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30 januari 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.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 bestuurssecreta-
riaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen 
naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethou-
ders: tel. 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 commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. 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 gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 o�ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 
en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op 
het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken 
via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen 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 Hand-
having, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen.Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne 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 ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente 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 telefoonnummer 020 -540 4911.

-  Fuutlaan 15, 1431 VN, (Z20-005425), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorgevel van de woning  

-  Wim Kan Dreef 4, 1433 HM, (Z20-005050), het plaatsen van 
3 puincontainers, 1 ecotoilet en opslag van bouwmateria-
len  

-  Copierstraat 2, 1433 NS, (Z20-004706), het plaatsen van 
een schotelantenne op het balkon op de 2e verdieping aan 
de voorzijde van de woning  

-  Mendelstraat 91, 1431 KP, (Z20-004448), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van arbeidsmi-
granten   

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE 
PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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:
-  Bilderdammerweg 51, 1433 HE, (Z19-076517), het realise-

ren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning. 
Verzonden: 23 januari 2020

- Legmeerdijk  sectie C nr. 5504, sectie C nr.5506 en sectie C 
nr. 5508, (Z19-071097), het tijdelijk aanbrengen van voor-
belasting bij de kruising t.b.v. het realiseren van een HOV-
busbaan door Aalsmeer. Verzonden: 24 januari 2020

-  Fonteinkruidhof 31 , 1433 WD, (Z19-063439), het plaatsen 
van een dakkapel en dakraam aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden: 24 januari 2020

-  Hornweg 317, 1432 GL, (Z19-075105), het wijzigen van de 
reeds verleende omgevingsvergunning ten behoeve van 
het vergroten van de kelder. Verzonden: 23 januari 2020

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE 
PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 214A, 1431 AT, (Z19-040944), het herverdelen van 
de gebruiksruimten op de entresol. Verzonden: 21 januari 2020

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV  de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Ophelialaan (Z20-004661) Ophelia’s Paas Zaterdag op 11 

april 2020, ontvangen 13 januari 2020
- Route door Kudelstaart (Z20-004898) Kindercarnavalsop-

tocht op 22 februari 2020, ontvangen 15 januari 2020
- Route door Kudelstaart (Z20-005008) Carnavalsoptocht 

Kudelstaart op 23 februari 2020, ontvangen 15 januari 
2020

- Raadhuisplein, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat 
en Dorpsstraat (Z20-005522) Bandjesavond op 6 juni 2020,

  ontvangen 20 januari 2020

COLLECTES

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

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18  van de APV  de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein (Z20-004838) het verkopen van brood, koek  

en banket van 1 januari 2020 t/m 31 december 2024, 
  verzonden 24 januari 2020

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Ophelialaan 94-124 (Z20-002107) Down Town Ophelia op 

13 juni 2020, melding akkoord 27 januari 2020

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE:

t/m 30-01-20 ondertekende raadsbesluit m.b.t. onttrek-
king van stroken grond, welke gelegen zijn 
tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteins-
traat en het plein in het winkelgebied aan de 
Einsteinstraat in Kudelstaart en toevoeging 
van een strook grond aan het openbaar ver-
keer, eveneens gelegen aan het plein in bo-
vengenoemd winkelgebied.

t/m 30-01-20 verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van ho-
gere waarden vanwege verbouwing van Al-
bert Heijn op 24, 25 en 26 juni en 1 augustus 
2020, op het perceel Praamplein 4.

t/m 30-01-20 verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van hoge-
re waarden vanwege verbouwing van Albert 
Heijn op 24, 25 en 26 juli en 1 augustus 2020, 
op het perceel Poldermeesterplein 1.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële 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 omge-
vingsvergunningen 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 wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel 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.

OPROEP OM VAARTUIGWRAK TE VERWIJDEREN

Bij het adres De Helling ter hoogte van huisnummer 50 ligt ter 
hoogte van de loopbrug al maanden een klein wit personen 
bootje van ongeveer drie meter lang. Het bootje ligt onder de 
waterlijn aangemeerd en heeft nu geen drijfvermogen. De ge-
meente roept de eigenaar op om dit bootje te lichten of leeg 
te hozen en te verwijderen vóór 10-02-2020. 

Als de eigenaar geen gehoor geeft aan deze oproep zal de 
gemeente dit vaartuig uit het openbaar water verwijderen op 
grond van artikel 1 van het Wrakkenwet. Ook zijn de artikelen 
5.29 en 5.30 van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn van toe-
passing. Dit betekent dat de gemeente dit vaartuig na 13 we-
ken mag verkopen of laten vernietigen. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ge-
meente Aalsmeer, afdeling VVH team HOR, vaarwegbeheer via 
telefoonnummer 0297-387575. Stamnummer: 38403.

Teruggave gevonden voorwerp
De gemeente spant zich altijd in om de eigenaar van de 
aangebrachte goederen te achterhalen. Wordt de eigenaar 
opgespoord dan ontvangt hij/zij bericht. Stelt de eigenaar 
geen prijs meer op het goed dan kan hiervan afstand gedaan 
worden. De eigenaar kan het goed zelf ophalen of iemand 
machtigen dit te doen. De gemachtigde moet dan een legiti-
matiebewijs van zichzelf en een legitimatiebewijs (kopie) van 
de eigenaar meenemen.

Bewaartermijn
Gevonden voorwerpen worden, zo is wettelijk bepaald, na het 
verstrijken van die wettelijke verjaartermijn door de gemeente 
verkocht, vernietigd of hergebruikt. Voor vinders die door hen 
gevonden voorwerpen zelf thuis bewaren, geldt een bewaar-
termijn van een jaar.

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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

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 on-
dertrouw 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 wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

Gebeden, stilte, lezingen en zang
Taizéviering in de Spil
Kudelstaart - Op zondag 2 febru-
ari kan vanaf 19.00 uur in De Spil 
(Spilstraat 5) een viering in de stijl 
van Taizé meebeleefd worden. Ie-
dereen is van harte welkom om 
dit mee te maken. Het duurt on-
geveer een half uur à drie kwar-
tier. De oecumenische gemeen-
schap van broeders in Taizé 
(Frankrijk) trekt al vele jaren veel 

mensen uit de hele wereld. Voor-
al opvallend veel jonge mensen, 
want dat voelen de broeders als 
hun roeping. Jongeren worden 
uitgenodigd om de bijeenkom-
sten met de broeders mee te 
vieren. Deze bijeenkomsten zijn 
eenvoudig: gebeden, stilte, lezin-
gen uit de Bijbel en zang zijn de 
onderdelen van elke viering. De 

Amnesty zoekt
collectanten

Aalsmeer - In de week van 9 
tot en met 14 maart wordt er in 
Aalsmeer en Kudelstaart weer 
gecollecteerd voor Amnesty In-
ternational. Amnesty streeft naar 
een rechtvaardige wereld waar-
in iedereen gelijke mensenrech-
ten heeft en in vrijheid kan leven. 
Elk jaar wordt echter het aantal 

collectanten minder, momenteel 
zijn het er slechts elf. 

Kunt u/jij in de genoemde week 
één of meer avonden vrijmaken 
om geld in te zamelen voor dit 
goede doel? Neem dan contact 
op met Martine Kroon via: marti-
ne82.kroon@gmail.com

liederen, die gezongen worden 
zijn speciaal voor Taizé gemaakt. 
Ze zijn kort en eenvoudig en wor-
den vele malen herhaald, zodat 
de woorden langzaam doordrin-
gen. Het gaat om de innerlijke er-
varing van het Licht van Christus. 
In de viering op 2 februari gaan 
veel van deze liederen gezongen 
worden. In deze dienst zal domi-
nee Ruurd van der Weg uit Uit-
hoorn voorgaan. 

Oefenen en broodmaaltijd
Wie het �jn vindt om te zingen 

en de liederen van tevoren te oe-
fenen, wordt van harte uitgeno-
digd om al om 17.00 uur naar De 
Spil te komen. Na een uur oefe-
nen wordt met elkaar van een 
eenvoudige broodmaaltijd geno-
ten. Graag wel even van tevoren 
aanmelden bij Marja Smit via 06-
12687821 of via de mail scriba@
sow-kudelstaart.nl. 
Zondag 2 februari om 19.00 uur 
is iedereen van harte welkom 
om deze bijzondere viering mee 
te maken in kerkelijk centrum De 
Spil in Kudelstaart.




