 populieren (verzonden 18 november 2013);
- Zonnedauwlaan-Zwanebloemweg (Z-2013/051682), het
aanleggen van een steiger en toegangspaden (verzonden
14 november 2013).
inGetrokken aanVraGen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Dorpsstraat 118 (Z-2013/043997), het vervangen van
een brug (verzonden 12 november 2013).
Geaccepteerde (sloop)meldinG(en)
- Violenweg 36 (Z-2013/058723), het verwijderen van asbest (mutatiewoning) (verzonden 13 november 2013).
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
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 gemeente 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
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
drank- en Horecawet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca
vergunning is verleend:
- Jachthaven De Blauwe Beugel, Uiterweg 419, Aalsmeer
(Z-2013/026943)
Datum verzending vergunning: 15 november 2013
ter inzaGe
t/m 12122013 Ontwerpbestemmingsplan
420-422

Aalsmeerderweg

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.
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 Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Denk mee over inrichting
van De groenzone
Dinsdag 26 november van 16.00-20.00 uur vindt er in The Beach een brede
ontwerpsessie over de inrichting van de Groenzone plaats. De Groenzone
is het gebied dat precies in het verlengde ligt van de Aalsmeerbaan van
Schiphol en wordt ook wel ‘Sloopzone’ genoemd. De zone doorkruist de
Oosteinderweg ter hoogte van nummer 141 en een gedeelte van de Aalsmeerderweg. Dit stuk van Aalsmeer krijg een nieuwe bestemming. Iedereen
die hierover mee wilt denken is van harte welkom.
Voor de inrichting van Groenzone is een bureau voor landschapsarchitectuur ingehuurd: H+N+S Landschapsarchitecten uit Amersfoort. Dit bureau
wil in vier deelprojecten het gebied gaan uitwerken. Als eerste willen ze
kijken naar de inrichting van het kerngebied rond sloopzone aan Oosteinderweg. Daarna willen zij in het aangrenzende gebied in de Bovenlanden de wandel(beleef’)routes en een vaarroute uitwerken. Hierna krijgt
de sloopzone aan de Aalsmeerderweg een invulling en wordt tenslotte de
wandelronde ‘Aalsmeer Oost’ uitgewerkt. Tijdens deze sessie mag iedereen
hierover meepraten in vier themagroepen. Voor elk thema kunt u zich apart
aanmelden.
Waar: The Beach, Oosteinderweg 247-a in Aalsmeer
Wanneer: dinsdag 26 november
van 16.00-17.00 uur Thema: Educatieve mogelijkheden (gericht op scholen)
van 17.00-18.00 uur Thema: Belang direct omwonenden
van 18.30-19.30 uur Thema: Mogelijkheden voor wandelrondjes Aalsmeer Oost
Van 19.30-20.30 uur Thema: Toerisme en (water)recreatie (incl. vaarroutes)
meepraten?
Iedereen die aanwezig wil zijn bij, een onderdeel van, de ontwerpsessie
om mee te denken over de mogelijkheden van de Groenzone is van harte
welkom. U kunt zich opgeven bij Anouk van der Velden telefoonnummer
020 - 54 04 507, of via e-mailadres: a.van.der.velden@amstelveen.nl. Alle
informatie over de eerste meedenkgroep en de volgende bijeenkomsten
kunt u vinden op www.aalsmeer.nl/groenzone.
Om dit hele plan te realiseren heeft de gemeente Aalsmeer e 2,8 miljoen
subsidie gekregen van ‘Stichting Leefomgeving Schiphol’.

