
Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

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 de-
cember 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).

1e en 2e kerstdaG 

Het gemeentehuis is 1e en 2e Kerstdag gesloten.

1 januari 

Op 1 januari is het Gemeentehuis gesloten.

telefonische bereikbaarheid

Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december is 
ons callcenter bereikbaar tot 16.00 uur.

GewijziGde afValinzamelinG 

In Aalsmeer zamelt Meerlanden op de volgende vervangende 
dagen het rest- en gft-afval in:
Wijk 1: gft-afval van 23 naar 20 december
Wijk 2: gft-afval van 24 naar 23 december
Wijk 3: gft-afval van 25 naar 24 december
Wijk 3: restafval van 1 naar 2 januari
Wijk 4: gft-afval van 26 naar 27 december
Wijk 4: restafval van 2 naar 3 januari
Wijk 5: restafval van 23 naar 20 december
Wijk 6: restafval van 24 naar 23 december
Wijk 7: restafval van 25 naar 24 december
Wijk 7: gft-afval van 1 naar 2 januari
Vervangende dag papier: 26 wordt 19 december

het colleGe wijst de VolGende twaalf zon- 
en/of feestdaGen aan waarop de winkels in 
aalsmeer in 2014 Geopend moGen zijn

Gebied A; ten oosten van Machineweg:
- 23 maart, 6 april, 13 april, 21 april (2e paasdag), 27 

april, 4 mei, 18 mei, 25 mei, 29 mei, 9 juni, 7 december 
en 14 december.

Gebied B; ten westen van de Machineweg (hieronder valt 
ook Prénatal)
- 30 maart, 21 april (2e paasdag), 27 april, 29 mei (he-

melvaartsdag), 9 juni, 28 september, 30 november, 7 de-
cember, 14 december, 21 december, 26 december en 28 
december.

eVenementenVerGunninG

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening zijn de vergunningen verleend voor:
- Just Ask Jos, N201 Run, 14 december 2013 
 (Z-2013/047573);
- Just Ask Jos, N201 Run, tapontheffing 14 december 2013 
 (Z-2013-49537)
Datum verzending vergunning 10 december 2013
- Lunchroom Marcon, Chrysantenstraat 43, viering van de 

laatste werkdag op 30 december 2013 (Z-2013/060217);
Datum verzending vergunning 17 december 2013
- Santa Run, diverse straten Aalsmeer op 21 december 

2013 van 12.00-17.00 uur; (Z-2013/059734)
Datum verzending vergunning 19 december 2013

officiële mededelingen
19 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.

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.

wet alGemene bepalinGen omGeVinGsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderdijk 542 en 542a (Z-2013/065091), het uit-

breiden van een botenhuis;
- Diverse locaties (Z-2013/063706), het plaatsen 2 mo-

biele tekstkarren;
- Dorpsstraat 92 en 94 (Z-2013/065344), het kamergewijs 

verhuren van de woningen;
- Uiterweg 266 ws2 (Z-2013/065239), het bouwen van een 

botenhuis.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2013/065351), het gedeeltelijk 

slopen van een clubgebouw;
- Oosteinderweg 335, 335a, 337 en 339 (Z-2013/065330), 

het slopen van een bedrijfsruimte met appartementen;
- Uiterweg 266 (Z-2013/064392), het slopen van een kas.

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:
- Diverse locaties (Z-2013/063706), het plaatsen van 2 

mobiele tekstkarren (verzonden 17 december 2013);
- Turfstekerstraat 61 (Z-2013/058113), het plaatsen van 

een beschoeiing (verzonden 12 december 2013);
- Wissel 12 (Z-2013/049675), het wijzigen van het gebruik 

van woning in kamergewijze verhuur voor in totaal 6 per-
sonen (verzonden 16 december 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.

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:
- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2013/052937), het bouwen van 

een trainingsmolen en longeerkraal voor paarden (ont-
vangen 14 oktober 2013);

- Oosteinderweg 232 (Z-2013/054413), het bouwen van 
een woning (ontvangen 22 oktober 2013).

inGetrokken aanVraGen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 187 (Z-2013/016860), het bouwen van een jon-

geren ontmoetingsplek (verzonden 17 december 2013);
- Stommeerweg 13 (Z-2013/047061), het uitbreiden van 

de Carmelkerk (verzonden 17 december 2013).

Geaccepteerde (sloop)meldinG(en)

- Mozartlaan 54 (Z-2013/060626), het verwijderen van as-
best (verzonden 17 december 2013);

- Tartinihof 16 (Z-2013/060587), het verwijderen van as-

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.

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.

best (verzonden 17 december 2013);
- Uiterweg 266 (Z-2013/041982), het verwijderen van as-

best (verzonden 12 december 2013).
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

afGekeurde (sloop)meldinG(en)

- Hornweg 159 (Z-2013/060507), het slopen van een wo-
ning (verzonden 11 december 2013).

Afgekeurde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie 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 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een voorover-
leg.

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 verwij-
zen 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)).
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Aansluiting nieuwe N201 op de A4 is open
De aansluiting van de nieuwe N201 op de A4 is sinds 15 december open. 
Weggebruikers van de nieuwe weg en van de oude N196 moeten nog 
wennen aan de nieuwe situatie. Daarom laten we op de kaart zien wat 
de mogelijke routes zijn. De Provincie heeft de weg nu al open gedaan, 
omdat ook de kerstvakantie in deze periode valt. Er is dan wat minder 
verkeer en zo nodig kunnen dan nog zaken bijgesteld worden. De route 
is al wel goed aangegeven met borden en zo nodig worden extra borden 
geplaatst ter ondersteuning van de weggebruikers. Wie goed voorbereid 
de weg op wil kan ook nog even kijken op de website van de provincie 
Noord-Holland: www.N201.info. Onder het kopje ‘Aansluitingen A4’ is een 
animatie te bekijken hoe het verkeer vanaf nu van en naar de A4 moet 
rijden. 

Wethouder Verkeer en Economische Zaken 
Ad Verburg: ‘De nieuwe weg is goed voor 
veiligheid, leefbaarheid en de economie’
Wethouder Verburg: ‘Een historisch moment voor 
Gemeente Aalsmeer qua veiligheid en leefbaarheid. 
De nieuwe N201 gaat niet meer door het centrum 
van Aalsmeer. De nieuwe N201 is heel belangrijk voor 
Aalsmeerse economie, maar ook nationaal en zelfs 
internationaal. Deze regio is onderdeel van Green-
port Aalsmeer, dat samen met Schiphol miljarden 
euro’s bijdraagt aan de Nederlandse economie. 

Door de nieuwe N201 ligt het Aalsmeerse business-
park Green Park Aalsmeer op nog maar 5 minuten rijden van Schiphol. De 
vrachtwagens van de Bloemenveiling FloraHolland en Schiphol kunnen in 
15 minuten naar de A2, A4 en A9. De nieuwe N201 is dus een grote impuls 
voor de economie is de regio.’

Nog werkzaamheden
De eerste weken kan nog oponthoud op de route ontstaan. Zo wordt bij de 
Bennebroekerweg richting Hoofddorp-Zuid tot de Kerst nog gewerkt. Ook 
de Taurusavenue is net opengesteld en veel mensen moeten deze nieuwe 
route naar en van de A4 nog ontdekken. De verwachting is dat het verkeer 
rustig zal wennen aan de nieuwe situatie en niet meer de oude routes 
neemt. We vragen u nog even geduld.

Route vanuit Aalsmeer-Dorp
Weggebruikers die uit Aalsmeer-Dorp komen kunnen via de N196 in de richting Hoofddorp rijden. 
De snelste route naar de A4 en A9 is via de Fokkerweg (bij Schiphol-Rijk) en dan richting de A4 
via de Koolhovenlaan en daarna dan linksaf via de nieuwe N201 naar de A4. Voor de A9 ook via de 
Fokkerweg bij Schiphol-Rijk) via de Koolhovenlaan dan rechtsaf de nieuwe N201 en vervolgens de 
N232 in de richting van de A9. Deze route was al vanaf april dit jaar beschikbaar. Een andere route 
vanuit Aalsmeer-Dorp naar de A4 is via de oude N196 rechtdoor richting Hoofddorp en hier onder 
het viaduct door en dan de A4 op. Deze route is minder snel omdat hier veel verkeerslichten 
staan.

Route vanuit Hornmeer
Weggebruikers die uit Hornmeer komen hebben drie opties. 
Optie 1: Via de Zwarteweg, de Molenvlietweg en de Middenweg naar de nieuwe N201 (richting 
A4 en A9). 
Optie 2: Via de N196 naar links afslaan op de Legmeerdijk (N231) en daar via de fl y-over de 
nieuwe N201 op en richting A4 of na de Waterwolftunnel via de Fokkerweg (N232) naar de A9. 
Optie 3: Via de Bachlaan naar de Legmeerdijk N231 en daar naar de nieuwe N201.

Route vanuit Kudelstaart 
Weggebruikers die uit Kudelstaart komen kunnen via de Hoofdweg of Mijnsherenweg of Bachlaan 
naar de Legmeerdijk (N231) en daar rechtdoor de N196 oversteken. Dan via de fl y-over de nieuwe 
N201 richting A4 of na de Waterwolftunnel via de Fokkerweg (N232) naar de A9.  

Route vanuit Nieuw-Oosteinde en Aalsmeer-Oost
Weggebruikers die uit Nieuw-Oosteinde en Aalsmeer-Oost komen kunnen via de Machineweg naar 
de Legmeerdijk en daar de nieuwe N201 op. Dit is de snelste route naar de A4 en A9. Een alterna-
tieve route naar de A9 is via de Legmeerdijk en de Bosrandweg (N231).

Route vanuit FloraHolland en bedrijventerrein Hornmeer
Direct vanuit FloraHolland en bedrijventerrein Hornmeer via de Legmeerdijk (N231) via de fl y-
over de nieuwe N201 oprijden en richting A4 of na de Waterwolftunnel via de Fokkerweg (N232) 
naar de A9.

Route bedrijventerreinen Zwarteweg en Witteweg en Stommeer
Via Zwarteweg, Molenvlietweg en Middenweg en daar de nieuwe N201 op.

Voor meer informatie kijk op www.N201.info.

Nieuwe Routes

Wethouder Verkeer en Economische Zaken 
Ad Verburg: 
veiligheid, leefbaarheid en de economie’
Wethouder Verburg: ‘Een historisch moment voor 
Gemeente Aalsmeer qua veiligheid en leefbaarheid. 
De nieuwe N201 gaat niet meer door het centrum 
van Aalsmeer. De nieuwe N201 is heel belangrijk voor 
Aalsmeerse economie, maar ook nationaal en zelfs 

Door de nieuwe N201 ligt het Aalsmeerse business-




