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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
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. 0297387575. 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.
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.
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

bekendmaking algemeen bestuur
omgeVingsdienst noordzeekanaalgebied 12
noVember 2014
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in zijn openbare vergadering van 12 november 2014 het volgende besloten:
- Besluit wijziging mandaat, volmacht en machtiging
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten tot wijziging van het besluit
van 9 januari 2013 Besluit mandaat, volmacht, machtiging
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 waardoor de
teamhoofden de bevoegdheid krijgen tot het uitbrengen van
offertes tot e 50.000,-.
Stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn
te raadplegen via de website www.odnzkg.nl.
meldingsplicht Voor eVenementen 2015
(> 2000 aanwezige personen op piekmoment
en/of risicoVolle* eVenementen)
In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evenementen met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel
en eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen.
Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en
brandweer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in het aantal evenementen met meer dan 2000 personen
en/of risicovolle evenementen in 2015. Op basis hiervan kan
er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.
Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2015 met
een aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de
openbare weg als in gebouwen en/of risicovolle evenementen, moeten daarom vóór 1 december 2014 zijn gemeld bij
de gemeente Aalsmeer.
let op: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een evenement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgegeven door de gemeente Aalsmeer.
De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de gehele dag
Hoe doet u een melding betreft een evenement met meer dan
2000 personen op het piekmoment of risicovol is? U stuurt
het meldingsformulier met bovenstaande gegevens naar:
Gemeente Aalsmeer
afdeling Ruimtelijk Ordening & Vergunningen
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Ruimtelijke Ordening & Vergunningen, tel. 020-5404911.
* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren.
Denk bv aan de aard en omvang van de activiteiten, de te
verwachten overlast, het publiek dat op een evenement
afkomt of de locatie van het evenement.
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do.
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 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.
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.

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Aalsmeerderweg 277 (Z-2014/066403), het uitbreiden
van de woning met een kelder;
- Bernhardstraat nabij nr 14 (Z-2014/066041), het kappen
van 3 populieren;
- Citroenvlinderstraat 109 (Z-2014/065316), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde;
- Machineweg 41-43 (Z-2014/064289), het kamergewijs
verhuren van de woning;
- Machineweg 45-47 (Z-2014/065987), het kamergewijs
verhuren van de woning;
- Japanlaan 4 (Z-2014/066032), het bouwen van een bakkerij (2e fase), het bouwen van een erf- of perceelafscheiding, het aanleggen van een in- en uitrit;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/065496), het wijzigen van
brandcompartimenten en gevels;
- Zeeltstraat 17 (Z-2014/066211), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:

- Kudelstaartseweg 247 (Z-2014/065406), melding brandveilig gebruik;
- Japanlaan 4 (Z-2014/065855), melding activiteitenbesluit, oprichten bakkerij;
- Middenweg 48 (Z-2014/065786), het verwijderen van asbest;
- Mijnsherenweg 24 D 1 (Z-2014/065757), melding brandveilig gebruik;
- Uiterweg 73 (Z-2014/065593), het verwijderen van asbest.
Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Diverse locaties (Z-2014/064980), plaatsing wifi/bluetooth en laser units met energiekast voor project Verkeersmonitoring (verzonden 17 november 2014);
- Hornmeer, Kudelstaart, Stommeerkwartier, Centrum Oost,
nodale toegangswegen (Z-2014/058257), het tijdelijk
plaatsen van 3 verrijdbare tekstkarren op diverse locaties
(verzonden 12 november 2014);
- Hugo de Vriesstraat (Z-2014/063733), het tijdelijk plaatsen van een keetwagen en toilet (verzonden 13 november
2014).
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 aanvraag is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Machineweg 201 (Z-2014/055440), het oprichten van
een kattenpension (ontvangen 19 september 2014).
ingetrokken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Oosteinderweg 127 (Z-2014/049046), het vervangen en
uitbreiden van kantoren en opslagruimte (ontvangen 7
november 2014).
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Middenweg 48 (Z-2014/065786), het verwijderen van asbest (verzonden 17 november 2014);
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/059393), melding brandveilig
gebruik (verzonden 5 november 2014);
- Uiterweg 73 (Z-2014/065593), het verwijderen van asbest (verzonden 18 november 2014).
Geaccepteerde melding(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 in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
eVenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
exploitatieVergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is
aangevraagd:
- Café de Praam, Zijdstraat 60, Aalsmeer (Z-2014/064812),
ontvangen 5 november 2014.
drank- en horecawet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Café de Praam, Zijdstraat 60, Aalsmeer (Z-2014/064812),
ontvangen 5 november 2014.

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ter inzage
t/m 21-11-14 Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake
zijnde stukkenm.b.t. vaststellen hogere geluidgrenswaarden voor Rosenboom Reklame
B.V., (Dorpsstraat 102A te Aalsmeer en de
nieuw te bouwen woningen gelegen Grootgarenbaan 8 t/m 16 (oneven nummers).te
Aalsmeer.)
t/m 27-11-14 Ontwerp omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Uiterweg 266 achter (i.v.m. de bouw
van een botenhuis bij een woonark en het
gebruik voor tuin van de betreffende gronden)
t/m 27-11-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenverhaal (met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer
7667 (geheel), ter grootte van 2.130 m2.
Perceel is gelegen aan de Hornweg 316A te
Aalsmeer).
t/m 18-12-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenverhaal (met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer
9252, 9253 en 9254 (geheel), ter grootte
van 2.544 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand is gekomen. Het perceel is
gelegen aan de Hornweg 250 te Aalsmeer).
Vaststelling wijzigingsplan bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’ tweede wijziging. Het
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ligt tezamen met de bijbehorende stukken ter inzage. Ontwerp van de structuurvisie Uiterweg.
t/m 25-12-14 Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) m.b.t. bestemmingsplan
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z-2013/002500)
t/m 29-12-14 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) m.b.t. bestemmingsplan
“Uiterweg Plasoevers 2005”, Uiterweg 168
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z2014/052293)
t/m 29-12-14 Voorontwerp bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297 (Z-2013/048694)’
t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemisolatie bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en het subsidieplafond voor deze Nadere regels.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, 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 8.30-12.00 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.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

