29 november 2012

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.
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.
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.
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.

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: 13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor
het houden een kledinginzamelingsactie aan:
St. KOVAMO
1e kwartaal
Humana
2e kwartaal
Nederlandse Rode Kruis
3e kwartaal
St. Cibo-Cizira Botan
4e kwartaal
Datum verzending vergunning 28 november 2012
evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend aan:
- Krul draaiorgels, voor het maken van muziek met een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente
- W.U.N. Hegi, voor het maken van muziek met een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente.
Datum verzending vergunningen 28 november 2012
tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- het tijdelijk stremmen van het Robend tussen de Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 december 2012 tussen
09.00-11.30 uur.
Datum verzending vergunning: 22 november 2012
wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een schuur/bedrijfsgebouw;
- Kudelstaartseweg 119, het kappen van bomen;
- Middenweg, het kappen van bomen en het aanleggen van
een dam/duiker;
- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542 en 542A, het vergroten van
een botenloods;
- Stevinhof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 158, het kappen van bomen;
- Uiterweg 220, het aanbrengen van een natuurvriendelijke
oever en het kappen van bomen;
- Van Cleeffkade 15, het brandveilig in gebruik nemen van
een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang;
- Verschuerenplein, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Willem-Alexanderstraat 33, het kappen van een boom.
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:
- Edisonstraat 147 (voor), het kappen van een es;
- Kamerlingh Onnesweg 124 (naast),
het kappen van diverse bomen;
- Kamperfoeliestraat 66 (naast),
het kappen van vier esdoorns;
- Margrietstraat 23B, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 51, het kappen van een kastanje;
- Perronzijde 6 (naast), het kappen van een es;
- Wetenschapspad, het kappen van een berk.
- Spinradhof 30, het plaatsen van een dakkapel;
- Verschuerenplein, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 29 november 2012.
kennisgeVing ontwerp Beschikking, wet
algemene Bepalingen omgeVingsrecht,
omgeVingsVergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het
slopen en nieuw bouwen van een winkelruimte en een appartement aan de Zijdstraat 22 te aalsmeer.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 30 november 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn 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 vergunningen, handhaving en dienstverlening via tel. (0297) 387698.

kennisgeVing ontwerp Beschikking, wet
algemene Bepalingen omgeVingsrecht,
omgeVingsVergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor het uitbreiden van een jachthaven aan de
uiterweg 161 te aalsmeer.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 november
2012 besloten om het plan positief te benaderen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 30 november
2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer, balie 9.

Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze beschermd dorpsgezicht’.
ter inZage legging ontwerp Bestemmingsplan
‘stommeer’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
vrijdag 30 november 2012 tot en met 11 januari 2013 het ontwerpbestemmingsplan ‘Stommeer’ met bijbehorende stukken
voor een ieder ter inzage ligt.
plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplannen in de Stommeer wordt begrensd door:
- in het noorden: de Stommeerkade;
- in het oosten: de Geijlwijckerweg
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk
(voormalig fietspad Stommeerkade);
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar
- in het zuiden: de Zwarteweg;
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij
- in het westen: de Stommeerweg.
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
Uitgezonderd van de herziening zijn het tracé van de Burinzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
gemeester Kasteleinweg en de vier projectgebieden van het
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunMasterplan ‘Tuinen van Aalsmeer’: Polderzoom, Noordvork,
ningen, handhaving en dienstverlening via tel. (0297) 387698.
Spoorlaan en Zwarteweg.
aanleiding
wet geluiDhinDer
De thans vigerende bestemmingsplannen ‘Stommeer-Noord
1964’, ‘Stommeer-Zuid 1964’, ‘Stommeer-Vuurdoornstraat
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 1995’, ‘Baccarastraat’, ‘Baanvak Achter de Wilgen’, ‘Stommeergedurende 6 weken na de dag van verzending, tijdens de ope- kade-West’ en ‘Bedrijventerreinen Stommeer en Hornmeer’ daningstijden ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling teren allen van vóór 2003. Op grond van de Wet ruimtelijke
dienstverlening, balie 9. Als u tevens een mondelinge toe- ordening is een herziening van deze bestemmingsplannen gelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een boden vóór 1 juli 2013.
medewerker van de afdeling vergunningen. Afspraken kunnen
worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 Doelstelling
en 14.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297-387 575. De herziening beoogt de geldende planologische juridische
Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke
weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening.
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integrale
het betreffende bestuursorgaan.
Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherziening
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend in hoofdzaak conserverend van aard. De planherziening zal
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is derhalve op korte termijn niet tot een wezenlijk andere inrichverzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege:
ting van het plangebied leiden.
- het vervangen van een dubbel woonhuis op het perceel
procedure
Pontweg 24-24a.
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Stommeer’ ligt met
de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder
welstanDscommissie
ter inzage van 30 november 2012 t/m 11 januari 2013. Het
ontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de centrale
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer.
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en De openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00donderdag tussen 8: 30 en 14: 00 uur. U kunt een afspraak ma- 17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is de centrale balie
ken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het plan
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen in te zien op afspraak. Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale
en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de bestemmingsplan als het rechtsgeldige bestemmingsplan. U
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit kunt het digitale bestemmingsplan ‘Stommeer’ vanaf 30 nobouwen, van de afgelopen 2 weken.
vember 2012 bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder
planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPSTOMMEER-OW01. De
pdf-versie van het plan kunt u vanaf 30 november 2012 inzien
VooraankonDiging geDeeltelijke herZiening
via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden via
Bestemmingsplan ‘aalsmeer Dorp’
de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer geven er overeen- het beeldscherm onder “ga direct naar”).
komstig artikel 1.3.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening
Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegenheid
kennis van dat zij een gedeeltelijke herziening van het begesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren
stemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’ voorbereiden.
te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgerhet plangebied
meester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder
Het plangebied van de gedeeltelijke herziening heeft een bevermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Stommeer’. Degene
perkte omvang en omvat uitsluitend de gronden waarop in de
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
bestaande situatie de nieuwbouwvleugel zich bevindt van het
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor
huidige gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein.
contact opnemen met dhr. R. Luijendijk, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling via tel. (0297) 387532.
Doelstelling
Als gevolg van de ambtelijke fusie met de uitvoeringsorganisatie van Amstelveen per 1 januari 2013, zal de nieuwbouw
ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening,
van het gemeentehuis leeg komen te staan. De gedeeltelijke
Balie 5 ( week 48)
planherziening beoogt de transformatie van het gebouw tot
een gezondheidscentrum voor geïntegreerde eerste- en twee- t/m 29-11 Standplaats- en ventbeleid;
delijnszorg inclusief apotheek planologisch-juridisch moge- t/m 29-11 APV- Evenementenvergunning: Circus op de Dreef
lijk te maken. De functie van gezondheidscentrum past niet
van 19 en 20 oktober 2013 van 13.30-18.00 uur;
binnen de maatschappelijke bestemming in het vigerende t/m 30-11 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4
bestemmingsplan. Deze kent een limitatieve opsomming van
lid 2 Bouwbesluit 2012;
toegestane functies, waarin de functie van gezondheidscen- t/m 05-12 Ontheffing Winkeltijdenwet verleend voor de
trum niet is opgenomen, zodat ten behoeve van het voorgeopenstelling op zon- en feestdagen voor de pestane gebruik voor gezondheidscentrum een wijziging van de
riode van 1 december 2012 tot 1 december 2015
bestemming noodzakelijk is.
aan Albert Heijn en C1000;
t/m 05-12 Gewijzigde standplaatsvergunning voor de verinzage
koop van gegrilde kip op vrijdag en zaterdag op
Met inachtneming van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2 Bro
het Poldermeesterplein;
wordt vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid is
om over dit voornemen zienswijzen naar voren te brengen, en t/m 06-12 Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Aalsmeer 2012 vastgesteld;
dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid is gesteld om over het genoemde voornemen advies uit te brengen. t/m 07-12 Gemeentelijke monumenten;
t/m 07-12 APV Evenementenvergunning: het houden van de
procedure
première van James Bond, Skyfall, op 31 oktober
Naar verwachting zal het ontwerp van het nieuwe bestemvan 00.07-04.00 uur, in de Crown Business Stumingsplan in januari 2013 ter inzage worden gelegd met de
dio’s aan de Van Cleeffkade 15;
mogelijkheid voor een ieder om een zienswijze in te dienen. t/m 13-12 Kennisgeving Ex Artikel 6.24 Wet Ruimtelijke OrDit ontwerpbestemmingsplan krijgt de titel “Gezondheidscendening van een Anterieure overeenkomst over
trum Drie Kolommenplein”. De kennisgeving van de terinzagrondexploitatie;
gelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal worden ge- t/m 14-12 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Schinpubliceerd in De Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke
kelpolder’;
internetsite.
t/m 21-12 afsluiten van het fietspad van de Aalsmeerderweg ter hoogte van de N201-tunnel (Waterwolftunnel) van 12 november t/m 2 december 2012;
BeschermDe DorpsgeZichten
t/m 28-12 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht A-Z-HZ_WABO-20120295;
Het college van burgemeester en wethouders maakt, ingevolge
de Erfgoedverordening 2010 en de Inspraak- en Participatie- t/m 28-12 APV vergunning: de verkoop van oliebollen, op
29 en 31 december 2012 op hoek Pontweg/Oosverordening, bekend dat zij in haar vergadering van 27 novemteinderweg;
ber 2012 heeft voorgenomen om de volgende gebieden aan te
wijzen als “Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht” t.w.:
2013
1. De Dorpskern;
t/m 02-01 het tijdelijk stremmen van het Robend tussen de
2. De Ontginningsbasis;
Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 december
3. De Wilgenlaan (Stommeer);
2012 tussen 09.00–11.30 uur;
4. Berkenlaan, Jac. P. Thijsselaan en Kastanjelaan
t/m 10-01 APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels,
(Stommeer);
voor het maken van muziek met een draaiorgel
5. Bovenland-Benedenland (Mr. Jac. Takkade).
op de openbare weg in deze gemeente; W.U.N.
Hegi, voor het maken van muziek met een draaiHet voornemen tot aanwijzing met het advies van de gemeenorgel op de openbare weg in deze gemeente;
telijke monumentencommissie en de Waardestellingen van
deze gebieden ligt vanaf 30 november 2012 gedurende zes t/m 11-01 Ter inzage legging Ontwerp bestemmingsplan
‘Stommeer’;
weken ter inzage. Gedurende de periode van terinzagelegging
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze t/m 13-01 Beschermde dorpsgezichten;
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften Aalsmeer.
aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

