15 december 2016

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 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 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 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 vergunningen.
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. 0297387575. 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 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.
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.
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.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
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.
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 Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

Walkowiak

R.K.

26-08-1996 05-12-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

Odrzywołek
Waikheeree

L.M.
N.

23-07-1975 05-12-2016
03-11-1979 05-12-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit,
uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een
kopie van het besluit mee.
VASTSTELLING REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE
RAAD AALSMEER 2017 EN DE VERORDENING OP DE
RAADSCOMMISSIES AALSMEER 2017
De raad heeft in zijn vergadering van 8 december jongstleden
het Reglement van orde voor de raad Aalsmeer 2017 en de Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2017 vastgesteld.
Deze verordeningen komen per 1 januari 2017 in de plaats
van het Reglement van orde voor de raad Aalsmeer 2015 en de
Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2015. De verordeningen uit 2015 zijn vervangen vanwege wijzigingen in de
Gemeentewet. Ook krijgen fractieassistenten door de wijziging
toegang tot alle stukken en zijn de reglementen aangepast
aan de huidige praktijk.
Met ingang van 15 december a.s. zijn de verordeningen terug
te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer (onder
bestuur en organisatie, Gemeentelijke Wet- en Regelgeving,
Verordeningen) en op de website van Overheid.nl.
CMYK / .eps

TERINZAGELIGGING ONTWERPSTRUCTUURVISIE
LANDELIJK GEBIED OOST
Op 6 december 2016 hebben burgemeester en wethouders van
Aalsmeer het ontwerp van de structuurvisie Landelijk Gebied
Oost vrijgegeven voor inspraak en overleg. Dit betekent dat

iedereen met ingang van 15 december 2016 t/m 25 januari
2017 de ontwerp structuurvisie kan inzien. Dit is tevens de
reactietermijn.
Wat is het doel van de Landelijk Gebied Oost?
Het gebied van de structuurvisie wordt globaal begrens door:
een deel van de Hogedijk in het noorden, de Bosrandweg in
het oosten, de Legmeerdijk in het zuiden en de Machineweg
in het westen. Eind 2015 is de door de gemeenteraad de Nota
van uitgangspunten Landelijk Gebied Oost opgesteld. Deze
Nota is de start om te komen tot een gedragen structuurvisie
voor de Oosteindedriehoek, Hornwegdriehoek en het Schinkeldijkje. Voor dit gebied is als enige tijd geconstateerd dat het
verrommelt en dat de economische toekomst voor een groot
deel van de bedrijven ontbreekt. In het kader van de ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost is met de eigenaren van
de grotere percelen op individuele basis gesproken. Verder zijn
er in maart en juli 2016 twee grote bijeenkomsten geweest
met bijna alle eigenaren en omwonenden. De ontwerpvisie beschrijft waar de participanten met het gebied naar toe willen
en geeft daarvoor spelregels en kaders mee. Met het vrijgeven
van de ontwerpstructuurvisie is een belangrijke stap gezet in
het transformeren van afgeschreven kassengebieden in Aalsmeer Oost naar woningbouw. Hiermee wordt een transformatie
gefaciliteerd die een zekere verrommeling tegengaat. Met de
ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost wordt de bestuurlijke oplegger ter inzage gelegd. In de bestuurlijke oplegger
worden een aantal accenten geplaatst over stedenbouw, bereikbaarheid, de woonagenda en duurzaamheid. De bestuurlijk
oplegger maakt deel uit van de besluitvorming.
Waar vind u informatie?
Het ontwerp van de structuurvisie vindt u op de volgende manieren:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.
nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
SVLGoost-OW01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via
http://0358.ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien.
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop).
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00
uur.
De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. U kunt zich melden bij de centrale balie. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.
Hoe kunt u reageren?
U kunt vanaf 15 december 2016 gedurende zes weken reageren
(t/m 25 januari 2017). Een ieder kan schriftelijk of mondeling een reactie indienen op de structuurvisie Landelijk Gebied Oost. Uw schriftelijke reactie kunt u indienen bij het
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430
AG, Aalsmeer) onder vermelding van “ontwerpstructuurvisie
Landelijk Gebied Oost”. Een email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl.
Informatiemarkt
Op woensdag 11 januari 2017 nodigen wij u uit voor een informatieavond in de foyer van de Mikado in Aalsmeer. Deze
bijeenkomst zal plaatsvinden vanaf 19.30 uur tot ongeveer
21.00 uur. Op de informatieavond wordt een presentatie gegeven door wethouder Gertjan van der Hoeven over de inhoud en
doelstellingen van de structuurvisie. Ook is er ruimte voor het
stellen van vragen en het indienen van een inspraakreactie.
Wat gebeurt er daarna?
Na afloop van de inzagetermijn worden alle reacties gebundeld en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord.
De ontwerpstructuurvisie wordt vervolgens tezamen met de
Nota van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Tegen de vaststelling van een structuurvisie staat geen
bezwaar en beroep open. Reacties die al eerder zijn ingediend
worden meegenomen in deze procedure.
Meer informatie?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of
een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen
met de heer G. Koppenaal (projectleider) van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, -mail info@aalsmeer.nl, telefoon 020540 4632.
ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING IN
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK
GEBIED OOST, AALSMEERDERWEG (NAAST) 378
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo,
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost ten behoeve van de nieuwbouw van een vrijstaande
woning te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-2016/036160.
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost. Voor dit voornemen
dient door middel van een uitgebreide procedure voor de
omgevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende
bestemmingsplan.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
voor de woning zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de Aalsmeerderweg en vanwege het industrielawaai van Schiphol Oost. Uit het onderzoek blijkt tevens
dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk en
effectief zijn. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder
is het mogelijk om voor de geluidbelasting van het wegverkeer een ontheffing te verlenen en ingevolge artikel 45 van
diezelfde wet is het mogelijk om voor de geluidbelasting van
het industrielawaai een ontheffing te verlenen.
Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 16 december 2016 voor 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- Bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag
t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woens-

dag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm, via
deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en
woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 en
16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB02xK-OW01
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
INSPRAAK VOOR CONCEPT ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING AALSMEER 2017
B&W geven de concept Algemene plaatselijke verordening
Aalsmeer 2017 vrij voor inspraak voordat deze aan de raad
wordt voorgelegd. Wijziging van de verordening beoogt actualisatie en deregulering van de regelgeving en administratieve lastenvermindering voor burgers, ondernemers en de
gemeente.
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer zijn van plan de
gemeenteraad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2010 (APV) te wijzigen. De beoogde wijzigingen van de APV hebben als doel actualisatie en deregulering
van de regelgeving en administratieve lastenvermindering
voor burgers, ondernemers en de gemeente. Daarbij wordt
zoveel mogelijk aangesloten bij de modelverordening van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en is rekening gehouden met het Collegeprogramma 2014-2018 ‘Samen voor Aalsmeer: zorgzaam, leefbaar en ondernemend’. Door het schrappen, wijzigen en aanpassen van diverse APV-regels worden
er door de gemeente simpelweg minder regels uitgevoerd en
gehandhaafd. De dereguleringsslag zorgt er bijvoorbeeld voor
dat een aantal voorheen vergunningplichtige handelingen
straks niet meer vergunningplichtig zijn. Daarnaast hoeven
straks een aantal activiteiten slechts gemeld te worden (er is
geen vergunning meer nodig). Voordat het college de conceptwijziging zal voorleggen aan de gemeenteraad, worden ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om
eventuele zienswijzen in te brengen.
Het concept van de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017 ligt van 16 december 2016 tot en met 12 januari
2017 tijdens openingstijden ter inzage in het Raadhuis, Raadhuisplein1 te Aalsmeer. Daarnaast zijn de stukken te raadplegen via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen
en belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze
hieromtrent kenbaar maken bij het college, Postbus 253, 1430
AG Aalsmeer, 020-5404318. De gedurende deze periode ingediende inspraakreacties worden verwerkt in een inspraakrapport en vervolgens door het college ter besluitvorming aan de
raad aangeboden.
RECTIFICATIE, AANVRAAG ONTVANGEN
- Azaleastraat 17, 1431 SH (Z-2016/063114), het plaatsen
van een aanbouw aan de zijkant van de woning. Toelichting: in de publicatie van 1 december 2016 bekendgemaakt onder een foutief adres Azaleastraat 1.
- Helling 49, 1431 BR (Z-2016/061433), het kappen van
bomen, het verleggen van parkeerplaatsen en plaatsen
van een ketenpark. Toelichting: iIn de publicatie van 24
november 2016 bekendgemaakt onder een foutief adres
Helling 19.

Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) 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 Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

15 december 2016

officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen.
- Aalsmeerderweg 25, 1432 CG (Z-2016/064298), het aanleggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een dam
- Mijnsherenweg 45 C 01 t/m C-12 en 45 C-13 t/m C-24,
1433 AP (Z-2016/064289), het realiseren van 46 prefab
bedrijfsboxen
- Maarse & Kroon Hof 40, 1431 PC (Z-2016/064284), het
uitbreiden van de bestaande dakopbouw
- Oosteinderweg 23 a en 27, 1432 AC (Z-2016/064457), het
wijzigen van 2 woningen in kantoor met appartementen
- Stommeerkade 11, 1431 EJ (Z-2016/064734), het uitbreiden en aanpassen van de woning door het dak door te
trekken tot de achtergevel
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/065442), het oprichten van een
integraal kindercentrum t.b.v. basisonderwijs en kinderopvang
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift
of een beroepschrift worden ingediend.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen.
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/029780), het verlengen van de bestaande dokloods (hal 2)
- Machineweg 204, 1432 EV (Z-2016/055603), het plaatsen
van een tijdelijke woonunit
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Zwarteweg 77, 1431 VJ (Z-2016/063801), het verwijderen
van 20 asbesthoudende pakkingen uit de CV-ruimte

- Cyclamenstraat 70, 1431 SC (Z-2016/063065), het slopen
van het bijgebouw, stookruimte, schoorsteen, tuinmuur en
overkapping tot de fundering
- Machineweg 49 t/m 131C, 1432 EM (Z-2016/063751), het
slopen van 45 woningen en het verwijderen van asbesthoudende materialen
- Zwarteweg 85-87, 1431 VK (Z-2016/063806), het verwijderen van asbesthoudende materialen
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
ontvangen melding
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is ontvangen:
- Kudelstaartseweg 295, 1433 GJ (Z-2016/065302). Activiteitenbesluit ten behoeve van het starten van het bedrijf
Café Op de Hoek
verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide
procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/055645), het vervangen van 2 lichtmasten en het plaatsen van 2 lichtmasten voor sportveldverlichting. De beslistermijn is verlengd
met zes weken.
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/057081), het aanleggen van een dok in de bestaande bouwloods 3. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning,
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Lisdoddestraat 90, 1433 WH (Z-2016/059962), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een
woonhuis met garage/schuur. De aanvraag is door de aanvrager ingetrokken.
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 ver-

lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u
een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 123, 1431 AD (Z-2016/036167), het oprichten
van een woonhuis. Besloten: 16-12-2016. De aanvraag,
de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 16 december gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
verleende ligplaatsvergunningen voor
Woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) zijn verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 161 ws 3, 1431 AD (Z-2016/056859), het vervangen van een woonark voor niet-permanente bewoning.
Besloten: 30-11-2016
- Uiterweg 154 ws 8, 1431 AD (Z-2016/038331), het verplaatsen van een woonark van niet-permanente bewoning,
vanaf Uiterweg 161 ws 3. Besloten: 30-11-2016
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Route door Kudelstaart (Z-2016/064520), Carnavalsoptochten Kudelstaart op 25 en 26 februari 2017, ontvangen
5 december 2016
- Ophelialaan 124-94 (Z-2016/065281), Down Town Ophelia
op 18 maart 2017, ontvangen 8 december 2016
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Chrysantenstraat 43, 1431BM (Z-2016/059839), Viering
van de laatste werkdag op 30 december 2016, verzonden
12 december 2016

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 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 in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
ter inZage
t/m 15-12-16 De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning
en de ruimtelijke onderbouwing Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk
Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a
t/m 15-12-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t. Polderzoom
fase 1 met de bijbehorende stukken alsmede
met het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.
t/m 16-1216 Verordening en beleidsregels m.b.t. voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016
t/m 12-01-17 Concept van de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
t/m 19-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. “Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg - Plasoevers 2005 – Herenweg 78e”
t/m 25-01-17 Ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost
t/m 27-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 378

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
21% korting op alle voorraadauto’s!
We introduceerden de Fiat 500 in 1957. Je betaalde toen geen btw. Geen kwartje, geen stuiver, geen rooie cent. Fiat laat nu deze oude tijden herleven
met de actie btw-vrij op alle voorraadauto’s. Scheelt je mooi 21 procent in echte euro’s. Dus start met een glimlach en kom vóór eind juni bij ons langs.

Gem. brandstofverbruik 3,8 – 7,0 l/100 km (1 op 14,3 – 26,3). CO 2: 88 – 157 g/km.
De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De actie btw-vrij betekent dat bij aankoop van een nieuwe, ongeregistreerde Fiat 500, 500C, 500L, 500L Living en 500X, de waarde van de btw van de auto
auto, inclusief opties
opties,
op factuur in mindering wordt gebracht. In de prijslijst kunt u het exacte bedrag per versie zien en/of berekenen. De actie is niet geldig op accessoires en loopt tot en met 30 juni 2016. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Kijk voor de specifieke verkoopvoorwaarden op fiat.nl of kom langs.

KOM OOK PROEVEN EN PROEFRIJDEN.
VRIJDAG 24 T/M ZONDAG 26 JUNI IN AMSTERDAM EN 24 EN 25 JUNI IN HOOFDDORP.

