17 december 2015

officiële Mededelingen
gEMEEntE aalsMEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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.

24 En 31 dECEMbEr
Het callcenter is op 24 en 31 december bereikbaar
tot 16.00 uur
1E En 2E kErstdag
Het gemeentehuis is 1e en 2e kerstdag gesloten.
1 januari
Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten.
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
2015) 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).
raadsvErgadEring op dondErdag 17 dECEMbEr
Agenda voor de Raadsvergadering op donderdag 17 december 2015, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer.
Aanvang: 20.00 uur.
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

R-1.

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.

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergaderingen van
3 december 2015
4. Ingekomen stukken
HaMErstukkEn

20.05

R-2.

R-3
R-4
R-5
R-6

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied
(GR OD NZKG) ten gevolge van de
wijziging van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen
Amstelland Meerlanden Werkorganisatie
Verordening auditcommissie
Aalsmeer 2016
Keuze Rekenkamer
Fractiebudgetten 2014/2015
Vragenkwartier
sluiting

bEkEndMakingEn snEl En MakkElijk tE vindEn
op www.ovErHEid.nl
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. Sinds 4
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
Hoe blijft u op de hoogte?
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat
u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. 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 een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. 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.
vanaf 1 oktobEr 2015 is dE diEnstvErlEning
bij dE baliE bouwEn & vErgunningEn En baliE
bEdrijvEn gEwijzigd
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het
archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.

Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per
dag terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige
vragen, zoals adres specifieke en specialistische vragen over
onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt
u een afspraak maken via 020-540 4911.
wEt algEMEnE bEpalingEn oMgEvingsrECHt
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. 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.
- Uiterweg 282, 1431 AW (Z-2015/065940), (het oprichten
van een overkapping in de voortuin),
- Diverse lokaties Ringvaartzijde, kadastraal bekend G5669
en G6393, (Z-2015/066705), (het kappen van 10 bomen)
- Dorpshaven fase 3, deelplan 1,2,3,4 (Z-2015/066791),
(het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van 63 eengezinswoningen en 3 waterwoningen met
bijbehorende infrastructuur)
- Anne Frankstraat 17, 1433 PJ (Z-2015/066944), (het
plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel)
- Aalsmeerderweg 132, 1432 CT (Z-2015/067083), (het
plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorgevel)
- Hornweg 203, 1432 GJ (Z-2015/067069), (het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een
zorgwoning)
- Turfstekerstraat 48, 1431 GE (Z-2015/067067), (het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van
werknemers in een bedrijfswoning)
- Machineweg 33A, 33B en 35, 1432 EL (Z-2015/067100),
(het bouwen van een woning)
- Oosteinderweg/Lijnbaan - Dorpshaven fase 3 deelgebied
3, (Z-2015/067335), (het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van 66 woningen waaronder 3
waterwoningen)
- Ringvaartzijde 37, 1431 CL (Z-2015/067393), (het kappen
van 3 bomen)
- Oosteinderweg/Lijnbaan - Dorpshaven fase 3 deelgebied 4
(Z-2015/067344), (het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. het oprichten van 66 woningen waaronder 3 waterwoningen)
- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2015/067301), (het oprichten
van 9 vrijstaande woningen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/065744), ( het opstarten
van het restaurant La Chaumiere BV)
- Mr. Jac. Takkade 3Q3, 1432 CA (Z-2015/065016 (het starten van een recyclingsbedrijf voor electronische apparatuur)
- Legmeerdijk 165, 1432 KA (Z-2015/066304) (het veranderen van het bedrijf Jan van den Broek)
- Ophelialaan 182, 1431 HP (Z-2015/067364) ( het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/067584) ( het melden
van brandveilig gebruik t.b.v. restaurant La Chaumiere)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) akkoord zijn bevonden:
- Mr. Jac. Takkade 3 Q 3, 1432 CA (Z-2015/065016), (het
oprichten van een inrichting)
beslistermijn verlengd
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 aanvraag is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd)
- Zijdstraat 671431EB (Z-2015/056490) (het deels slopen
van een bestaand winkelpand en woonruimte
- Locatellihof 26, 1431 ZR (Z-2015/048942), (het verhogen
van de nok en het plaatsen van een dakkapel)
procedure afgebroken, intrekking
- Seringenstraat 14, 1431 BJ (Z-2015/060887) (het oprichten van een dakopbouw)
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(en) te verlenen. 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:
- Oosteinderweg 515, 1432 BK (Z-2015/058965), (het vergroten van de woning aan de achterzijde)
- Berkenlaan plantsoen nabij nr. 11, 12, 17, 19/19a, 21,
1431 JD (Z-2015/065415) (het kappen van een boom)
- diverse lokaties Ringvaartzijde, kadastraal bekend G5669
en G6393 (Z-2015/066705) (het kappen van 10 bomen)
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.
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:
- Oosteinderweg 247A, 1432AT (Z-2015/065729), Aalsmeer
Roest Niet, toerrit auto’s en
motoren op 12 juni 2016, ontvangen 4 december 2015
- Nader te bepalen (Z-2015/064937), Manifesto tegen
angst, tomatengevecht-feest op 10 of 17 januari 2016,
ontvangen 30 november 2015
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.
- Rozenplein, 1431BL (Z-2015/057699), Concert van de
band X-mas op 16 december 2015, verleend 3 december
2015
CollECtEs
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
tEr inzagE
t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2
t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met
de daarop betrekking hebbende stukken (nabij het kruispunt van de Hornweg met de Legmeerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw Oosteinde via de Palingstraat)
t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening
Hornmeer - Fusieschool’ met de daarop betrekking hebbende stukken (aan de Dreef 1
ter plaatse van het voormalig hoofdveld van
Voetbalvereniging Aalsmeer)

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.
CalaMitEitEntElEfoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
vErkEErsbEsluitEn
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo
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MEEr info
Volg ons op Facebook en Twitter.
proCEdurE
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
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 na de dag van verzending
van het besluit) 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
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor MEEr inforMatiE: www.aalsMEEr.nl
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