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Gebruik reGiotaxi amstelland tijdens de 
feestdaGen

Tijdens de feestdagen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt 
van de Regiotaxi. Wij raden u daarom aan tijdens deze dagen 
rekening te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u 
zeker wilt zijn van vervoer door de Regiotaxi op eerste of 
tweede kerstdag, dan dient u deze rit(ten) liefst een week tot 
minimaal twee dagen van tevoren (dus uiterlijk 22 december 
2013) te bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt de regel 
vol=vol. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur 
’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op 
de normale tijd. Dit is om 07.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u 
bestellen via tel. 0900-8998343 (lokaal tarief).

raad en beraad

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van het Beraad 
en de Raad van Aalsmeer op donderdag 19 december 2013, 
in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bij-
eenkomst begint om 20.00 uur met de Raad en wordt na een 
onderbreking gevolgd door de Beraadsvergadering.

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder 

  raad

tijd agenda-
 punt onderwerp

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder 
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van de besluitenlijst 
   van 28 november 2013.
  4. Vaststelling van het resumé van 31 
   oktober 2013, 7 november 2013 en 
    28 november 2013
  5. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen

  BehANDelsTukkeN

 R-2. Bestemmingsplan woonarken
 R-3. Welstandsnota Aalsmeer 2013
 R-4. Raamovereenkomst verwerving 
  eigendommen in het kader van het 
  Project Groenzone
 R-5. Vaststelling belastingverordeningen 2014
 R-6 Wijziging Algemene Plaatselijke 
  Verordening (APV) ten behoeve van 
  inzet Mosquito
 
  sChORsING

  beraad

tijd agenda-
 punt onderwerp

21.00 B-1. 1. Opening van het besluitvormend 
   Beraad door de voorzitter de heer 
   D. van Willegen
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3.  Vaststelling van het resumé van 
   28 november 2013
21.05 B-2. haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling 
  Fort kudelstaart.
  Behandeling in tweede termijn.
21.25 B-3 Ongestoorde logistieke Verbinding 
  Greenport Aalsmeer
  Behandeling in tweede termijn.
21.45 B-4 Onttrekking € 50.000 uit Woonfonds 
  Aalsmeer ten behoeve van uitkoop 
  lPG-vulpunt 
  Behandeling in eerste termijn.
21.55 B-5 Partiële herziening structuurvisie Green 
  Park ten behoeve van schipholparkeren
  Behandeling in eerste termijn.
22.05 B-6 Reclamebelasting Ondernemersfonds 
  Ophelialaan
  Behandeling in eerste termijn.
22.20 B-7 Verordening speelautomaten 2013 
  Aalsmeer en bijbehorende toelichting
  Behandeling in eerste termijn.
22.30 B-8 Veilig te stellen budgetten 2013
  Behandeling in eerste termijn.
22.45  Rondvraag en sluiting 

  PAuZe / ONDeRBRekING 

  raad

tijd agenda-
 punt onderwerp

22.50 R-7 1.  heropening door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
 R-8 Veilig te stellen budgetten 2013

officiële mededelingen
12 december 2013

Gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 eh Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openinGstijden balie burGerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.
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. 
0297-387575. 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 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.

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.

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.

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 staatscou-
rant. u kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.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.

inspreken in Het beraad oVer een GeaGendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. u kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

eVenementenVerGunninG

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening zijn de vergunningen verleend voor:
- hervormde Gemeente Aalsmeer Oost, Rozenplein, voor het 

houden van een concert van de X-mas band op 18 decem-
ber 2013 (z-2013/059603);

Datum verzending vergunning 9 december 2013

publiCatie meldinG artikel 8.40 
wet milieubeHeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding in-
gevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. 
Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van 
Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de 
Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats daarvan 
gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en voor-
schriften uit het genoemde Besluit.

aCtiViteitenbesluit wet milieubeHeer

Naam : hsP BV
Adres : Aalsmeerderweg 243J
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 21 april 2013

Naam : Fuego Fireworks
Adres : Aalsmeerderweg 243A
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 4 december 2013

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 Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen.

wet alGemene bepalinGen omGeVinGsreCHt 

het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Clematisstraat thv 27-30, 35-38 en 43 (Z-2013/063088), 

het kappen van een boom.

het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Zijdstraat 2, 4, 6a, 10, 12, 14, 18, 22 (Z-2013/063454), 

het verwijderen van asbest.

Verleende omGeVinGsVerGunninGen, 
reGuliere proCedure

het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Baanvak 56 (Z-2013/053263), het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde (verzonden 10 december 2013);
- Citroenvlinderstraat (Z-2013/059972), het plaatsen van 

containers en een schaftwagen (verzonden 10 december 
2013);

- hornweg 203 (Z-2013/061243), het kappen van een boom 
(verzonden 10 december 2013);

- linnaeuslaan (Z-2013/061155), het kappen van 4 bomen 
(verzonden 10 december 2013);

- Mr Jac Takkade 40 (Z-2013/053884), het bouwen van een 
schuur (opslag werktuigen/machines), (verzonden 6 de-
cember 2013).

een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
u kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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.

uitbreidinG Gemeentelijke monumentenlijst 
kastanjelaan 2

In samenwerking met de gemeentelijke Monumentencommissie 
en de stichting Welstandszorg Noord-holland heeft het college 
in haar vergadering van 10 december 2013 besloten om het 
transformatorhuisje aan de kastanjelaan 2 (Z-2013/050691) 
aan te wijzen als gemeentelijk monument. het besluit met 
bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken, tot en met 23 
januari 2014, ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen. 
De mogelijkheid bestaat hiertegen bezwaar in te dienen bij 
de gemeente. Dat kan door een gemotiveerd bezwaarschrift te 
sturen naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 
4, 1180 BA Amstelveen, t.a.v. Juridische Zaken.

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 omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen voor:

- Apollostraat 66 (Z-2013/038382), het brandveilig gebruik 
van een dagbesteding;

- Dorpsstraat 15 (Z-2013/032116), het brandveilig gebruik 
van een hotel;

- Oosteinderweg 413a (Z-2013/008433), het wijzigen van 
een winkelruimte in 2 appartementen;

- Turfstekerstraat 20 (Z-2013/019573), het brandveilig ge-
bruik (logiesfunctie).

De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 13 december 2013 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de 
gemeente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak 
via tel. 0297-387575. 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 medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-
meer, 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 ruimtelijke ordeningen en vergunningen via 
tel. 020-5404911.

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 verlengd:
- stommeerweg 22 (Z-2013/058068), het bouwen van een 

botenhuis (ontvangen 7 november 2013).

inGetrokken aanVraGen

het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- stationsweg 8 (Z-2013/059058), het plaatsen van een 

deur in de zijgevel (verzonden 5 december 2013).

wet GeluidHinder

het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
wijzigen van een winkelruimte in 2 appartementen op het 
perceel oosteinderweg 413a (Z-2013/008433).
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Vergunningen, balie 7. Als u tevens een mondelinge toelich-
ting wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een 
medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden ge-
maakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30-14.00 uur. 
een afspraak maken kan via tel. 0297-387575. een ieder kan 
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mon-
deling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betref-
fende bestuursorgaan.

Commissie ruimtelijke kwaliteit 
(VoorHeen welstandsCommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie 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. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

eVenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

ColleCtes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

ter inzaGe

t/m 23012014: Transformatorhuisje aan de kastanjelaan 2 
(Z-2013/050691) (aanwijzen als gemeente-
lijk monument)

t/m 24012014: Apollostraat 66 (het brandveilig gebruik 
van een dagbesteding); Dorpsstraat 15 (het 
brandveilig gebruik van een hotel); Oostein-
derweg 413a (kennisgeving ontwerpbeschik-
king + vaststelling van hogere waarden van-
wege het wijzigen van een winkelruimte in 
2 appartementen + het wijzigen van een 
winkelruimte in 2 appartementen); Turfste-
kerstraat 20 (het brandveilig gebruik (logies-
functie)).




