
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 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 officiële 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-
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 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

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 la-
ter stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of 
een beroepschrift worden ingediend. 
- Legmeerdijk naast 287, perceel kadastraal bekend B 8282 

(Z19-006642), het plaatsen van twee tijdelijke gebouwen 
voor het huisvesten van arbeidsmigranten voor de periode 
van 5 jaar

- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z19-006661), het plaatsen van 
een koelcel en technische voorzieningen op het dak van be-
staande koelcel 026

- Nabij Mr. Jac Takkade 35, 1432 CB (Z19-006979), het maken 
van een drie tijdelijke bypasses bij de rotonde vanaf de Bos-
randweg naar de Mr. Jac. Takkade ten behoeve van de reno-
vatie van de N231

- Rietwijkeroordweg 33 kwek, 1432 JG (Z19-007011), het af-
wijken van het bestemmingplan en brandveilig gebruik t.b.v. 
bedrijfsgebouw en logiesfunctie voor eigen werknemers

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:
- Sierteeltstraat, kadastraal bekend perceel B 8953, (Z18-

008713), het bouwen van een Experience-attractie center 
Floriworld met parkeerterrein.

- Kerkweg 62, 1432 EJ (Z18-018256), het plaatsen van een aan-
bouw aan bestaande woning.

- P.F. von Sieboldlaan 1W en 1X, 1431 KG (Z18-018152), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van 
praktijkruimtes/kantoren in 2 wooneenheden. 

- Visserstraat 6-8, 1431 GJ (Z18-008895), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten.

- Tussen de Legmeerdijk, Burgemeester Kasteleinweg en de 
Beethovenlaan, Sectie C nr. 7055 (Z18-018009), het kappen 
van 2 Populus Canadensis, het vervangen van bestaande 
paden langs de dijk en het plaatsen van verhardingsmateria-
len, klein materieel, afvalcontainers op een naar verwachting 
drietal nader te bepalen locaties. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te 
verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Mijnsherenweg 40 b, 1433 AS (Z18-013363), het bouwen van 

een woning. Verzonden: 29-1-2019
- Noordpolderweg 21, 1432 JH (Z18-019095), het plaatsen van 

3 vlaggenmasten op eigen grond. Verzonden: 30-01-2019
- Ophelialaan 232, 1431 HS (Z18-018475), het voor maximaal 

10 jaar plaatsen van een zeecontainer ter vervanging van 
bestaande schuur. Verzonden: 01-02-2019

- Sierteeltstraat 1, (Z18-008713), het bouwen van een Experi-
ence-attractie center Floriworld met parkeerterrein. Verzon-
den: 01-02-2019

- Vuurdoornstraat 20, 1431 RK (Z18-020107), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
04-2-2019

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u beroep 
indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 198, (Z18-003590), het bouwen van een wo-

ning. Verzonden: 29-01-2019

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde 
melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar 
en/of beroep mogelijk.
- Zijdstraat 31 en 31A, 1431 EA (Z19-006507), het gedeeltelijk 

slopen van een pand.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER *

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond 
van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer beslo-
ten om maatwerkvoorschriften vast te stellen. Tegen de afgifte 
van het maatwerkvoorschrift kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:

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.

Officiële Mededelingen
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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 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. 
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 af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen 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 
vergunningen.

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 meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer 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.wijkoverlegaalsmeer.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 vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar 
alleen in de commissievergadering kan een burger het 
woord voeren over onderwerpen 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 vragen-
ronde 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 vergadering.

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 meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien 
via www.officielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Akkers van Ravenstein (Z19-002814) Zomerkamp Abel Tas-

manwacht van 20 juli t/m 2 augustus 2019, verzonden 31 
januari 2019

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 287E (19-006278) Feest op 26 april 2019, 

melding akkoord 30 januari 2019
- Zwarteweg 103 (Z19-006428) Personeelsavond op 29 maart 

2019, melding akkoord 31 januari 2019
- Wim Kandreef 2 (Z19-007185) Reunie en activiteiten viering 

70-jarig jubileum op 6 april 2019, melding akkoord 4 februari 
2019

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

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

- Route door Aalsmeer (Z19-004288 ) Le Tour de Fou Pédalant 
2019, verzonden 30 januari 2019

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkin-
gen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt een eindbesluit 
over de vergunningaanvraag.

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen 
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Am-
stelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van de 
gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet 
van toepassing.

TER INZAGE

t/m 07-03-19 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Molenvlietweg 
30, 1432 GW (8533093), betreft het voorne-
men tot het op verzoek van Hoogheemraad-
schap van Rijnland intrekken van de omge-
vingsvergunningen van haar inrichting AWZI 
(afvalwaterzuiveringsinstallatie) Aalsmeer, ge-
legen aan de Molenvlietweg 30 te Aalsmeer. 

t/m 14-03-19 Het ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing 
van onroerende zaken ter onteigening in de 
gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van 
het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de 
gemeente Aalsmeer en het onteigeningsplan 
Green Park Aalsmeer Middenweg en deelge-
bieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? 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 omgevings-
vergunningen 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 te-
lefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor 
iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smart-
phones 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 Bou-
wen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevings-
vergunningen 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 ver-
huizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vas-
te 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: zorg-
toeslag, kindertoeslag enzovoort.

GESLOTEN VRIJDAG 15 FEBRUARI

Vrijdag 15 februari zijn onze balies gesloten i.v.m. verbouwings-
activiteiten. Excuses voor het ongemak.

BEN JIJ EEN STER IN TELLEN?

Kom ons helpen met stemmen tellen en verdien 50 euro.
Op woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen. Om al deze 
stemmen te tellen zijn wij op zoek naar enthousiaste tellers. 
Het tellen begint om 20.45 uur en duurt tot alle stemmen in het 
stembureau zijn geteld. Voorwaarde is dat je op de verkiezings-
dag 18 jaar of ouder bent. Geef je op en stuur een mail naar stem-
menteller@aalsmeer.nl.

VERGADERING DONDERDAG 14 FEBRUARI

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 14 februari 2019, in de raadzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. U kunt de vergadering 
live volgen via de website van de gemeente Aalsmeer via de link: 
https://aalsmeer.raadsinformatie.nl/#

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van 
   de raadsvergaderingen van
   13 december 2018 en 5 februari 2019
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding

  HAMERSTUKKEN
20.05 R-2 Abonnementstarief Wet 
  Maatschappelijke Ondersteuning
 R-3 Bouwverordening Aalsmeer 2019

  BEHANDELSTUK
20.10 R-4 Budget uitwerking motie Aalsmeer 
  Fossiel Onafhankelijk
20.30 R-5 Vaststellen bestemmingsplan 
  ‘2e Herziening Schinkelpolder - 
  Mr. Jac. Takkade 21’
20.50 R-6 Nota beleidskader Ophelialaan westzijde
21.10  Vragenkwartier

  SLUITING 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE, aanvraag ontvangen
- Oosteinderweg 377, 1432 AZ (Z18-011404), het bouwen 

van een aanbouw met een dakterras aan de achterkant en 
het plaatsen van een erfafscheiding aan de zijkant van de 
woning. Toelichting: de omschrijving van het project is ge-
wijzigd ten opzichte van de bekendmaking van de aanvraag 
i.v.m. een planaanpassing.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 




