
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 eve-
nementenvergunning is aangevraagd:
- Mijnsherenweg (Z-2015/069808), Open dagen kwekerijen 

van 2 t/m 3 april 2016, ontvangen 18 december 2015
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z-2015/070103), Brui-

loft/diner op 14 februari 2016, ontvangen 21 december 
2015

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende eve-
nementenvergunning 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 ad-
vertentie.
- Legmeerdijk 313, 1430BA (Z-2015/065389), Floraholland 

Winterfair op 6 en 7 januari 2016, verleend 16 december 
2015

CollECtEs

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

Drank- En HorECavErgunning (aanvragEn) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Praamplein 4 A, 1431CV (Z-2015/066843), slijterij Albert 

Heijn, ontvangen 3 december 2015

ingEtrokkEn aanvragEn

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Ecuadorlaan, 1432DH (Z-2015/057758), Kerstboomver-

branding op 8 januari 2016, ingetrokken 17 december 
2015

tEr inzagE

t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 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 (na-
bij 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 be-
trekking hebbende stukken (aan de Dreef 1 
ter plaatse van het voormalig hoofdveld van 
Voetbalvereniging Aalsmeer)

officiële mededelingen
30 december 2015

 31 DECEmbEr 
 Het callcenter is 31 december bereikbaar tot 16.00 uur. 
 1 januari 
 Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten.

 6 januari
 Op 6 januari is het gemeentehuis (i.v.m. de 
 Nieuwjaarsreceptie) vanaf 14.00 uur 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, dan dient u 
deze rit(ten) liefst een week tot minimaal twee dagen van 
tevoren 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).

bEkEnDmakingEn snEl En makkElijk tE vinDEn 
op www.ovErHEiD.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle offici-
ele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekend-
makingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

Hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoog-
te 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 zoe-
ken 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 bestem-

mingsplannen;  
-  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 020-5404911.

lEgEs En vErgoEDingEn pEr 1 januari 2016
info krant aalsmEEr

Ontvangt u momenteel een vervoerskostenvergoeding of 
vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? De gemeente 
heeft nieuwe bedragen voor 2016 vastgesteld. Alle inwoners 
met een persoonsgebonden budget (pgb) zijn persoonlijk ge-
informeerd over de hoogte van het budget in 2016.

Per 1 januari 2016 gelden de volgende vergoedingen en le-
ges:

vergoeding of voorziening

Maximaal jaarlijkse vergoeding
vervoerskostenvergoeding bruikleenauto e 261,56
vervoerskostenvergoeding taxi e 3923,40
vervoerskostenvergoeding rolstoeltaxi e 4793,59
gebruik eigen auto e 965,76

Eenmalige vergoeding op indicatie
Verhuiskostenvergoeding e 2989,83
Sportrolstoel e 3654,80

gehandicaptenparkeerkaart/-plaats

Legeskosten
afgifte van de kaart e 27,30
keuring adviesbureau e 95,00
aanleg parkeerplaats e 218,60
kosten kentekenbord e 27,30

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

- Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE (Z-2015/069305) (het 
brandveilig gebruik van een schoolgebouw)

- Hornweg 151a, 1432 GH (Z-2015/069299) (het slopen 
van een loods op grond van ruimtelijke regels)

- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2015/069293) (het wijzi-
gen van de handelsreclame)

- Visserstraat 38, 1431 GJ (Z-2015/069403) (het uitvoeren 
van diverse constructieve wijzigingen)

- Mijnsherenweg 24 D1, 1433 AS (Z-2015/069450) (het 
brandveilig gebruik t.b.v. bedrijfshallen)

- Huygensstraat 37, 1433 BR (Z-2015/069599) (het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning)

- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2015/069902) (het tij-
delijk plaatsen van een tankshop)

- Nabij Aalsmeerderweg 45 (Z-2015/0698830 (het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van op-
slaggebouw met opslagunits)

- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2015/069894) (het oprichten 
van een woonhuis)

- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2015/070082) (het tijdelijk 
plaatsen van een woonaccommodatie)

- Ophelialaan 109, 1431 HC (Z-2015/070284)(het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten arbeids-
migranten)

meldingen ontvangen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) akkoord zijn ontvangen:
- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2015/068802) (het starten 

van een bedrijf)
- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2015/069468) (het 

slopen van het shopgebouw, tankeilanden en entree car-
wash)

- Mijnsherenweg 24 D1, 1433 AS (Z-2015/069385) (het 
melden brandveilig gebruik t.b.v. bedrijfshallen)

- Hornweg 151A, 1432 GH (Z-2015/070065) (het verwij-
deren van asbesthoudende materialen en het slopen van 
een loods)

- Uiterweg 266, 1431 AV (Z-2015/070256) (het slopen van 
een woonhuis)

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 583 en 585, 1432 BM (Z-2015/055066) 

(het oprichten van een dubbel woonhuis)
- Kudelstaartseweg 295-297 (Z-2015/058461) (het oprich-

ten van 4 appartementen en een dorpscafé en het aan-
leggen van een in- en uitrit)

- Hornweg-Legmeerdijk (Z-2015/060487) (het tijdelijk 
aanleggen van een bouwweg)

- Gaffelstraat 10, 1433 SJ (Z-2015/060026) (het oprichten 
van een schuur)

meldingen akkoord 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) akkoord zijn bevonden:
- Legmeerdijk 165, 1432 KA (Z-2015/066304) (activitei-

tenbesluit m.b.t. het veranderen van het bedrijf Jan van 
den Broek)

- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2015/069468) (het 
slopen van het shopgebouw, tankeilanden en entree car-
wash)

- Jac.P.Thijsselaan 12, 1431 KE (Z-2015/069305) (het mel-
den van brandveilig gebruik van een schoolgebouw)

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders  maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 151a, 1432 GH (Z-2015/069299) (het slopen 

van een loods op grond van ruimtelijke regels)
-  Seringenstraat 14, 1431 BJ (Z-2015/065668) (het op-

richten van een dakopbouw)
- Ter hoogte van Van Cleeffkade 15 (Z-2015/059806) (het 

plaatsen van een Te huur bord)

geweigerde  omgevingsvergunning, 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 weigeren. 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.
- Zeeltstraat 61, 1432 PK (Z-2015/062664) (het plaatsen 

van een dakopbouw op de eerste verdieping en het plaat-
sen van een dakkapel op de tweede verdieping)

ingetrokken vergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende vergunning omgevingsvergunning is inge-
trokken. Tegen de afgifte van dit besluit  kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie
- Sportlaan 81, 1431 HX (Z-2015/055568) (het plaatsen 

van twee dakkapellen en een loopbrug waarvan de loop-
brug wordt ingetrokken)

proCEDurE 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 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 8.30-12.00 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 heb-
bende 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift 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 bur-
gemeester 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

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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.

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.of-
ficielebekendmakingen.nl.

mEEr info
Volg ons op Facebook en Twitter.Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps




