16 januari 2020

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.
08.30-14.00 uur
wo:
08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels)
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar via 0297-387575 op:
ma, vr
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
Enkel op afspraak 0297-387575
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
ma, di, wo.
08.30-15.30 uur
do.
08.30-16.30 uur
vr.
08.30-12.30 uur
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
wo.
13.00-16.30 uur
OPENINGSTIJDEN POLITIELOKET
ma, di, do, vr.
08.30-14.00 uur
wo.
08.00-20.00 uur
za.
gesloten
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden.
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend 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: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een 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.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. 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 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
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. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- 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.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
Elstgeest
Helmerhorst
Parson
Spaargaren
Spaargaren

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

A.E.
N.
G.F.
N.
S.

29-06-1984
20-05-1991
22-01-1958
04-06-2017
11-08-1987

06-01-2020
06-01-2020
06-01-2020
06-01-2020
06-01-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
VERGADERING OP DONDERDAG 23 JANUARI
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 23 januari 2020, in de raadzaal van het raadhuis
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1

1. Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van
12 december 2019
4. Vaststelling van de lijst
ingekomen stukken
5. Bekrachtigen geheimhouding
HAMERSTUKKEN

20.05

R-2
R-3
R-4

Aanwijzingsbesluit griffier en
plaatsvervangend griffier
Plan van Aanpak Mobiliteitsagenda
Aalsmeer
Verkoop aandelen Eneco
BEHANDELSTUKKEN

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

20.10

R-5

20.40

R-6

Nota ‘De kracht van Aalsmeer’,
Strategie Sociaal Domein 2019-2023
Vervangend besluit ter reparatie van het
bestemmingsplan ‘2e Herziening
Hornmeer: Meervalstraat-Roerdomplaan

21.10

R-7

21.40
21.50
22.00

R-8
R-9
R-10

22.10
22.20
22.35

R-11
R-12
R-13

Actualisatie en optimalisatie grondexploitatie “De Tuinen van Aalsmeer”
Benoeming wethouder
Installatie raadslid CDA
Benoeming lid en voorzitter tijdelijke
commissie toekomstige dienstverlening
Benoeming lid auditcommissie
Vragenkwartier
Afscheid wethouder R-J. van Duijn
SLUITING

-

Oosteinderweg 482, 1432 BR, (Z19-073682), het uitbreiden
van een woning. Verzonden: 09 januari 2020
Oosteinderweg 186, 1432 AR, (Z19-048893), het renoveren
en vergroten van de woning. Verzonden: 07 januari 2020
EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES

AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VOERTUIG
Aan de Sportlaan bij de parkeerplaats staat een groene Mitsubishi Colt met het kenteken RV-SN-47. Gelet op artikel 5.5.
(voertuigen, voertuigwrakken) van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Aalsmeer, is het verboden dit
voertuig op de weg te plaatsen of te hebben. De eigenaar
wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente Amstelveen.
De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29 tot en
met 5.31 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang toe te passen, door dit voertuig op 28 januari 2020 van
de openbare weg mee te voeren, op te slaan en zo nodig te
verkopen of vernietigen. De rechthebbende krijgt de gelegenheid dit object van de openbare weg te verwijderen en wel tot
en met 27 januari 2020. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met team HOR van de gemeente Aalsmeer telefoon
0297-38 75 75. Stamnummer 040118

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbesluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant
zijn gepubliceerd.
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Snoekbaarsstraat (zuidwestelijk deel)
TER INZAGE
t/m 24-01-20

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.
- Molenvlietweg, sectie B nr. 1905 , (Z20-002569), het verlengen van de weg tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg
- Westeinderplassen, sectie D nr. 7521 , (Z20-002344), het
vernieuwen en uitbreiden van een bestaande steiger
- Hortensialaan 55, 1431 VA, (Z20-002241), het kappen van 8
platanen op het voorerf
- Albrechtstraat 24 , 1433 JE, (Z20-001980), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Einthovenhof , sectie D nr. 7534 , (Z20-001772), het kappen
van een waardevolle populier in de groenstrook langs de
watergang
- Vlinderweg 240, 1432 MX, (Z20-001261), het uitbouwen
van de zolder over bestaand dakterras
- Vlinderweg 240, 1432 MX, (Z20-001193), het uitbouwen
van de zolder over bestaand dakterras
INGETROKKEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 314 en 314A , 1432 CZ, (Z19-076637), het
slopen van de woning en loods/schuur. Verzonden: 13 januari 2020
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Machineweg 147, 1432 EP, (Z19-069753), het vervangen
van de bestaande dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 13 januari 2020
- Aalsmeerderweg achter 156, 1432 CV, (Z19-063342), het
vervangen van de bestaande kas door een nieuw te bouwen schuur. Verzonden: 10 januari 2020
- Aalsmeerderweg achter 154a, 1432 CV, (Z19-063339), het
vervangen van de bestaande kas door een nieuw te bouwen schuur. Verzonden: 09 januari 2020
- Gloxiniastraat 29, 1431 VG, (Z19-069025), het realiseren
van een uitbouw en het verbouwen van het interieur op
de begane grond. Verzonden: 07 januari 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Alexiastraat 7, 1432 HL, (Z19-076010), het wijzigen van het
kozijn in de voorgevel. Verzonden: 13 januari 2020
- Haydnstraat 33, 1431 ZA, (Z19-076005), het plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak. Verzonden: 10 januari
2020
- Machineweg 303 A, 1432 ES, (Z19-069041), het afwijken
van het bestemmingsplan ten behoeve van het vestigen
van een meubelmakerij in een bedrijfsloods. Verzonden:
09 januari 2020

t/m 30-01-20

t/m 30-01-20

t/m 30-01-20

Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N201zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een
logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan 14a en
14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer
(Z18-006642).
Ondertekende raadsbesluit m.b.t. onttrekking van stroken grond, welke gelegen zijn
tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteinstraat en het plein in het winkelgebied aan de
Einsteinstraat in Kudelstaart en toevoeging
van een strook grond aan het openbaar verkeer, eveneens gelegen aan het plein in bovengenoemd winkelgebied.
Verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. vaststelling van hogere waarden vanwege verbouwing van Albert Heijn op 24, 25 en 26 juni en 1 augustus
2020, op het perceel Praamplein 4.
Verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. vaststelling van hogere waarden vanwege verbouwing van Albert
Heijn op 24, 25 en 26 juli en 1 augustus 2020,
op het perceel Poldermeesterplein 1.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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 Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 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 vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) 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 Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

