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27 december 2012

officiële mededelingen
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 balie Burgerzaken:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 8.30 tot 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 8.30-17.00 uur.
Openingstijden balie Bouwen en Vergunningen Aalsmeer:
Dinsdag en donderdag: 8.30- 12.30 uur (uitsl. op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Openingstijden balie Bouwen en Vergunningen Amstelveen:
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
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.
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.
fraCtiespreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand 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 fractiespreekuren vinden plaats op 15 januari en 5 februari 2013.
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 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.

GemeenteHUis aalsmeer
let op GewijziGde openinGstijden
tijdens de feestdaGen
Op 31 december is het gemeentehuis van Aalsmeer
gesloten en vindt er geen dienstverlening plaats.
op 2 januari 2013 zijn de balies in het gemeentehuis
van Aalsmeer geopend van 11.00-20.00 uur.
dienstVerleninG balie boUwen & VerGUnninGen
UitGebreid
Vanaf 1 januari 2013 werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk
samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet.
Het is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan.
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid
naar Amstelveen. Voor vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen.
aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8:30-12.30 uur (uitsluitend op afspraak). Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensda
8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag
8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag
8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene telefoonnummer (0297) 387575. Het callcenter is bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. Voor vragen en
meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl.
Gemeentelijke belastinGen
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 20 december 2012
de nieuwe belastingverordeningen voor het jaar 2013 vastgesteld. Deze verordeningen zijn gebaseerd op de begroting
voor 2013 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 8
november 2012. De verordeningen zijn in hoofdlijnen gelijk
aan de verordeningen van 2012. De belangrijkste wijzigingen voor 2013 zijn hieronder aangegeven. Eind februari 2013
krijgt u de gecombineerde beschikking toegestuurd. Op de
gecombineerde beschikking staan de aanslagen gemeentelijke belastingen vermeld. Ook kunt u op deze beschikking,
als u eigenaar bent van een woning, de opnieuw vastgestelde
waarde van uw woning terugvinden. Bij de gecombineerde
beschikking is een toelichting gevoegd. Hierin treft u de belangrijkste informatie aan. Bewaart u deze gecombineerde
beschikking goed. Als eigenaar van een woning heeft u deze
beschikking ook nodig voor onder andere uw aangifte inkomstenbelasting.
automatische incasso
Veel burgers van de gemeente Aalsmeer maken gebruik van
de mogelijkheid de aanslag gemeentelijke belastingen te
betalen via automatische incasso. Bij automatische incasso
wordt, als het totaal te betalen bedrag tussen de e100 en
e 3.500 ligt, het bedrag in negen termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso mag u het te betalen bedrag in maximaal
twee termijnen voldoen. Het totale bedrag moet wel binnen
twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet door
de gemeente zijn ontvangen. Maakt u nog geen gebruik van

automatische incasso, maar wilt u dit wel voor 2013, dan
kunt u dit nu al aangeven door een machtigingskaartje in te
vullen. Dit kaartje is op het gemeentehuis te verkrijgen. Op
verzoek wordt het kaartje toegestuurd. Heeft u in 2012 wel
gebruik gemaakt van automatische incasso, dan loopt dit
vanzelf door en hoeft u voor 2013 geen nieuw verzoek in te
dienen. Voor meer informatie over automatische incasso kunt
u bellen met de afdeling administratie, tel. 020-5404911.
Onroerende zaak belastingen
- Het tarief voor de onroerende zaak belasting wordt berekend aan de hand van een percentage van de vastgestelde waarde. Het percentage voor het gebruik van een
niet-woning wordt 0,1445 %. Het percentage voor het
eigendom van een woning wordt 0,1136 % en voor het
eigendom van een niet-woning 0,1730%;
Rioolrechten
- Het tarief blijft, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, gelijk aan het tarief wat gold in 2012:
e171,00;
Afvalstoffenheffing
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, vastgesteld op e198 voor een 80-liter container, e245 voor een 120-liter container en e324 voor
een 240-liter container;
Forensenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verhoogd met de inflatiecorrectie van
1,75%;
Begraafrechten en onderhoudsrechten begraafplaats
- de tarieven voor de begraafrechten zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verlaagd tot het niveau van vóór 2012; de tarieven voor het onderhoud van
de begraafplaats blijven gelijk t.o.v. het belastingjaar
2012;
Hondenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verhoogd met de inflatiecorrectie van
1,75%;
Leges
- de tarieven zijn, behoudens deze die wettelijk zijn voorgeschreven dan wel aan een wettelijk maximum zijn
gebonden, conform de begrotingsraad van 8 november
2012, verhoogd met het prijsindexatiecijfer van 1,75%;
Marktgelden
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verhoogd met de inflatiecorrectie van
1,75%;
Precariobelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verhoogd met de inflatiecorrectie van
1,75%;
Roerende zaak belastingen
- de tarieven zijn aangepast zoals aangegeven bij de onroerende zaak belastingen;
Toeristenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verhoogd met de inflatiecorrectie van
1,75%;
Watertoeristenbelasting
- tijdens de begrotingsraad van 8 november 2012 is besloten de inkomsten 2013 voor de watertoeristenbelasting
extra te verhogen met e35.000; om deze meeropbrengst
te realiseren is het tarief voor 2013 vastgesteld op e1,27
per verblijf (het tarief in 2012 was e0,965 per verblijf);
Kadegeld
- het tarief is, conform de begrotingsraad van 8 november
2012, vastgesteld op e1,00;
De verordeningen zijn vanaf 10 januari 2013 raadpleegbaar
op de website van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl)
De verordeningen liggen tevens, tijdens de openingstijden,
ter inzage op het gemeentehuis. Afschriften van deze verordeningen zijn daar verkrijgbaar.

ter inzaGe bij de afdelinG dienstVerleninG,
balie 5 ( week 52)
t/m 28-12 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht A-Z-HZ_WABO-20120295;
t/m 28-12 APV vergunning: de verkoop van oliebollen, op
29 en 31 december 2012 op hoek Pontweg/Oosteinderweg;
t/m 2013
t/m 02-01 Het tijdelijk stremmen van het Robend tussen
de Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 december 2012 tussen 09.00-11.30 uur;
t/m 10-01 APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels,
voor het maken van muziek met een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente;
W.U.N. Hegi, voor het maken van muziek met
een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente;
t/m 10-01 APV Collectevergunning voor het houden een
kledinginzamelingsactie in het 1e, 2e, 3e en 4e
kwartaal;
t/m 10-01 Regeling verwerking verspreidbare bagger;
t/m 11-01 Ter inzage legging Ontwerp bestemmingsplan
‘Stommeer’;
t/m 13-01 Beschermde dorpsgezichten;
t/m 16-01 APV ontheffing sluitingstijd: De Oude Veiling
voor 31 december 2012 op 1 januari 2013 tot
06.00 uur;
t/m 17-01 Onteigening van een onroerende zaak in de
gemeente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oosteinderweg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan
“Dorpshaven”;
t/m 18-01 APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen
van een partytent van 27 tot 29 december 2012
voor lunchroom Marcon;
t/m 18-01 APV Evenementenvergunning: Kermis op de
Dreef van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00-24.00
uur;
t/m 18-01 Tijdelijke verkeermaatregelen: Tijdelijk gedeeltelijk stremmen van de Aalsmeerderweg, ter
hoogte van nr. 289 op 14 december 2012, van
07.00 tot 17.00 uur;
t/m 24-01 APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00-13.00 uur;
t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de
bezwaarschriften Aalsmeer;
t/m 01-02 Inrichtingscriteria voor inzamelvoorzieningen
gemeente Aalsmeer;
t/m 01-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer Uithoorn’;
t/m 01-02 Ontwerp openstellingsvergunning Waterwolftunnel Aalsmeer –Haarlemmermeer;
t/m 08-02 Gemeentelijke belastingen.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 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 aanspreekpunt 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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

