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GEMEENTEHUIS AALSMEER

LET OP GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE 
FEESTDAGEN
18 december is het gemeentehuis om 16.00 uur ge-
sloten.

24 en 31 december is het gemeentehuis van Aals-
meer gesloten en vindt er geen dienstverlening plaats.

2 januari 2013 zijn de balies in het gemeentehuis 
van Aalsmeer geopend van 11.00-14.00 uur.

AMBTELIJK SAMENWERKING

In verband met de ambtelijke samenwerking met Am-
stelveen vindt er van 18 t/m 21 december de ver-
huizing plaats van een groot aantal medewerkers van 
Aalsmeer naar Amstelveen. Met uitzondering van de 
afdeling Dienstverlening, het loket WMO en het Loket 
Sociale Zaken, zijn de medewerkers niet bereikbaar 
voor het publiek. Dit geldt zowel voor de telefonische 
als de fysieke bereikbaarheid. Daar waar noodzakelijk 
zullen door de receptie in Aalsmeer terugbelverzoeken 
genoteerd worden.

Vanaf 7 januari 2013 zullen alle telefoongesprek-
ken binnenkomen en afgehandeld worden door het 
callcenter in Amstelveen. Het telefoonnummer 0297-
387575 blijft voor de inwoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart bereikbaar.

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.

 
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Tijdelijk gedeeltelijk stremmen van de Aalsmeerderweg, 

ter hoogte van nr. 289 op 14 december 2012, van 07.00 
tot 17.00 uur.

Datum verzending vergunning: 12 december 2012

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Santarun door Aalsmeer Dorp/Zuid op 22 december 2012 

van 11.00-13.00 uur.
Datum verzending vergunningen 7 december 2012

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen: 
- Dotterbloemweg 6, het plaatsen van een dakkapel;
- Ophelialaan 81, het oprichten van een bezorg- en afhaal-

centrum;
- Oude Spoordijk 21, het vervangen van een schuur;
- 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:
- Bilderdammerweg 109, het vergroten van de woning;
- Boomgaard 101, het plaatsen van een trap;
- Herenweg 47, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg 119, het kappen van 2 linden en 1 kas-

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

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

ten van de woning;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Turfstekerstraat 13, het wijzigen van de gevels en het 

gebruik;
- Uiterweg 158, het kappen van 2 sparren, 1 ceder, 1 den 

en 2 beuken.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 13 december 2012.   

Verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
- Aalsmeerderweg 255A, ontvangen op 17 oktober 2012;
- Hortensialaan 84, ontvangen op 23 oktober 2012;
- Stationsweg 38, ontvangen op 30 oktober 2012;
- Uiterweg 96, ontvangen op 31 oktober 2012;
- Kudelstaartseweg 16, ontvangen op 7 november 2012;
- Clematisstraat 16, ontvangen op 12 november 2012;
- Clematisstraat 19 t/m 44, ontvangen op 12 november 

2012;
- Uiterweg 220, ontvangen op 15 november 2012;
- Aalsmeerderweg 56, ontvangen op 19 november 2012;
- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542, ontvangen op 20 novem-

ber 2012;
- Aalsmeerderweg 247, ontvangen op 24 november 2012.

Verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Krachtens artikel 3.12, lid 8, van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in artikel 3:18 
eerste lid Algemene wet bestuursrecht bedoelde termijn (6 
maanden) eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. 
De beslissing op de volgende aanvragen is met toepassing 
van artikel 3.12, lid 8 van de Wabo met zes weken verdaagt:
- Legmeerdijk 327, ontvangen op 8 november 2012;
- Van Cleeffkade 15C, ontvangen op 19 november 2012.

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 8.30-14.00 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.

Officiële Mededelingen
13 december 2012

WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO)

Onderstaand ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 
weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage bij de afdeling vergun-
ningen, handhaving en dienstverlening, balie 9. 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) 387 575.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij voornemens is op grond van artikel 19, derde lid WRO 
vrijstelling te verlenen van:
- Het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Hornmeer 

1976”, voor het veranderen van een bedrijfsruimte en 
een appartement in 13 logiesruimten, Turfstekerstraat 
20-22 te Aalsmeer.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, 
BALIE 5 ( WEEK 50)

t/m 13-12 Kennisgeving Ex Artikel 6.24 Wet Ruimtelijke Orde-
ning van een Anterieure overeenkomst over grond-
exploitatie;

t/m 14-12 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Schinkel-
polder’;

t/m 21-12 afsluiten van het fietspad van de Aalsmeerderweg 
ter hoogte van de N201-tunnel (Waterwolftunnel) 
van 12 november tot en met 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/Oostein-
derweg;

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

Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 december 
2012 tussen 09.00–11.30 uur;

t/m 10-01 APV Evenementenvergunning: 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;

t/m 10-01 APV Collectevergunning voor het houden een kle-
dinginzamelingsactie in het 1e, 2e, 3e en 4e kwar-
taal;

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 ge-
meente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oosteinder-
weg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan “Dorpsha-
ven”;

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 18-01 Tijdelijke verkeermaatregelen: Tijdelijk gedeelte-
lijk stremmen van de Aalsmeerderweg, ter hoogte 
van nr. 289 op 14 december 2012, van 07.00 tot 
17.00 uur;

t/m 24-01 APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00-13.00 
uur; 

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de be-
zwaarschriften 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 15 januari en 5 februari 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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