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Nieuwe Meerbode - 1 december 2011

1 december 2011

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:
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 bestuurssecretariaat. 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 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 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 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.
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.

loket Wonen, Welzijn en zorg op
12 DecemBer gesloten!
Op maandag 12 december is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeentehuizen van Aalsmeer en
Uithoorn gesloten. Er is op deze dag ook geen telefonisch spreekuur.
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 verantwoordelijkheid van Ontwikkelingsbedrijf &2=1. De gemeente heeft nog
geen formele besluiten genomen over de verschillende onderdelen van het plan. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ontwikkelingsbedrijf &2=1 onder tel. 0297387687, e-mail: info@detuinenvanaalsmeer.nl of kijk op:
www.detuinenvanaalsmeer.nl.
uitnoDiging
Tweede inloop/informatieavond herinrichting 19 groengebiedjes 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/informatieavond goede ideeën van bewoners gekregen over de herinrichting 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 parkeerplekken. Wij willen de uitwerking van de bewonersideeën op 13
december a.s. aan u presenteren in de vorm van een inloopavond.
Plannen bekijken
Op 13 december is er gelegenheid de voorgenomen herinrichting 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 plannen 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 plannen 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_Oosteinde_algemene_info
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 momenteel 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 aanvragen 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 spoedaanvragen 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 Linnaeuslaan 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 aanmelden 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.
WelstanDscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 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 aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

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: 13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend aan
- de Samen-op-weg-gemeente voor het houden van een sinaasappelactie op 1 en 2 februari 2012.
Datum verzending vergunning: 24 november 2011
- het houden een kledinginzamelingsactie aan:
St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal
Leger Des Heils ReShare
2e kwartaal
St. S.O.S.
3e kwartaal
St. Kuren Met Reuma
4e kwartaal
Datum verzending vergunning 30 november 2011.
Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Herenweg 32, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Ophelialaan 100a, het plaatsen van een dakkapel;
- Robend t/o 16, het kappen van 68 bomen;
- Stationsweg t/o 17, het verplaatsen van 2 bomen;
- Stevenhof Kudelstaart, het bouwen van 36 appartementen;
- Uiterweg 203, het kappen van een boom;
- Van Cleeffkade 2, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Van Cleeffkade 15, het realiseren van een kinderdagverblijf;
- Zwarteweg 127, het bouwen van een garage.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 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 gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

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 zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot 9 december 2011
- Kerkweg 7, het vernieuwen en vergroten van een schutting en overkapping.
Belangrijke meDeDeling voor (perceel)
eigenaren/geBruikers van Woonschepen
zonDer ligplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan
“Woonschepen” voor met het doel een eenduidige, integrale
regeling te treffen voor alle woonschepen ongeacht het gebruik voor permanente bewoning of voor recreatiedoeleinden.
Geen nieuwe ligplaatsen
Het uitgangspunt van het beleid is alle woonschepen met
een geldige ligplaatsvergunning in het bestemmingsplan op
te nemen. Er zullen geen nieuwe ligplaatsen worden gerealiseerd. Voor zover woonschepen zonder vergunning binnen de
gemeente zijn afgemeerd, is en blijft het beleid erop gericht
deze op termijn uit de gemeente te doen verwijderen. Op 22
september 2011 heeft de gemeenteraad met dit voornemen
ingestemd en burgemeester en wethouders opgedragen een
uitvoeringsprogramma handhaving woonarken op te stellen.
Controle gegevens
Om te voorkomen dat burgemeester en wethouders een
woonschip ten onrechte aanmerken als illegaal, worden betrokken eigenaren/gebruikers van het betreffende perceel in
de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de vermeende
illegale status van het woonschip. In de loop van deze week
worden alle eigenaren/gebruikers van woonschepen die door
burgemeester en wethouders als illegaal zijn aangemerkt,
alsmede de eigenaren van de percelen waar de betreffende
woonschepen zijn afgemeerd, persoonlijk aangeschreven. Indien de eigenaar/gebruiker niet bij ons bekend is, wordt de
brief op het betreffende woonschip geplakt.
Oproep
De brief bevat de kennisgeving van de illegale status van
het woonschip. Het kan zijn dat ons standpunt over de illegale status van het woonschip niet juist is, bijvoorbeeld,
omdat u als eigenaar/gebruiker documenten kunt overleggen
die tot een andere conclusie leiden. In dat geval is het van
het grootste belang per omgaande gehoor te geven aan de
oproep in de brief deze documenten terstond ter beschikking te stellen van de gemeente. Bij geen of geen tijdige
schriftelijke reactie zullen wij het woonschip definitief als
illegaal aanmerken en zal het woonschip in elk geval niet in
het bestemmingsplan worden opgenomen.
Geen brief gekregen?
Alleen eigenaren/gebruikers van woonschepen zonder ligplaatsvergunning worden aangeschreven. Het kan zijn dat u
geen brief heeft gekregen, maar toch weet niet over een ligplaatsvergunning te beschikken. Wij verzoeken u in dat geval
onmiddellijk contact met ons op te nemen. Dit kan nadelige
consequenties in de toekomst voor u voorkomen. Ook als u
geen brief heeft gekregen maar twijfelt of u wel of niet in
het bezit bent van een ligplaatsvergunning, raden wij u aan
direct contact met ons op te nemen, zodat wij gezamenlijk
uw status kunnen controleren.
Contact
Nadere informatie en documenten kunt u sturen aan: gemeente Aalsmeer, Afdeling Vergunningen, Handhaving en
Dienstverlening, t.a.v. mevr. S. van Bommel, Postbus 253,
1430 AG Aalsmeer. Ook voor vragen naar aanleiding van deze
kennisgeving kunt u zich wenden tot mevr. S. van Bommel,
via telefoonnummer 0297-387575.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Uiterweg 203, het kappen van een boom.
Verzenddatum omgevingsvergunning: 1 december 2011.
Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend voor het vervangen van een woning aan de Stommeerweg 38.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 september
2011 besloten om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de voorgenomen vergunning. De aanvraag, de beschikking en de verklaring van geen
bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang
van vrijdag 2 december 2011 gedurende zes weken ter inzage
in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 6. Op grond van artikel 8: 1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
ter inzage Bij De afDeling Dienstverlening,
schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Week 48
Rechtbank van Amsterdam.
Verzenddatum omgevingsvergunning: 22 november 2011.
t/m 1 dec Tijdelijke Verkeersmaatregelen: gedeeltelijk
stremmen Uiterweg t.h.v. nr. 253 op 27 oktober
2011 t.b.v. werkzaamheden;
puBlicatie melDing artikel 8.40 Wet
t/m 7 dec Uitvoeringsbesluit
afvalstoffenverordening
milieuBeheer
Aalsmeer 2012;
t/m 8 dec APV Vergunning: Dorpshuis Kudelstaart voor
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
zaterdag 12 op zondag 13 november 2011 tot
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een mel02.00 uur;
ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben t/m 8 dec APV Vergunning: ’t Holland Huys voor vrijdag 18
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene
op zaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur;
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht t/m 13 dec APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd voor
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de verkoop van aardappelen, groenten en fruit
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene
op woensdag bij het Poldermeesterplein;
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.
t/m 21 dec APV Vergunning: ontheffing Sluitingstijd is verleend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterNaam
: Mevrouw Tulp-Terlouw
dag en in de nacht van zaterdag op zondag;
Adres
: Legmeerdijk 263 (propaantank)
t/m 23 dec Verkeersbesluit aanleggen van een individuele
Plaats
: 1432 KB Aalsmeer
gehandicaptenparkeerplaats: Clematisstraat 31;
Datum
: 28 november 2011
t/m 28 dec APV Vergunning: drank & horeca wet, Devin’s
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot
Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer;
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep t/m 28 dec APV Vergunning: Robend, tussen Bilderdammertegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen
weg en Einsteinstraat, van 29 op 30 november
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving
2011 van 09.00-16.00 uur;
en dienstverlening.
t/m 6 jan ’12 APV Vergunning: Collectevergunning t.b.v. sinaasappelactie op 1 & 2 februari 2012;
t/m 12 jan ’12 APV Vergunning: kledinginzamelingsactie aan
St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal, Leger Des Heils ReShare 2e kwartaal, St. S.O.S. 3e
kwartaal en St. Kuren met Reuma 4e kwartaal.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

