14 februari 2019

Officiële Mededelingen
BEKENDMAKINGEN

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 afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen 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 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 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 vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’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 bestuurssecretariaat. 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 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 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 vergadering.

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.
GESLOTEN VRIJDAG 15 FEBRUARI
Vrijdag 15 februari zijn onze balies gesloten i.v.m. verbouwingsactiviteiten. Excuses voor het ongemak.
20 MAART: VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN
WATERSCHAPPEN
Op 20 maart 2019 kunt u weer stemmen. U mag zelfs twee
keer stemmen: voor de Provinciale Staten van Noord-Holland
én voor het waterschap. In Aalsmeer kennen we twee waterschappen: het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het
Hoogheemraadschap Rijnland. Laat uw stem niet verloren
gaan! Om te kunnen stemmen heeft u een identiteitsbewijs
nodig (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of
Nederlands verblijfsdocument). Het identiteitsbewijs mag
maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming.
Dat betekent dat deze minimaal geldig is tot 21 maart 2014.
Zonder stempassen en identiteitsbewijs kunt u niet stemmen.
Bent u verhinderd op 20 maart, vraag dan iemand anders om
voor u te stemmen. Vul de achterkant van de stempas in voor
het afgeven van een volmacht. U kunt alleen iemand voor de
waterschapsverkiezingen machtigen die stemt voor hetzelfde
waterschap. De stemlokalen zijn geopend van 7.30 tot 21.00
uur. Op uw stempas staat een stembureau in uw buurt, maar u
mag in elk stembureau in Aalsmeer stemmen. Kijk voor meer
informatie op: www.aalsmeer.nl/verkiezingen.
VANAF 4 MAART: EXTRA IDENTITEITSCONTROLE
BIJ DE PUBLIEKSBALIES

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Diverse publieksbalies in het gemeentehuis van Aalsmeer worden vanaf maandag 4 maart uitgerust met gelaatsscanners.
Wie een reisdocument, rijbewijs of bijvoorbeeld een geboorteakte aanvraagt, kan gevraagd worden in de camera te kijken
voor een scan van het gezicht. Hiermee wil de gemeente misbruik van persoonsgegevens, ook wel identiteitsfraude, tegengaan. Misbruik van persoonsgegevens kan namelijk schadelijke gevolgen hebben voor inwoners en overheidsinstellingen.

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: 0297387575 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 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. Bereikbaar 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.
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MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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.

CMYK / .eps
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Gelaatscanner
De gelaatscanner maakt identificatie eenvoudiger en sneller.
De scanner vergelijkt de nieuwe foto met de foto’s op identiteitsdocumenten. Hierdoor weten we 100% zeker dat persoon
en identiteitsdocument bij elkaar horen.
Documentscanner
Op dit moment wordt de identiteit vastgesteld door het controleren van het paspoort en de echtheid van reisdocumenten
en zogeheten brondocumenten zoals de geboorteakte. Hierbij
wordt een documentscanner gebruikt en worden online hulpmiddelen ingezet zoals een programma waarin te zien is hoe
paspoorten en geboorteaktes uit andere landen eruitzien.
Privacy
De gegevens die we uit uw document halen, bewaren wij niet
tenzij er vermoeden is van fraude. De gemeente deelt ze niet
met andere organisaties. Uw privacy is verzekerd. Alleen in geval van fraude, gebruiken we het dossier als bewijs.
Meer weten?
Wilt u meer informatie over het onderwerp identiteitsfraude?
Kijk op aalsmeer.nl/identiteitsfraude
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE, aanvraag ontvangen
Nabij de rotonde aan de Bosrandweg (Z19-006979), het maken
van een tijdelijke bypass bij de rotonde vanaf de Bosrandweg
naar de Nieuwe Meerlaan en het treffen van verkeersmaatregeCMYK / .eps

len langs de Bosrandweg voor hulpdiensten ten behoeve van de
renovatie van de N231. Toelichting: in de aanvraag stond als locatieadres “nabij Mr.Jac.Takkade 35” vermeld. De activiteiten die op
deze locatie gaan plaatsvinden zijn niet vergunningsplichtig. De
werkzaamheden die wel vergunningsplichtig zijn vinden plaats
aan de andere zijde van de rotonde. Dit perceel valt onder het
bevoegd gezag van de gemeente Amstelveen. De vergunningsaanvraag wordt dan ook overgedragen aan dit bevoegd gezag.
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.
- Uiterweg achter nr. 158, Sectie H nr. 881, 1431 AS (Z19006910), het compenseren van te dempen water
- Oosteinderweg 473A. 1432 BJ (Z19-007517), het vestigen
van een paardenhouderij
- Dorpsstraat 70, 1431 CE (Z19-007528), het vervangen van de
huidige dakkapel door een grotere aan de voorzijde van de
woning
- Hornweg 323, 1432, 1432 GL (Z19-007584), het plaatsen van
een toegangspoort bij de woning
- Hekelstraat 4, 1431 DM (Z19-007706), het plaatsen van een
baskapel aan de voorzijde van de woning
- Saturnusstraat 29, 1431 XL (Z19-008031), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Mijnsherenweg 28 kwek, 1433 AS (Z19-008350), het bouwen
van een kas met bedrijfsruimte
- Wim Kan Dreef 2A, 1433 HM (Z19-008582), het plaatsen van
een toiletunit t.b.v. buschauffeurs
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Mr.Jac.Takkade 35, 1432 CB (Z19-003410), het maken van
een tijdelijke bypass bij de rotonde vanaf de Bosrandweg
naar de Mr. Jac. Takkade ten behoeve van de renovatie van
de N231.
- Mr. Jac. Takkade 15 A, 1432 CA (Z19-003945), het vervangen
van een bestaande schuur door nieuwbouw en het in te richten als locatie voor een Bed en Breakfast
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:
- Parkeerterrein Schinkelbos, perceel kadastraal bekend A 34
(Z18-018964), het plaatsen van een gebouw bedoeld als projectinformatiepunt voor een periode van twee jaar. Toelichting: gedurende de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving niet overeenkomt met het project
en is deze omschrijving aangepast. Verzonden: 05-02-2018
- Hadleystraat 21, 1431 SK (Z18-014937), het plaatsen van een
dakopbouw, het wijzigen van het bestaande dak en het uitvoeren van constructieve wijzigingen in de woning. Toelichting: gedurende de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving niet overeenkomt met het project
en is deze omschrijving aangepast. Verzonden: 7-2-2019
Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 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.
- Catharina-Amalialaan 66, 1432 JT (Z18-003189), brandveilig
gebruik t.b.v. Stichting De Mikado. Verzonden: 08-02-2019
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.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Route door Kudelstaart (Z19-007884) Kindercarnavalsoptocht op 2 maart 2019, ontvangen op 5 februari 2019
- Route door Kudelstaart (Z19-007940) Grote Carnavalsoptocht op 3 maart 2019, ontvangen op 5 februari 2019
- Kudelstaartseweg 295 (Z19-008398) Foodtruck festival op
21 juni 2019, ontvangen op 7 februari 2019
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 maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Parkeerterrein bij sporthal de Bloemhof (Z18-013429) Kermis Aalsmeer van 20 februari t/m 24 februari 2019, verzonden 11 februari 2019

-

7 februari 2019
Gemeente Aalsmeer (Z19-019404) Kleding inzameling 2e
kwartaal 2020 ten behoeve van Maag Lever Darm Stichting, verzonden op 7 februari 2019
Gemeente Aalsmeer (Z19-019407) Kleding inzameling 4e
kwartaal 2020 ten behoeve van Nierstichting, verzonden
op 7 februari 2019
Gemeente Aalsmeer (Z19-019417) Kleding inzameling 3e
kwartaal 2020 ten behoeve van Het vergeten kind, verzonden op 7 februari 2019
INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Raadhuisplein 1 (Z18-004223) vaste standplaats voor verkoop van voedingswaren , ingetrokken op 6 februari 2019
GEACCEPTEERDE MELDINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 239 (Z19-007496) Feestavond bij Dorpshuis Kudelstaart op 23 februari 2019, melding akkoord 5
februari 2019
- Kudelstaartseweg 239 (Z19-007497) Carnaval bij Dorpshuis Kudelstaart op 2 maart 2019, melding akkoord 5 februari 2019
- Kudelstaartseweg 239 (Z19-007498) Carnaval bij Dorpshuis Kudelstaart op 4 maart 2019, melding akkoord 5 februari 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 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 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.
TER INZAGE:
t/m 07-03-19

t/m 14-03-19

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Molenvlietweg
30, 1432 GW (8533093), betreft het voornemen tot het op verzoek van Hoogheemraadschap van Rijnland intrekken van de omgevingsvergunningen van haar inrichting AWZI
(afvalwaterzuiveringsinstallatie) Aalsmeer, gelegen aan de Molenvlietweg 30 te Aalsmeer.
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
deelgebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

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.

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

*** 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.

Collectevergunning (verleend)
- Gemeente Aalsmeer (Z19-005394) Kleding inzameling 1e
kwartaal 2020 ten behoeve van Rode Kruis, verzonden op
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