
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Machineweg 300 (Z-2013/65711), het kappen van een 

boom;
- Zwarteweg 120 (Z-2013/065888), het uitbreiden van de 

drukkerij.

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:
- Marktstraat 26 (Z-2013/056530), het plaatsen van een 

dakopbouw (verzonden 19 december 2013);
- Wissel 12 (Z-2013/049675), het wijzigen van het gebruik 

van de woning in kamergewijze verhuur voor in totaal 6 
personen (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 Vergunnin-
gen. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur 
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeente-
huis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

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.

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

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.

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 ge-
bruik van een dagbesteding); Dorpsstraat 
15 (het brandveilig gebruik van een ho-
tel); Oosteinderweg 413a (kennisgeving 
ontwerpbeschikking+vaststelling van hogere 
waarden vanwege het wijzigen van een win-
kelruimte in 2 appartementen + het wijzigen 
van een winkelruimte in 2 appartementen); 
Turfstekerstraat 20 (het brandveilig gebruik 
(logiesfunctie)).

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. Op oude-
jaarsavond 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 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 7: restafval van 25 naar 24 december
Wijk 7: gft-afval van 1 naar 2 januari

beleidsregels Woonurgenties

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij de beleidsregels Woonurgenties Aalsmeer 2014 heb-
ben vastgesteld. De beleidsregels woonurgenties Aalsmeer 
2014 zijn een uitwerking van de algemene regels die zijn 
vastgelegd in het Convenant Woonruimteverdeling Stadsre-
gio Amsterdam.

In deze beleidsregels is vastgelegd aan welke voorwaarden 
iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
woonurgentie.

De beleidsregels woonurgenties Aalsmeer 2014 treden op 1 
januari 2014 in werking. De beleidsregels zelf zijn in te zien 
via de website van de gemeente Aalsmeer, www.aalsmeer.nl. 
Hier staat tevens aangeven op welke manier een aanvraag 
kan worden ingediend.

vaststelling van de nieuWe gemeentelijke 
belastingverordeningen voor 
2014gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 19 december 2013 
de nieuwe belastingverordeningen voor het jaar 2014 vast-
gesteld. Deze verordeningen zijn gebaseerd op de begroting 
voor 2014 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 7 
november 2013. De verordeningen zijn in hoofdlijnen gelijk 
aan de verordeningen van 2013. De belangrijkste wijzigingen 
voor 2014 zijn hieronder aangegeven.

Eind januari 2014 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 terugvin-
den. Bij de gecombineerde beschikking is een toelichting 
gevoegd. Hierin treft u de belangrijkste informatie aan. Be-
waart 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 
e3.500,- ligt, het bedrag in negen termijnen van uw bank-
rekening afgeschreven. Als u geen gebruik maakt van auto-
matische incasso mag u het te betalen bedrag in maximaal 

officiële mededelingen
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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.

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.

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 2014, 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 2013 
wel gebruik gemaakt van automatische incasso, dan loopt 
dit vanzelf door en hoeft u voor 2014 geen nieuw verzoek in 
te dienen. Voor meer informatie over automatische incasso 
kunt u bellen met de afdeling invordering belastingen, tel. 
020-5404886. 

onroerende zaak belastingen
- Het tarief voor de onroerende zaak belasting wordt be-

rekend aan de hand van een percentage van de vastge-
stelde waarde. Het percentage voor het gebruik van een 
niet-woning wordt 0,1520 %. Het percentage voor het 
eigendom van een woning wordt 0,1204 % en voor het 
eigendom van een niet-woning 0,1820%. 

rioolrechten
- het tarief wordt, conform de begrotingsraad van 7 no-

vember 2013, voor 2014 vastgesteld op e181,-.
afvalstoffenheffing
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 novem-

ber 2013, vastgesteld op e198,- voor een 80-liter contai-
ner, e245,- voor een 120-liter container en e324,- voor 
een 240-liter container . Deze tarieven zijn gelijk aan 
2013.

forensenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 novem-

ber 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%
begraafrechten en onderhoudsrechten begraafplaats
- de tarieven voor de begraafrechten zijn, conform de be-

grotingsraad van 7 november 2013, gelijk gebleven t.o.v. 
het jaar 2013; de tarieven voor het onderhoud van de 
begraafplaats blijven eveneens gelijk t.o.v. het belasting-
jaar 2013.

hondenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 novem-

ber 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%
leges
- de tarieven zijn, behoudens deze die wettelijk zijn voor-

geschreven dan wel aan een wettelijk maximum zijn 
gebonden, conform de begrotingsraad van 7 november 
2013, verhoogd met de prijsindex van 1,25%; tevens zijn 
de tarieven voor de burgerlijke stand geharmoniseerd met 
de tarieven van Amstelveen. Concreet betekent dit dat de 
tarieventabel voor de burgerlijke stand een uitbreiding 
laat zien.

marktgelden
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 novem-

ber 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%
precariobelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 novem-

ber 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%
roerende zaak belastingen
- de tarieven zijn aangepast zoals aangegeven bij de on-

roerende zaak belastingen.
toeristenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 novem-

ber 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25% 
Watertoeristenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 novem-

ber 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%
kadegeld
- het tarief is, conform de begrotingsraad van 7 november 

2013, vastgesteld op e1,-.

De verordeningen zijn vanaf 10 januari 2014 te raadplegen 
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 veror-
deningen zijn daar verkrijgbaar.

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Cyclamenstraat 14 (Z-2013/054794), het plaatsen van 
een container (verzonden 18 december 2013);

- Legmeerdijk 313 (Z-2013/062277), het slopen van kanto-
ren 035 en 136 (verzonden 19 december 2013);

- Uiterweg 266 (Z-2013/064392), het slopen van een kas 
(kas nummer 1, verzonden 19 december 2013);

- Zijdstraat 60 (Z-2013/059992), het tijdelijk plaatsen van 
een skihut (verzonden 18 december 2013).

- Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage 
en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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.




