24 november 2016

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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 DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
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.
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.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Hoe doet u een melding over een groot of risicovol
evenement?
U stuurt het meldingsformulier naar: Gemeente Aalsmeer
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl of neem contact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911.

- Thailandlaan 3 en 5, 1432 DJ (Z-2016/060876), het
plaatsen van een tussenvloer, het plaatsen van 2 nooddeuren t.g.v. inrichtingswerken, het oprichten van een
magazijnstelling
- Pontweg 7, 1432 BW (Z-2016/061131), het aanleggen
van een dam met duiker ter vervanging van de bestaande
brug en het aanleggen van een in- en uitrit
- Pontweg 7A, 1432 BW (Z-2016/061091), het oprichten
van een woonhuis
- Helling 19, 1431 BR (Z-2016/061433), het kappen van
bomen, het verleggen van parkeerplaatsen en plaatsen
van een ketenpark
- Kerkweg 30, 1432 EJ (Z-2016/061573), het uitbreiden
van een woonhuis
- Herenweg 60, 1433 GB (Z-2016/061584), het plaatsen
van beschoeiing, het graven van een nieuw oppervlaktelichaam, het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het
oprichten van een woonhuis met bijgebouwen
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2016/061775), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. een ontheffing voor
het hebben en mogen gebruiken van 62 parkeerplaatsen
t.b.v. het hotel en restaurant
- Helling 49, 1431 BR (Z-2016/061765), het plaatsen van
een brug
- Ophelialaan 83, 1431 HB (Z-2016/061763), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van arbeidsmigranten
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen.
- Sierteeltstraat 127 en 129, 1431 GM (Z-2016/053485),
het oprichten van het Green Trade Center met aanliggende
verwerkingsruimte en parkeergarage naast de huidige Waterdrinker. Verzonden: 15-11-2016
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/056921), het wijzigen van gevels van loods 3. Verzonden: 16-11-2016
- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/051123), het aanleggen
van 9 nieuwe in-/en uitritten voor 9 woningen. Verzonden: 16-11-2016
- Stommeerkade 11, 1431 EJ (Z-2016/060330), het kappen
van een wilgenboom aan voorzijde naast de brug. Verzonden: 18-11-2016
- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2016/050192), het plaatsen
van een terrasoverkapping over het bestaande terras van
het restaurant. Verzonden: 17-11-2016
- Marktstraat 24, 1431 BE (Z-2016/053961), het intern verbouwen van kantoor naar studio. Verzonden: 17-11-2016
- Parkeerplaats Praamplein tegenover 2, 1431 CV (Z2016/051849), het tijdelijk plaatsen van een geldkiosk.
Verzonden: 14-11-2016.
- H. Bierlingstraat 1, 1432 PN (Z-2016/058373), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorgevel. Verzonden: 18-11-2016
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.
Ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Hornweg 81, 1432 GE (Z-2016/060733), het aanleggen
van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2016/056958), brandveilig gebruik ten behoeve van bakkerij Bakkersland
- Aalsmeerderweg 453, 1432 ED (Z-2016/060576), het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende beschoeiing
- Hugo de Vriesstraat 89, 1431 KA (Z-2016/060987), het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Violenweg 7, 1431 TW (Z-2016/060986), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning.
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2016/060572) brandveilig
gebruik t.b.v. horeca-inrichting
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is geaccepteerd:
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/060572), brandveilig gebruik t.b.v. horeca-inrichting
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen:
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Uiterweg 401 en 403, 1431 AM (Z-2016/058584), het
slopen van bestaande kasspanten, funderingen en betonpaden. De aanvraag is door de aanvrager ingetrokken
Geweigerde omgevingsvergunning, 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 weigeren. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2016/046359), het wijzigen van de gevels en het aanbrengen van rolschermen bij
de overkapping. Verzonden: 18-11-2016

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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.
- Mr. Jac. Takkade tussen nr. 21A en 33A, 1432 CB (Z2016/060893), het aanbrengen van 4 passeerstroken en
aanpassen van 1 drempel t.b.v. asfaltverharding

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.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Westeinderplassen (Z-2016/061497), Vuur en licht op
het water op 2 september 2017, ontvangen 16 november
2016

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o
personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is
gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op
het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP)
van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

Baanders
Boba
Syauta

B.P.
B.
H.M.D.F.

05-11-1988 14-11-2016
09-09-1974 15-11-2016
20-08-1970 14-11-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
MELDINGSPLICHT GROTE EN RISICOVOLLE
EVENEMENTEN IN 2017
Organiseert u in 2017 een groot of risicovol evenement? Dan
bent u verplicht dit vóór 1 december 2016 te melden bij
de gemeente Aalsmeer. De meldingsplicht geldt zowel voor
evenementen die op de openbare weg plaatsvinden als in gebouwen. Een groot evenement is een evenement waar op het
piekmoment 2000 of meer personen, inclusief personeel en
eventuele artiesten, aanwezig kunnen zijn. Risicovol hangt
van meerdere factoren af, zoals aard en omvang van de activiteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op een
evenement afkomt of de locatie van het evenement. Vanwege
de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer is
het belangrijk dat de veiligheidspartners tijdig een goed
beeld hebben van het aantal grote of risicovolle evenementen in 2017. Op basis hiervan kunnen zij beter inspelen op
mogelijke knelpunten.
LET OP: Als u een evenement heeft aangemeld voor een bepaalde datum, kunt u die in beginsel niet meer wijzigen. Een
evenement vindt pas definitief doorgang, als u naast de aanmelding ook een vergunning heeft aangevraagd en gekregen
van de gemeente Aalsmeer.
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COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein Z-2016/059942), Verkoop gegrilde en gefrituurde kipproducten van 24 november 2016 t/m 31
december 2017. Verzonden: 16-11-2016
EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2016-060914), Studios
Aalsmeer Horeca B.V., ontvangen 14 november 2016
EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Punterstraat 8 (Z-2016/041959) L. van den Broek te
handelen onder de naam Bertram & Brood, verleend 18
november 2016
- Kudelstaartseweg 295 (Z-2016/046803) cafe Op de Hoek,
verleend 22 november 2016
TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2016-060914), Studios
Aalsmeer Horeca B.V., ontvangen 14 november 2016
TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Punterstraat 8 (Z-2016/041959) L. van den Broek te
handelen onder de naam Bertram & Brood, verleend 18
november 2016
- Kudelstaartseweg 295 (Z-2016/046803) cafe Op de Hoek,
verleend 22 november 2016
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z-2016-060914), Studios
Aalsmeer Horeca B.V., ontvangen 14 november 2016
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 295 (Z-2016/046803) café Op de Hoek,
verleend 22 november 2016
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44,1431HZ (Z-2016/061940), Optreden van
een band op 17 december 2016, melding akkoord 21 november 2016
- Sportlaan 44,1431HZ (Z-2016/061940), Viering van de
laatste werkdag met een zanger/DJ op 30 december
2016, melding akkoord 21 november 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Vervolg op volgende blz.

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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
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 vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) 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 Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
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.
TER INZAGE
t/m 09-12-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 oktober 2016 voor 6 weken op de volgende wij-

zen voor een ieder ter inzage: woning op het
adres Aalsmeerderweg 341. Het perceel is gelegen ten noorden van de nieuwbouwwijk
Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het
perceel ligt ten noorden van de Aalsmeerderweg tussen de woningen Aalsmeerderweg
339 en 343.
t/m 15-12-16 De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning
en de ruimtelijke onderbouwing Ontwerpbe-

sluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk
Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a
t/m 15-12-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t. Polderzoom fase 1 met de bijbehorende stukken
alsmede met het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.
t/m 16-12-16 Verordening en beleidsregels m.b.t. voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

21% korting op alle voorraadauto’s!
We introduceerden de Fiat 500 in 1957. Je betaalde toen geen btw. Geen kwartje, geen stuiver, geen rooie cent. Fiat laat nu deze oude tijden herleven
met de actie btw-vrij op alle voorraadauto’s. Scheelt je mooi 21 procent in echte euro’s. Dus start met een glimlach en kom vóór eind juni bij ons langs.

Gem. brandstofverbruik 3,8 – 7,0 l/100 km (1 op 14,3 – 26,3). CO 2: 88 – 157 g/km.
De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De actie btw-vrij betekent dat bij aankoop van een nieuwe, ongeregistreerde Fiat 500, 500C, 500L, 500L Living en 500X, de waarde van de btw van de auto
auto, inclusief opties
opties,
op factuur in mindering wordt gebracht. In de prijslijst kunt u het exacte bedrag per versie zien en/of berekenen. De actie is niet geldig op accessoires en loopt tot en met 30 juni 2016. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Kijk voor de specifieke verkoopvoorwaarden op fiat.nl of kom langs.

KOM OOK PROEVEN EN PROEFRIJDEN.
VRIJDAG 24 T/M ZONDAG 26 JUNI IN AMSTERDAM EN 24 EN 25 JUNI IN HOOFDDORP.

Het Sociaal loket

Aalsmeer zorgt voor de juiste zorg
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk

Heeft u vragen over
de ontwikkeling
ofondersteuning
opvoeding
voor de jeugdhulp
(Jeugdwet), zorg en
(Wmo 2015) en
hulp bij het zoeken naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen
van uw kinderenhierover
en wilt
u graag hulp of advies?
kunt u terecht bij het Sociaal loket.
Neem dan contact op met het Sociaal loket.
Heeft u zorg of
Heeft u hulp nodig bij
ondersteuning nodig?
het zoeken naar werk?

Net als vroeger kunt u bij de gemeente terecht
voor onder andere hulp bij de huishouding, een
vervoersvoorziening, hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel of traplift) en aanpassingen in
uw woning. De gemeente wordt vanaf 1 januari
2015 ook verantwoordelijk voor nieuwe taken,
zoals dagstructurering (hulp om de dag in te
delen) en individuele begeleiding (bijvoorbeeld
hulp bij uw administratie).
Als u hulp nodig heeft
of uw indicatie voor
zorg loopt af, dan kunt
u vanaf 2 januari terecht
bij het Sociaal loket. De
gemeente geeft een indicatie op basis van een
gesprek, uw medische
gegevens, een huisbezoek en, als dat nodig is,
een keuring.

Iedereen die (tijdelijk) niet in zijn
eigen inkomen kan
voorzien, valt vanaf
1 januari 2015 onder
de Participatiewet.
Deze is erop gericht om zoveel
mogelijk mensen,
met of zonder beperking, werk te
laten vinden. De
Participatiewet
vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot
deel van de Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten (Wajong). De gemeente zorgt
voor begeleiding naar (aangepast) werk en verstrekt een uitkering als dat nodig is.

Veranderingen op het gebied van werk

Mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken en

Sociaal loket

vanaf 2 januari

Bezoekadres

Gemeentehuis Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer

Openingstijden

U kunt langskomen bij het Sociaal loket
van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 - 12.00 uur.

Telefoon

Telefonisch is het Sociaal loket bereikbaar van
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot
17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Telefoon: (0297) 38 75 75 of op het verkorte
nummer: 140297.

Mail

U kunt een mail sturen naar:
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Website

Ga naar www.aalsmeer.nl/sociaalloket.
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Meer informatie vindt u op de website van de gemeente:
Klachtenregeling

WWW.AALSMEER.NL/SOCIAALLOKET
Binnenkort besluit de gemeenteraad van Aalsmeer over een nieuwe klachtenregeling voor Zorg,

Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Kern van de regeling is dat inwoners eenvoudiger hun eventuele
onvrede over de dienstverlening kunnen uiten. Om klachten zo goed mogelijk te behandelen,
wordt een klachtencoördinator aangesteld die het totale overzicht over alle klachten krijgt.

U kunt bij het Sociaal loket ook
terecht voor:
• Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
• Urgentieverklaring voor een sociale
huurwoning
• Bijzondere bijstand
• Schuldhulpverlening
• Bijstandsuitkering
• Leerlingenvervoer.
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