
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. 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 ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeer, div. locaties, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Dorpsstraat 11, het verwijderen van asbest en het restau-

reren van de kerk;
- Hoofdweg 119, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Machineweg 300, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Molenvliet 8A, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Proosdij, div. locaties, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Proosdij-Noord, div. locaties, het aanleggen van kabels 

en leidingen;
- Uiterweg 36, het bouwen van een boothuis.

KennisgeVing beschiKKing, Wet op de 
ruimtelijKe ordening, Vrijstelling ex 
artiKel 19 Wro en bouWVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
vrijstelling en een bouwvergunning hebben verleend voor:
- het bouwen van een opslagloods aan de Aalsmeerderweg 

41 te Aalsmeer.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 9 juni 2011 
besloten om het bouwplan positief te benaderen.
- het veranderen van kassen in een bedrijfspand ten be-

hoeve van stille opslag op het perceel Aalsmeerderweg 
105 te Aalsmeer.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 juli 2011 
besloten om het bouwplan positief te benaderen.

De aanvragen, de beschikkingen, de raadsbesluiten en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 23 
december 2011 gedurende zes weken ter inzage in het ge-
meentehuis te Aalsmeer, balie 6. Op grond van artikel 8:1 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank van Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

KennisgeVing beschiKKing, 
Wet ruimtelijKe ordening, 
ontheffing ex artiKel 3.6 lid 1c Wro

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening een 
vrijstelling en bouwvergunning hebben verleend voor het 
uitbreiden van een bedrijfshal met kantoren op het perceel 
Oosteinderweg 25 te Aalsmeer. 

Het ontwerpbesluit voor het verlenen van bouwvergunning 
met ontheffing heeft ter inzage gelegen van 2 juli tot en 
met 12 augustus 2010. Gedurende deze termijn was het mo-
gelijk een zienswijze in te dienen. Er zijn in die periode drie 
zienswijzen ingekomen. Naar aanleiding van de ingediende 
zienswijzen is het besluit heroverwogen. Gebleken is, onder 
andere na het inwinnen van interne adviezen, dat het besluit 
ongewijzigd in stand kan blijven en de zienswijzen kunnen 
worden weerlegd. De aanvraag, de beschikking, het raads-
besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
vrijdag 23 december 2011 gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 6. 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, sector Bestuursrecht Algemeen. 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

Verzenddatum bouwvergunningen en omgevingsvergunningen: 
22 december 2011.

VerKeersbesluit 2011/15072-m&r

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 
15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, een aantal 
verkeerstekens komende uit bijlage I van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aan te 
brengen bij de kruising Zwanebloemweg - Mijnsherenweg - 
Midvoordreef te Kudelstaart. Het betreft de verkeerstekens:
- tweemaal een verkeersbord met het verkeersteken L2 

‘Voetgangersoversteekplaats’;
- tweemaal een verkeersbord met het verkeersteken J22 

‘Nadering voetgangersoversteekplaats’;
- eenmaal een verkeersbord met het verkeersteken B6 ‘Ver-

leen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’.

Middels het plaatsen van de verkeerstekens wordt de kruising 
voorzien van een oversteekplaats voor fietsers en voetgan-
gers, waarbij voetgangers voorrang krijgen op het doorgaand 
verkeer op de Mijnsherenweg. 

De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te 
vinden onder registratienummer 2011/15072-M&R. Dit be-
sluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij 

gemeentehuis aalsmeer

Op donderdag 22 december 2011 is het gemeentehuis 
vanaf 16.00 uur gesloten. 

rijKsdienst Voor het WegVerKeer 

I.v.m. werkzaamheden bij de RDW kunnen er op 
woensdag 28 en donderdag 29 december 2011 geen 
rijbewijs worden aangevraagd of worden afgehaald.

jeugdtarief nederlandse identiteitsKaart 
VerValt per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief 
voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en 
met 13 jaar verhoogd naar e30,-. Het tarief is momenteel 
e9,20. Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het minis-
terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er 
rekening mee dat er weer een toeloop zal komen van extra 
aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten. De verwach-
ting is dat de aanvragen van personen die 13 jaar en zes 
maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in de nor-
male levertijd, dat wil zeggen vijf werkdagen. Over de lever-
tijd van de overige aanvragen, dat wil zeggen van aanvragen 
van personen die jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden, 
kan vooralsnog geen uitspraak worden gedaan. Dat is afhan-
kelijk van de omvang van het aantal aanvragen. De produ-
cent van de documenten kan in deze periode gemiddeld per 
week 60.000 aanvragen verwerken. Is het aantal aanvragen 
aanhoudend hoger dan de personalisatiecapaciteit, dan leidt 
dat tot lange(re) levertijden. Het ministerie van BZK zal de 
gemeenten wekelijks op de maandag informeren over de te 
verwachte levertijden van de aanvragen die de week ervoor 
zijn gedaan. De levering van paspoorten en spoedaanvragen 
voor Identiteitskaarten zal door het bovenstaande niet wor-
den beïnvloed.

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.

Evenementenkalender 2012
De burgemeester maakt bekend dat de evenementenkalender 
2012 definitief is vastgesteld. De evenementenkalender ligt 
zes weken ter inzage bij balie 6 zes en is tevens in te zien 
op www.aalsmeer.nl. 

Koopzondag
Het college maakt bekend dat voor 2012 de volgende dagen 
als koopzondagen zijn vastgesteld:
- het gebied ten oosten van de Machineweg
 1 april, 9 april (2e paasdag), 22 april, 6 mei, 17 mei 

(hemelvaartsdag), 20 mei, 28 mei (2e  pinksterdag), 25 
november, 2 december, 9 december, 16 december en 26 
december.

- het gebied ten westen van de Machineweg
 1 april, 9 april (2e paasdag), 29 april, 17 mei (hemel-

vaartsdag), 28 mei (2e pinksterdag), 19  
augustus, 30 september, 25 november, 9 december, 16 
december, 23 december en 26 december.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd 
is verleend voor:
- de nacht van 6 op 7 januari 2012 tot 02.00 uur aan Vleg-

haar v.o.f.
Datum verzending ontheffing: 19 december 2011

Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Diverse locaties Proosdij Noord, het aanleggen van kabels 

en leidingen;
- Diverse locaties Hornmeer, Kudelstaart, Stommeer, Dorp, 

Oosteinde, het kappen van 58 bomen, de lijst met de te 
kappen bomen is in te zien tijdens de openingstijden bij 
balie 6;

- Dreef nabij 5, het kappen van bomen;
- Dreef 7, het kappen van bomen;
- Green Park, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw;
- Hoofdweg 119, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg, Marktstraat, Oosteinderweg, het kap-

pen van bomen;
- Machineweg 289, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Machineweg 300, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Maximastraat 18, het vergroten van een berging/garage;
- Mijnsherenweg tussen Madame Curiestraat en Einsteins-

traat, het kappen van bomen;
- Oosteinderweg 107, het slopen en herbouwen van een 

bloemenschuur en verwerkingsruimte;
- Oosteinderweg 327, het dempen en aanleggen van een 

sloot;
- Uiterweg 96 achter, het aanleggen van natuurlijke oe-

vers, beschoeiing en steigerwerk.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
22 december 2011

de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie 
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit 
besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit 
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemees-
ter en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer.

VerKeersbesluit 2011/14391-m&r

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 
15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, een aantal 
verkeerstekens komende uit bijlage I van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aan te 
brengen, te verwijderen of aan te passen in de omgeving 
van Nieuw-Oosteinde. Het betreft de volgende locaties en 
verkeerstekens;

- kruising Karperstraat – Zeeltstraat - Palingstraat: plaat-
sen verkeersbord met het verkeersteken A1(zone) met de 
snelheid 30km/h;

- kruising Karperstraat – Zeeltstraat - Palingstraat: plaat-
sen verkeersbord met het verkeersteken G5 ‘Woonerf’;

- T-kruising Snoekbaarsstraat – Zeeltstraat: plaatsen ver-
keersbord met het verkeersteken A1(zone) met de snel-
heid 30km/h;

- T-kruising Snoekbaarsstraat - Zeeltstraat: plaatsen ver-
keersbord met het verkeersteken G5 ‘Woonerf’;

- T-kruising Hornweg – Palingstraat; het vervangen van het 
verkeersbord met het verkeersteken G11 ‘Fietspad’, voor 
een verkeersbord met het verkeersteken G12a ‘(Brom)
fietspad’, voor het fietspad richting de rotonde Legmeer-
dijk - Snoekbaarsstraat;

- ter hoogte van Snoekbaarsstraat 76; het aanwezig ver-
keersbord met het verkeersteken E8 ‘alleen voor autodate’ 
inclusief het onderbord ‘ConnectCar’ te verwijderen;

- ter hoogte van Snoekbaarsstraat 146; het aanwezig ver-
keersbord met het verkeersteken E8 ‘alleen voor autodate’ 
inclusief het onderbord ‘ConnectCar’ te verwijderen;

- ter hoogte van Argusvlinderstraat; het aanwezig ver-
keersbord met het verkeersteken E8 ‘alleen voor autodate’ 
inclusief het onderbord ‘ConnectCar’ één parkeerplaats te 
verplaatsen en de huidige gereserveerde parkeerplaats op 
te heffen voor de realisatie van twee ondergrondse afval-
containers;

- ter hoogte van Oosteinderweg 343; het aanwezige ver-
keersbord E7 ‘Laad- en losplaats vrachtauto’s’ te verwij-
deren;

- de Koningsstraat, tussen de Willem-Alexanderstraat en de 
Beatrixstraat, aan de wijzen als eenrichtingsweg en hier-
voor de benodigde verkeersborden met de verkeerstekens 
C2 ‘Eenrichtingsweg’ en C3 ‘Eenrichtingsweg’ te plaatsen, 
met daaronder het onderbord 0B52 waarmee fietsers wor-
den uitgezonderd;

- ter hoogte van de kruising Beatrixstraat – Koningsstraat 
het verkeersbord met het verkeersteken L8 ‘Doodlopende 
weg’ incl. onderbord met de tekst ‘uitgezonderd fietsers’ 
plaatsen;

- ter hoogte van de T-kruising Poldermeesterplein – Ko-
ningsstraat tweemaal het verkeersbord met het verkeer-
steken G11 ‘Verplicht fietspad’ plaatsen en tweemaal het 
verkeersbord met het verkeersteken G12 ‘Einde verplicht 
fietspad’ plaatsen.

De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te 
vinden onder registratienummer 2011/14391-M&R. Dit be-
sluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij 
de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie 
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit 
besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit 
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemees-
ter en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer.

ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, 
WeeK 51

t/m 23 dec Verkeersbesluit aanleggen van een individu-
ele gehandicaptenparkeerplaats: Clematis-
straat 31;

t/m 28 dec APV Vergunning: drank & horeca wet, Devin’s 
Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer;

t/m 28 dec APV Vergunning: Robend, tussen Bilderdam-
merweg en Einsteinstraat, van 29 op 30 no-
vember 2011 van 09.00-16.00 uur;

t/m 6 jan ’12 APV Vergunning: Collectevergunning t.b.v. 
sinaasappelactie op 1 & 2 februari 2012;

t/m 6 jan ’12 APV Vergunning: voor het werven van dona-
teurs voor Greenpeace van 12 t/m 17 decem-
ber 2011 en van 30 jan.\uari t/m 4 februari 
2012 tussen 13.00 en 21.00 uur;

t/m 12 jan ’12 APV Vergunning: kledinginzamelingsactie 
aan St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwar-
taal, Leger Des Heils ReShare 2e kwartaal, St. 
S.O.S. 3e kwartaal en St. Kuren met Reuma 4e 
kwartaal;

t/m 17 jan’12 RVV: ontheffing stremmen o.a. Calslager 
Bancken;

t/m 27 jan ’12 Kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan 
en exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”; 

t/m 27 jan ’12 APV Vergunning: voor het plaatsen van een 
partytent aan Lunchroom Marcon van 29 tot 
31 dec 2011;

t/m 2 feb ’12 Verkeersbesluit 2011/14391-M&R;
t/m 2 feb ’12 Verkeersbesluit 2011/15072-M&R;
t/m 3 feb ’12 APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan 

Discotheek Bon Ami op 1 jan 2012 tot 06.00 
uur;

t/m 3 feb ’12 APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan 
Sportcafé de MiDis op 1 jan 2012 tot 07.00;

t/m 3 feb ’12 RVV ontheffing: Hornweg op 16 december 
2011 van 07.00 tot 15.00;

t/m 8 feb ’12 Geactualiseerde subsidieverordening bagger-
kosten Rijnland.

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:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

WijKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op 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 drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling 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 17 januari en 7 februari en 2012.

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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