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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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 2:10 van de APV is vergunning verleend 
aan Lunchroom Marcon voor het plaatsen van een partytent 
van 27 tot 29 december 2012 voor lunchroom Marcon.
Datum verzending vergunning 7 december 2012

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Kermis op de Dreef van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00-

24.00 uur;
Datum verzending vergunningen 7 december 2012

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend aan:
- De Oude Veiling voor 31 december 2012 op 1 januari 2013 

tot 06.00 uur 
Datum verzending ontheffing: 4 december 2012.

KENNISGEVING ONTHEFFINGEN APV EN WET 
MILIEUBEHEER VERBRANDEN RIETAFVAL IN DE 
OPEN LUCHT

Op 26 november 2012 hebben wij van de heer N.A.M. 
Koeckhoven uit Hoofddorp een aanvraag ontvangen om een 
ontheffing zoals bedoeld in art. 10.63, lid 2 van de Wet 
milieubeheer en art. 5:34 lid 3 van de APV 2010 voor het 
verbranden van rietafval in het kader van landschapsbeheer 
in het Westeinderplassengebied. Wij hebben de aanvraag ge-
toetst aan de beleidsregels ten aanzien van het stoken van 
vuur in de open lucht buiten inrichtingen zoals deze op 16 
maart 2004 door ons college zijn vastgesteld. Wij komen tot 
de conclusie dat het verzoek betrekking heeft op een situatie 
waarvoor door ons college onder voorschriften een onthef-
fing van het stookverbod kan worden verleend (rietbranden 
in het kader van landschapsbeheer).

Gelet op het vorenstaande hebben wij op 28 november 
2012 aan de heer Koeckhoven een ontheffing ingevolge art. 
10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer en een onthef-
fing ingevolge art. 5:34 lid 3 van de APV verleend voor het 
verbranden van rietafval op de percelen kadastraal bekend 
gemeente Aalsmeer, sectie E nrs. 1243 t/m 1252, 1254 t/m 
1257, 1259, 1260, 1266, 1268 t/m 1270, 1278, 1280, 1282 
t/m 1285, 1287 en 1826. Aan deze ontheffingen is een aan-
tal voorschriften verbonden ter voorkoming of beperking van 
de nadelige gevolgen voor het milieu en in het kader van de 
openbare orde en veiligheid.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 
bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet be-
stuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van 
de dag na die waarop het besluit is verzonden naar de geadres-
seerde van het besluit. Het bezwaarschrift dient te worden ge-
richt aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, ter attentie 
van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 1430 AG Aals-
meer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten-
minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge-
richt en de gronden van het bezwaar. Indien een bezwaarschrift 
is ingediend gedurende de genoemde periode, kan - indien er 
sprake is van een spoedeisend belang - een verzoek worden ge-
daan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek 
dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd.

KENNISGEVING MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende instantie een melding 
op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen hebben 
ontvangen. Dit betreft een lozing van grondwater op de ge-
meentelijke riolering die onder een Algemene Maatregel van 
Bestuur valt, waardoor de vergunningplicht op grond van de 
Wet milieubeheer en de Waterwet niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze lozing de algemene re-
gels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Besluit lozen buiten inrichtingen
Naam : Innax Duurzame Energie
Adres : Boerhaavehof 1a
Plaats : 1433 JJ Kudelstaart 
Datum  : 26 november 2012 

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening (tel. 0297-387645).

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen: 
- Aalsmeerderweg 247, het herbouwen van de aanbouw;
- Aalsmeerderweg 249, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Herenweg 47, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg naast 153, het bouwen van een wo-

ning;
- Kudelstaartseweg 224, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Lunalaan 5, het plaatsen van een dakkapel en het vergro-

ten van de woning;
- Oosteinderweg 82B, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen.

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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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: 
- Aalsmeerderweg 249, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Machineweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Jac. P. Thijsselaan, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Jac. P. Thijsselaan 15B, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Oosteinderweg 82B, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Stevinhof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Willem-Alexanderstraat 33, het kappen van een berk.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 6 december 2012.   

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE 
PROCEDURE

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ongewijzigd 
hebben vastgesteld voor het bouwen van een woning aan de 
Uiterweg 158 te Aalsmeer.

Tevens maakt het college bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevings-
vergunning hebben verleend voor het slopen en het bouwen 
van een woning aan de Uiterweg 158 Aalsmeer. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ongewijzigd 
hebben vastgesteld voor het bouwen van een woning aan de 
Aalsmeerderweg 377a te Aalsmeer.

Tevens maakt het college bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevings-
vergunning hebben verleend voor het bouwen van een wo-
ning aan de Aalsmeerderweg 377a te Aalsmeer. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het wijzigen van het (brandveilig) gebruik ten behoeve van 
een kinderdagverblijf aan de Machineweg 12 te Aalsmeer.

De aanvraag, de beschikkingen en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van vrijdag 7 december 2012 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 9. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

WELSTANDSCOMMISSIE

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

KENNISGEVING EX ARTIKEL 6.24 WET RUIMTELIJKE 
ORDENING VAN EEN ANTERIEURE OVEREENKOMST 
GRONDEXPLOITATIE

Burgemeester en wethouders hebben op vrijdag 30 novem-
ber 2012 een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten 
voor de realisatie van woningen aan de Aalsmeerderweg 
420-422 te Aalsmeer. Het woningbouwproject bestaat uit 
vijf vrijstaande woningen. Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de gesloten anterieure exploitatieovereenkomst 
ligt, overeenkomstig artikel 6.2.12 van het Besluit ruimte-
lijke ordening (Bro), gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis. De zakelijke beschrijving van de exploitatie-
overeenkomst omvat de naam van de exploitanten, de datum 
waarop de overeenkomst is gesloten, de plaatsaanduiding, 
de kadastrale percelen, de aanduiding van het bouwplanpro-
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gramma en de verplichtingen van de contractspartijen op 
hoofdlijnen. 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de gesloten an-
terieure exploitatieovereenkomst is eveneens te raadplegen 
op de gemeentelijke website, www.Aalsmeer.nl. Tegen de 
gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunnen 
geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. 

KENNISGEVING EX ARTIKEL 6.24 WET RUIMTELIJKE 
ORDENING VAN EEN ANTERIEURE OVER 
GRONDEXPLOITATIE

Burgemeester en wethouders hebben op vrijdag 30 november 
2012 een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten voor 
de realisatie van een woning aan de Aalsmeerderweg tus-
sen 376 en 378 te Aalsmeer. Het bouwinitiatief betreft een 
vrijstaande woning met garage en aanhorigheden. Een zake-
lijke beschrijving van de inhoud van de gesloten anterieure 
exploitatieovereenkomst ligt, overeenkomstig artikel 6.2.12 
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis. De zakelijke beschrij-
ving van de exploitatieovereenkomst omvat de naam van de 
exploitanten, de datum waarop de overeenkomst is gesloten, 
de plaatsaanduiding, de kadastrale percelen, de aanduiding 
van het bouwplanprogramma en de verplichtingen van de 
contractspartijen op hoofdlijnen. 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de gesloten an-
terieure exploitatieovereenkomst is eveneens te raadplegen 
op de gemeentelijke website, www.Aalsmeer.nl. Tegen de 
gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunnen 
geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.  

KENNISGEVING ONTEIGENING VAN EEN ONROERENDE 
ZAAK IN DE GEMEENTE AALSMEER BESTEMMINGSPLAN 
”OOSTEINDERWEG E.O. 2005” EN HET 
UITWERKINGSPLAN “DORPSHAVEN”

De burgemeester van Aalsmeer maakt bekend, dat ingevolge 
artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, in het ge-
meentehuis van Aalsmeer van 7 december 2012 t/m 17 ja-
nuari 2013 ter inzage ligt een afschrift van het koninklijk 
besluit van 13 oktober 2012, nr. 12.002434. Het verzoek van 
de gemeente Aalsmeer tot aanwijzing van een onroerende 
zaak ter onteigening wordt in het koninklijk besluit afgewe-
zen. Het koninklijk besluit is geplaatst in de Staatscourant 
van 14 november 2012, nr. 22907. Tegen het besluit staat 
geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de 
volgende locaties:
- Publieksbalie van de Gemeente Aalsmeer, Drie Kolommen-

plein 1, Aalsmeer, van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 uur tot 14.00 uur en op woensdagen tot 20.00 uur; 

- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te 
Utrecht van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling 
BJV, team Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71971.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, 
BALIE 5 (WEEK 49)

t/m 06-12 Concept- Wijzigingsverordening Werk en Inko-
men Aalsmeer 2012 vastgesteld;

t/m 07-12 Gemeentelijke monumenten;
t/m 07-12 APV Evenementenvergunning: het houden van 

de première van James Bond, Skyfall, op 31 ok-
tober van 00.07-04.00 uur, in de Crown Busi-
ness Studio’s aan de Van Cleeffkade 15;

t/m 13-12 Kennisgeving Ex Artikel 6.24 Wet Ruimtelijke 
Ordening van een Anterieure overeenkomst over 
grondexploitatie;

t/m 14-12 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Schin-
kelpolder’;

t/m 21-12 afsluiten van het fietspad van de Aalsmeerder-
weg ter hoogte van de N201-tunnel (Waterwolf-
tunnel) van 12 november t/m 2 december 2012;

t/m 28-12 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht A-Z-HZ_WABO-20120295;

t/m 28-12 APV vergunning: de verkoop van oliebollen, op 
29 en 31 december 2012 op hoek Pontweg/Oos-
teinderweg;

2013
t/m 02-01 Het tijdelijk stremmen van het Robend tussen 

de Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 de-
cember 2012 tussen 09.00-11.30 uur;

t/m 10-01 APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels, 
voor het maken van muziek met een draaior-
gel 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 ge-
meente;

t/m 10-01 APV Collectevergunning voor het houden een 
kledinginzamelingsactie in het 1e, 2e, 3e en 4e 
kwartaal;

t/m 10-01 Regeling verwerking verspreidbare bagger;
t/m 11-01 Ter inzage legging Ontwerp bestemmingsplan 

‘Stommeer’;
t/m 13-01 Beschermde dorpsgezichten;
t/m 16-01 APV ontheffing sluitingstijd: De Oude Veiling 

voor 31 december 2012 op 1 januari 2013 tot 
06.00 uur;

t/m 17-01 Onteigening van een onroerende zaak in de 
gemeente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oost-
einderweg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan 
“Dorpshaven”;

t/m 18-01 APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen 
van een partytent van 27 tot 29 december 2012 
voor lunchroom Marcon;

t/m 18-01 APV Evenementenvergunning: Kermis op de 
Dreef van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00-24.00 
uur;

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 
bezwaarschriften Aalsmeer.

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 reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den 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 infor-
matie 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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand 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 frac-
tiespreekuren 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 stre-
ven 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. Bereik-
baar 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 aan-
spreekpunt 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.
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Busbaan met bomenrij
De Kasteleinweg zal tussen de Zwarteweg en de Noordvork (nieuwe 
weg in de buurt van Stommeerkade) een busbaan worden met vier 
rijen bomen. Hierdoor gaat de weg er uit zien als een mooie laan 
met op sommige plekken aan de zijkant van de busbaan een fietspad 
en op andere plekken een ventweg.

De oversteekplekken van de busbaan worden: Van Cleeffkade -  
viaduct - Ophelialaan - 1e en 2e J.C. Mensinglaan en de Zwarteweg. 
Er komen 3 bushaltes, 1 nabij de Van Cleeffkade, 1 nabij de Ophelia-
laan en 1 nabij de Zwarteweg (nieuw busstation).

Planning voor het komende jaar
Op dit moment is de planning dat op 13 december het nieuwe wens-
beeld besproken wordt in het informatief beraad op 24 januari 2013 
in het beraad en op 14 februari 2013 ligt het plan ter besluitvorming 
in de gemeenteraad. In de eerste helft van 2013 zal de participatie 
over het ontwerp van de herinrichting van de Burgemeester Kaste-
leinweg plaatsvinden. 

De formele inspraakprocedure met tervisielegging wordt verwacht in 
het 3e kwartaal 2013. Eind 2013 stellen de verantwoordelijke partijen 
het ontwerp vast. 

Meer informatie
Op www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer kunt 
u meer informatie vinden. Hier staan het verkeers-
kundige rapport en de uitwerkingsschets met 
toelichting. Verschillende tekeningen kunt u ook 
in de informatieruimte bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis bekijken. Telefonisch contact kan 
ook, bel 0297 - 38 75 75.

Nieuw wensbeeld voor Burgemeester Kasteleinweg

Plaatselijke hoofdroute
De Noordvork, de Molenvlietweg, de Mid-
denweg en de Zwarteweg zijn de nieuwe 
hoofdroutes tussen de oude en nieuwe 
N201 (zie kaart). Met deze routes worden 
Aalsmeer en Oosteinde verbonden.

Participatie
Over de inrichting van woningbouwprojecten Zwarteweg / Ophelia-
hof  / Polderzoom en Spoorlaan zullen de inwoners intensief betrok-
ken worden. Over de inrichting van de busbaan, de 3 bushaltes en de 
kruisingen met Baanvak, Ophelialaan, Mensinglaan en Zwarteweg zal 
participatie in de loop van 2013 plaatsvinden.

De Vork 
De zogenaamde Vork is de ontsluitingsweg rond de 
woonwijk Stommeer. Door de aansluiting van deze 
weg via de Middenweg op de nieuwe N201 heeft het 
de vorm van een Vork. De noordzijde van de Vork is 
een nieuwe weg (de Noordvork). De zuidzijde van de 
Vork zijn de bestaande wegen: Zwarteweg en Molen-
vlietweg. De Noordvork krijgt dezelfde inrichting als 
de Zwarteweg en de Molenvlietweg.

Wethouder Rik Rolleman aan het woord:
‘Onze opgave is de heling van Aalsmeer. Door de nieuwe 
N201 krijgt Aalsmeer een snellere en veiligere doorstroming 
zonder veel stoplichten, zoals nu wel het geval is. De leef-
baarheid en veiligheid in Aalsmeer worden beter omdat er 
niet langer dagelijks 36.000 motorvoertuigen (waaronder 
zo’n 5.500 vrachtwagens) door ons dorp rijden. Vrachtwa-
gens vanaf de bloemenveiling bereiken straks via de nieuwe 
N201 de A4 en de A9 binnen vijf minuten. De verwachting 
is dat over de nieuwe N201 dagelijks 55.000 motorvoertui-
gen rijden. De komende jaren gaan stukken van de nieuwe 
N201 open, maar pas in 2015 is alles klaar. 

Na 2015 wordt de oude N201 (de Burgemeester Kaste-
leinweg) aangepakt. Hiervoor is nu een nieuw wensbeeld 
gemaakt waarmee de twee delen van Aalsmeer, die nu nog 
gescheiden worden door de Burgemeester Kasteleinweg, 
op een goede manier aan elkaar kunnen groeien. Langs 
de Kasteleinweg worden de komende jaren ongeveer 400 
gevarieerde woningen gebouwd onder de naam: ‘De Tuinen 
van Aalsmeer’.

Bereikbaarheid Winkelcentra Ophelia en Aalsmeer Centrum
Het winkelcentrum Aalsmeer Centrum in de Zijdstraat blijft via de Stationsweg en Van Cleef-
fkade goed bereikbaar. Het wordt niet drukker dan nu. 

Het winkelcentrum Ophelia aan de Ophelialaan wordt beter bereikbaar voor lokaal verkeer, 
omdat zowel de Ophelialaan als de  1e en 2e J.C. Mensinglaan tweerichtingsverkeer worden. 
Vanuit de Haarlemmermeer rijdt u langs de busbaan, via de Spoorlaan naar de Ophelialaan. 
Vanuit Uithoorn heeft u twee keuzes: via de Zwarteweg - J.P. Thijsselaan -  
Ophelialaan of via Zwarteweg - Hortensialaan - Ophelialaan.

Verkeersdrukte op de wegen
Tabel motorvoertuigen per etmaal
AVVP = Aalsmeers Verkeer-en Vervoersplan
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Busbaan met bomenrij
De Kasteleinweg zal tussen de Zwarteweg en de Noordvork (nieuwe 
weg in de buurt van Stommeerkade) een busbaan worden met vier 
rijen bomen. Hierdoor gaat de weg er uit zien als een mooie laan 
met op sommige plekken aan de zijkant van de busbaan een fietspad 
en op andere plekken een ventweg.

De oversteekplekken van de busbaan worden: Van Cleeffkade -  
viaduct - Ophelialaan - 1e en 2e J.C. Mensinglaan en de Zwarteweg. 
Er komen 3 bushaltes, 1 nabij de Van Cleeffkade, 1 nabij de Ophelia-
laan en 1 nabij de Zwarteweg (nieuw busstation).

Planning voor het komende jaar
Op dit moment is de planning dat op 13 december het nieuwe wens-
beeld besproken wordt in het informatief beraad op 24 januari 2013 
in het beraad en op 14 februari 2013 ligt het plan ter besluitvorming 
in de gemeenteraad. In de eerste helft van 2013 zal de participatie 
over het ontwerp van de herinrichting van de Burgemeester Kaste-
leinweg plaatsvinden. 

De formele inspraakprocedure met tervisielegging wordt verwacht in 
het 3e kwartaal 2013. Eind 2013 stellen de verantwoordelijke partijen 
het ontwerp vast. 

Meer informatie
Op www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer kunt 
u meer informatie vinden. Hier staan het verkeers-
kundige rapport en de uitwerkingsschets met 
toelichting. Verschillende tekeningen kunt u ook 
in de informatieruimte bij de publieksbalie in het 
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fkade goed bereikbaar. Het wordt niet drukker dan nu. 
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Waarom gaan 
Aalsmeer en Amstelveen 
samenwerken?

Vanaf januari 2013 werken de ambtelijke organisaties van Aalsmeer en  
Amstelveen samen vanuit het raadhuis in Amstelveen.
In vogelvlucht de belangrijkste voordelen op een rij. 

1. SAMEN STERKER 
  Met één gemeentelijke organisatie van in totaal 900 ambtenaren is de  

gezamenlijke spankracht en kennis groter dan bij een kleine organisatie met  
160 ambtenaren.  
Met het verschuiven van de vele rijkstaken naar gemeentelijk niveau is  
die gezamenlijke kracht gewoonweg noodzaak.

2. DIENSTVERLENING OP NIVEAU
  De samenwerking waarborgt de kwaliteit van goede dienstverlening aan bur-

gers en bedrijven in de toekomst.

3. ZELFSTANDIG AALSMEER
  Door de ambtenaren van Amstelveen en Aalsmeer voor beide gemeenten te 

laten werken, wordt Aalsmeer als zelfstandige gemeente sterker.  
De eigen gemeenteraad en college werken in Aalsmeer en besturen van daar-
uit de eigen gemeente.

4. FINANCIEEL VOORDEEL
    Per jaar besparen beide gemeenten vanaf 2014 in totaal 2,8 miljoen euro. Zo kan 

de gemeente Aalsmeer ieder jaar 1,4 miljoen euro aan andere zaken besteden. 

Wat merken inwoners 
van de samenwerking?

Samenwerken is nuttig en noodzakelijk. Gaan de inwoners van Aalsmeer daar  
nou wel of niet iets van merken?  
In vier blokken de belangrijkste plannen gerangschikt.

1. VERZEKERD VAN GOEDE DIENSTVERLENING 
  De ruim 30.000 Aalsmeerders blijven tot in de verre toekomst verzekerd van 

goede service en dienstverlening. 

2. PUBLIEKSBALIES GEOPEND 
  De publieksbalies voor bewoners en bedrijven waar inwoners terecht  

kunnen voor paspoort, rijbewijs, werk, zorg en tal van administratieve zaken, 
blijven gewoon geopend in Aalsmeer.

3. TELEFOON, POST- EN E-MAILADRES
  Alle in Amstelveen werkzame ambtenaren maken vanaf januari 2013  

gebruik van een persoonlijk Amstelveens e-mailadres, zoals:  
l.ambtenaar@amstelveen.nl.  
Hun telefoonnummer begint in ieder geval met (020) en níet met (0297).

 Fysiek adres =  ongewijzigd: Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer. 
 Postadres = ongewijzigd: Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
 Telefoonnummer gemeente Aalsmeer = ongewijzigd: (0297) 387 575. 
 Website = ongewijzigd: www.aalsmeer.nl

4. BEREIKBARE GEMEENTE 
  Voor gesprekken met ambtenaren blijft er voor Aalsmeerders volop  

de gelegenheid om op afspraak op het gemeentehuis te overleggen.
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Busbaan met bomenrij
De Kasteleinweg zal tussen de Zwarteweg en de Noordvork (nieuwe 
weg in de buurt van Stommeerkade) een busbaan worden met vier 
rijen bomen. Hierdoor gaat de weg er uit zien als een mooie laan 
met op sommige plekken aan de zijkant van de busbaan een fietspad 
en op andere plekken een ventweg.

De oversteekplekken van de busbaan worden: Van Cleeffkade -  
viaduct - Ophelialaan - 1e en 2e J.C. Mensinglaan en de Zwarteweg. 
Er komen 3 bushaltes, 1 nabij de Van Cleeffkade, 1 nabij de Ophelia-
laan en 1 nabij de Zwarteweg (nieuw busstation).

Planning voor het komende jaar
Op dit moment is de planning dat op 13 december het nieuwe wens-
beeld besproken wordt in het informatief beraad op 24 januari 2013 
in het beraad en op 14 februari 2013 ligt het plan ter besluitvorming 
in de gemeenteraad. In de eerste helft van 2013 zal de participatie 
over het ontwerp van de herinrichting van de Burgemeester Kaste-
leinweg plaatsvinden. 

De formele inspraakprocedure met tervisielegging wordt verwacht in 
het 3e kwartaal 2013. Eind 2013 stellen de verantwoordelijke partijen 
het ontwerp vast. 

Meer informatie
Op www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer kunt 
u meer informatie vinden. Hier staan het verkeers-
kundige rapport en de uitwerkingsschets met 
toelichting. Verschillende tekeningen kunt u ook 
in de informatieruimte bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis bekijken. Telefonisch contact kan 
ook, bel 0297 - 38 75 75.

Nieuw wensbeeld voor Burgemeester Kasteleinweg

Plaatselijke hoofdroute
De Noordvork, de Molenvlietweg, de Mid-
denweg en de Zwarteweg zijn de nieuwe 
hoofdroutes tussen de oude en nieuwe 
N201 (zie kaart). Met deze routes worden 
Aalsmeer en Oosteinde verbonden.

Participatie
Over de inrichting van woningbouwprojecten Zwarteweg / Ophelia-
hof  / Polderzoom en Spoorlaan zullen de inwoners intensief betrok-
ken worden. Over de inrichting van de busbaan, de 3 bushaltes en de 
kruisingen met Baanvak, Ophelialaan, Mensinglaan en Zwarteweg zal 
participatie in de loop van 2013 plaatsvinden.

De Vork 
De zogenaamde Vork is de ontsluitingsweg rond de 
woonwijk Stommeer. Door de aansluiting van deze 
weg via de Middenweg op de nieuwe N201 heeft het 
de vorm van een Vork. De noordzijde van de Vork is 
een nieuwe weg (de Noordvork). De zuidzijde van de 
Vork zijn de bestaande wegen: Zwarteweg en Molen-
vlietweg. De Noordvork krijgt dezelfde inrichting als 
de Zwarteweg en de Molenvlietweg.

Wethouder Rik Rolleman aan het woord:
‘Onze opgave is de heling van Aalsmeer. Door de nieuwe 
N201 krijgt Aalsmeer een snellere en veiligere doorstroming 
zonder veel stoplichten, zoals nu wel het geval is. De leef-
baarheid en veiligheid in Aalsmeer worden beter omdat er 
niet langer dagelijks 36.000 motorvoertuigen (waaronder 
zo’n 5.500 vrachtwagens) door ons dorp rijden. Vrachtwa-
gens vanaf de bloemenveiling bereiken straks via de nieuwe 
N201 de A4 en de A9 binnen vijf minuten. De verwachting 
is dat over de nieuwe N201 dagelijks 55.000 motorvoertui-
gen rijden. De komende jaren gaan stukken van de nieuwe 
N201 open, maar pas in 2015 is alles klaar. 

Na 2015 wordt de oude N201 (de Burgemeester Kaste-
leinweg) aangepakt. Hiervoor is nu een nieuw wensbeeld 
gemaakt waarmee de twee delen van Aalsmeer, die nu nog 
gescheiden worden door de Burgemeester Kasteleinweg, 
op een goede manier aan elkaar kunnen groeien. Langs 
de Kasteleinweg worden de komende jaren ongeveer 400 
gevarieerde woningen gebouwd onder de naam: ‘De Tuinen 
van Aalsmeer’.

Bereikbaarheid Winkelcentra Ophelia en Aalsmeer Centrum
Het winkelcentrum Aalsmeer Centrum in de Zijdstraat blijft via de Stationsweg en Van Cleef-
fkade goed bereikbaar. Het wordt niet drukker dan nu. 

Het winkelcentrum Ophelia aan de Ophelialaan wordt beter bereikbaar voor lokaal verkeer, 
omdat zowel de Ophelialaan als de  1e en 2e J.C. Mensinglaan tweerichtingsverkeer worden. 
Vanuit de Haarlemmermeer rijdt u langs de busbaan, via de Spoorlaan naar de Ophelialaan. 
Vanuit Uithoorn heeft u twee keuzes: via de Zwarteweg - J.P. Thijsselaan -  
Ophelialaan of via Zwarteweg - Hortensialaan - Ophelialaan.

Verkeersdrukte op de wegen
Tabel motorvoertuigen per etmaal
AVVP = Aalsmeers Verkeer-en Vervoersplan
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Planning voor het komende jaar
Op dit moment is de planning dat op 13 december het nieuwe wens-
beeld besproken wordt in het informatief beraad op 24 januari 2013 
in het beraad en op 14 februari 2013 ligt het plan ter besluitvorming 
in de gemeenteraad. In de eerste helft van 2013 zal de participatie 
over het ontwerp van de herinrichting van de Burgemeester Kaste-
leinweg plaatsvinden. 

De formele inspraakprocedure met tervisielegging wordt verwacht in 
het 3e kwartaal 2013. Eind 2013 stellen de verantwoordelijke partijen 
het ontwerp vast. 

Meer informatie
Op www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer kunt 
u meer informatie vinden. Hier staan het verkeers-
kundige rapport en de uitwerkingsschets met 
toelichting. Verschillende tekeningen kunt u ook 
in de informatieruimte bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis bekijken. Telefonisch contact kan 
ook, bel 0297 - 38 75 75.

Nieuw wensbeeld voor Burgemeester Kasteleinweg

Plaatselijke hoofdroute
De Noordvork, de Molenvlietweg, de Mid-
denweg en de Zwarteweg zijn de nieuwe 
hoofdroutes tussen de oude en nieuwe 
N201 (zie kaart). Met deze routes worden 
Aalsmeer en Oosteinde verbonden.

Participatie
Over de inrichting van woningbouwprojecten Zwarteweg / Ophelia-
hof  / Polderzoom en Spoorlaan zullen de inwoners intensief betrok-
ken worden. Over de inrichting van de busbaan, de 3 bushaltes en de 
kruisingen met Baanvak, Ophelialaan, Mensinglaan en Zwarteweg zal 
participatie in de loop van 2013 plaatsvinden.

De Vork 
De zogenaamde Vork is de ontsluitingsweg rond de 
woonwijk Stommeer. Door de aansluiting van deze 
weg via de Middenweg op de nieuwe N201 heeft het 
de vorm van een Vork. De noordzijde van de Vork is 
een nieuwe weg (de Noordvork). De zuidzijde van de 
Vork zijn de bestaande wegen: Zwarteweg en Molen-
vlietweg. De Noordvork krijgt dezelfde inrichting als 
de Zwarteweg en de Molenvlietweg.

Wethouder Rik Rolleman aan het woord:
‘Onze opgave is de heling van Aalsmeer. Door de nieuwe 
N201 krijgt Aalsmeer een snellere en veiligere doorstroming 
zonder veel stoplichten, zoals nu wel het geval is. De leef-
baarheid en veiligheid in Aalsmeer worden beter omdat er 
niet langer dagelijks 36.000 motorvoertuigen (waaronder 
zo’n 5.500 vrachtwagens) door ons dorp rijden. Vrachtwa-
gens vanaf de bloemenveiling bereiken straks via de nieuwe 
N201 de A4 en de A9 binnen vijf minuten. De verwachting 
is dat over de nieuwe N201 dagelijks 55.000 motorvoertui-
gen rijden. De komende jaren gaan stukken van de nieuwe 
N201 open, maar pas in 2015 is alles klaar. 

Na 2015 wordt de oude N201 (de Burgemeester Kaste-
leinweg) aangepakt. Hiervoor is nu een nieuw wensbeeld 
gemaakt waarmee de twee delen van Aalsmeer, die nu nog 
gescheiden worden door de Burgemeester Kasteleinweg, 
op een goede manier aan elkaar kunnen groeien. Langs 
de Kasteleinweg worden de komende jaren ongeveer 400 
gevarieerde woningen gebouwd onder de naam: ‘De Tuinen 
van Aalsmeer’.

Bereikbaarheid Winkelcentra Ophelia en Aalsmeer Centrum
Het winkelcentrum Aalsmeer Centrum in de Zijdstraat blijft via de Stationsweg en Van Cleef-
fkade goed bereikbaar. Het wordt niet drukker dan nu. 

Het winkelcentrum Ophelia aan de Ophelialaan wordt beter bereikbaar voor lokaal verkeer, 
omdat zowel de Ophelialaan als de  1e en 2e J.C. Mensinglaan tweerichtingsverkeer worden. 
Vanuit de Haarlemmermeer rijdt u langs de busbaan, via de Spoorlaan naar de Ophelialaan. 
Vanuit Uithoorn heeft u twee keuzes: via de Zwarteweg - J.P. Thijsselaan -  
Ophelialaan of via Zwarteweg - Hortensialaan - Ophelialaan.

Verkeersdrukte op de wegen
Tabel motorvoertuigen per etmaal
AVVP = Aalsmeers Verkeer-en Vervoersplan

2008 AVVP 2020 Wensbeeld

1 45100 25000 24500

2 35900 10100 6600

3 n.v.t. 7200 9900

4 800 1500 5100

5 7100 1800 2300

6 3200 5900 8200

7 28600 6200 3300

8 4000 3400 3800

9 3600 6500 3100

10 10400 6900 7600
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