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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

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-
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 be-
stuursorgaan.

** 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. 0297-387575, 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 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 tel. 020-5404911.

VERGADERING DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 27 februari 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 23 januari 2020
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding
  6. Mededelingen van het college

  HAMERSTUK

20.05 R-2 Verordening werkgeverscommissie 
  raadsgri�e Aalsmeer 2020
 R-3 Aanpassing Mandaatbesluit gri�e 
 R-4 Wijziging Verordening Wmo
 R-5 Gemeentegarantie lening Windsurfclub 
  Aalsmeer (WSCA)

  BEHANDELSTUK

20.10 R-6 Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020
20.35 R-7 Vragenkwartier
 
   SLUITING 

TE VERWIJDEREN AANHANGER

Bij de parkeerplaats aan de Colombiahof te Aalsmeer staat al 
geruime tijd een groene aanhanger zonder kenteken. Volgens 
artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de 
gemeente Aalsmeer is het verboden deze aanhanger langer 
dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of 
te hebben. De eigenaar wordt verzocht zich zo spoedig moge-
lijk in verbinding te stellen met team Handhaving Openbare 
Ruimte (HOR) van de afdeling VH van de gemeente Aalsmeer. 

De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29 en 5.30 
van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuursdwang 
toe te passen, door dit voertuig op 26 maart 2020 van de 
openbare weg mee te voeren en op te slaan. Dit betekent dat 
de gemeente dit object na 13 weken mag verkopen of laten 
vernietigen. Artikel 5.31 van de AWB kan ook van toepassing 
zijn. De rechthebbende krijgt de gelegenheid dit object van de 
openbare weg te verwijderen en wel t/m 25 maart 2020. Voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met de team HOR 
van de gemeente Aalsmeer telefoon 0297-387575. Stamnum-
mer: 010119

OPROEP OM VAARTUIGWRAKKEN TE VERWIJDEREN

Aan de Pontweg in Aalsmeer liggen drie boten die niet meer 
blijven drijven. De locatie waar de boten zijn gezonken is hier-
door niet goed bereikbaar. Aan het begin van de Pontweg, bij 
Oosteinderweg nummer 249, ligt aan de kade boot nummer 
1. Dit is een stalen sloep van ongeveer 10 meter lang inclusief 
een buitenboordmotor met daarover een blauwe plastic zak. 
Boot nummer 2 is een witte roeiboot van ongeveer 3 meter 
lang. Boot nummer 3 is een zeilboot van ongeveer 5 meter 
lang met een rood/wit zeil. 

Volgens artikel 1 van de Wrakkenwet, kunnen de wrakken door 
de beheerder van het openbaar water worden opgeruimd, 
zonder dat deze aansprakelijk kan worden gesteld voor even-
tueel toegebrachte schade. De gemeente is voornemens deze 
vaartuigen uit het openbaar water te lichten, mee te voeren 
en/of op te slaan dan wel te vernietigen. De eigenaren krijgen 
op grond van artikel 3 van de wrakkenwet de gelegenheid de 
vaartuigen te verwijderen binnen twee weken na deze publi-
catie in de Nieuwe Meerbode. De wrakken dienen dus vóór 5 
maart aanstaande te zijn verwijderd. Artikel 5.29 en 5.30 van 
de AWB zijn van toepassing. Dit betekent dat de gemeente 
deze vaartuigen 13 weken na verwijdering mag verkopen, 
weggeven of laten vernietigen. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de gemeente Aalsmeer, afdeling VVH 
team HOR, vaarwegbeheer via tel. 0297 – 38 75 75.

GEMEENTEGIDS 2020 LIGT VOOR U KLAAR

De gemeentegids van Aalsmeer 2020 is gereed. De gids wordt 
dit jaar niet meer huis-aan-huis verspreid, maar is wel op te 
vragen of op te halen op diverse punten in Aalsmeer. Ook is 
de gids digitaal beschikbaar op de website van de gemeente. 
In de gemeentegids staan (contact)gegevens van bedrijven, 
instellingen en verenigingen binnen de gemeente. Daarnaast 
bevat de gids tel.s, openingstijden en informatie over de ge-
meente. 

Afhalen in de buurt
Behalve in het raadhuis Aalsmeer kunt u de papieren ge-
meentegids ook ophalen bij: de bibliotheek, buurthuis Horn-
meer, buurthuis ’t Middelpunt, zalencentrum ’t Baken/Open 
Hof Kerk, dorpshuis Kudelstaart en wijkontmoetingscentrum 
Hofplein. U kunt de gids ook opvragen bij de uitgever (Lokaal 
Totaal) via 0223-661425 of u kunt een e-mail sturen naar info@
lokaaltotaal.nl

Digitale Gids
De gemeentegids is digitaal te bekijken via de website van de 

gemeente Aalsmeer. In de digitale gemeentegids vindt u alle 
beschikbare informatie uit de gids. Het voordeel hiervan is dat 
u de meest actuele informatie tot uw beschikking heeft. Het 
actueel houden van gegevens is belangrijk voor de vermelde 
organisaties en verenigingen. Zij kunnen wijzigingen online 
doorgeven en deze worden direct verwerkt op de site en in de 
nieuwe gids van volgend jaar.

START VERVANGING BRUG KERKWEG

Maandag 24 februari 2020 start de gemeente met het vervan-
gen van de betonnen brug en de houten brug op de Kerkweg 
ter hoogte van de Oosteinderweg in Aalsmeer. Deze werk-
zaamheden duren tot half mei 2020. Voor deze werkzaamhe-
den wordt de Kerkweg aan beide zijden afgesloten ter hoogte 
van de brug. Het is vanaf 24 februari tot het einde van de werk-
zaamheden niet meer mogelijk om vanaf de Aalsmeerderweg 
via de Kerkweg naar de Oosteinderweg te rijden, of omge-
keerd. De woningen op de Kerkweg zijn te bereiken vanaf de 
Aalsmeerderweg. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

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.
-  Marktstraat 32 en 32a, 1431 BE, (Z20-009596), het verande-

ren van restaurant-appartement in 3 appartementen 
-  Baccarastraat 3, 1431 RN, (Z20-009360), brandveilig ge-

bruik Kindcentrum Dol�jn/Kinderopvang Solidoe 
-  Wim Kan Dreef 2, 1433 HM, (Z20-009359), brandveilig ge-

bruik BSO VZOD 
-  Constantijnstraat 26, 1432 HJ, (Z20-009194), het plaatsen 

van een hekwerk rondom de voortuin 
-  Haydnstraat 33, 1431 ZA, (Z20-009140), het plaatsen van 

een afvalcontainer tot 30 april 2020 
-  Schoolstraat 15, 1431 BG, (Z20-009123), het plaatsen van 

een kunstwerk van cortenstaal op een betonnen sokkel in 
de tuin van de basisschool Samen Een 

-  Ampèrestraat 4, 1433 KZ, (Z20-009031), het plaatsen van 
een container t.b.v. verbouwing woning 

-  Hoofdweg 142, 1433 JX, (Z20-009040), het plaatsen van 
een dakopbouw en het verlengen van de kap 

-  Dahliastraat 7, 1431 BP, (Z20-009042), het verlengen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Uiterweg 214 , 1431 AT, (Z20-008771), het verplaatsen van 
een bestaande blokhut naar perceel 594 

-  Vlinderweg 240, 1432 MX, (Z20-008774), het uitbouwen 
van de zolder over een bestaand dakterras t.b.v. het creë-
ren van meer slaapkamers 

-  Kudelstaartseweg 216, 1433 GR, (Z20-008535), het ver-
nieuwen en verlengen van een steiger en het bouwen van 
een jollenhelling 

 

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.

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 Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Somberg C.J.W. 24-08-1966 11-02-2020
Vidal Martins Gomes M. 09-09-1980 13-02-2020

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 burgerza-
ken 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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Helmerhorst N. 20-05-1991 14-02-2020
Parson G.F. 22-01-1958 12-02-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u:
•	 uw	naa 	en	adres
•	 de	datu 	van	uw	be waarschri t
•	 een	o schrijving	van	het	besluit	waartegen	u	be waar	 aa t
•	 waaro 	u	het	niet	eens	bent	 et	ons	besluit
•	 uw	handte ening 	
•	 o	 ogelij 	uw	e- ailadres 	
•	 het	tel 	waarop	u	overdag	te	berei en	bent
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

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

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. 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-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Vervolg op volgende blz.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissingen op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
-  Hoofdweg 128, 1433 JW, (Z19-071516), het bouwen van 

een loods. Verzonden: 13 februari 2020
-  Aalsmeerderweg 371, 1432 EB, (Z19-075804), het slopen 

van de bestaande aanbouw en het realiseren van een 
uitbreiding op de begane grond en 1e verdieping aan de 
achterzijde van de woning. Verzonden: 12 februari 2020

-  Kudelstaartseweg, Sectie D nr. 2141, (Z19-074214), het 
bouwen van 3 vrijstaande woningen (plan Women’s Eye). 
Verzonden: 12 februari 2020

-  Uiterweg 227, 1431 AG, (Z19-065504), het plaatsen van 
twee bruggen en damwanden t.b.v. toegang tot perceel 
en achterliggende woonark/terreinen en het aanleggen 
van een in- en uitrit. Verzonden: 11 februari 2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Charles Gabrijweg 44, 1431 MJ, (Z19-074519), het realise-

ren van een grotere aanbouw aan de achterzijde van de 
woning. Verzonden: 17 februari 2020 

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:
-  Machineweg 147, 1432 EP, (Z19-069753), het vervangen 

van de bestaande dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden: 14 februari 2020

-  Ketelhuis 15, 1431 LS, (Z20-008073), het plaatsen van een 
puincontainer op de stoep voor de garage van 28 februari 
tot 12 april 2020. Verzonden: 13 februari 2020

-  Zwitserlandstraat 4 (nabij Hollandweg/Middenweg, Sectie 
B 5971), (Z19-061492), het bouwen van een bedrijfsge-
bouw (Mercedes). Verzonden: 11 februari 2020

-  Uiterweg 329 ws3, 1431 AJ, (Z19-071999), het vervangen 
van een huidige woonark door een nieuw te bouwen wa-
terwoning. Verzonden: 12 februari 2020

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.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 verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-

tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd.

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:
•	 Raadhuisplein	1	(Z20-009215)	Viering	75	jaar	Bevrijding	op	

5 mei 2020, ontvangen 10 februari 2020

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.
•	 Route	door	Kudelstaart	 (Z20-004898)	 Kindercarnavalsop-

tocht op 22 februari 2020, verleend 13 februari 2020
•	 Route	 door	 Kudelstaart	 (Z20-005008)	 Carnavalsoptocht	

Kudelstaart op 23 februari 2020, verleend 13 februari 2020
•	 Ophelialaan	 (Z20-004661)	Ophelia’s	 Paas	Zaterdag	op	11	

april 2020, verleend 18 februari 2020
•	 Zwarteweg	90	(Z20-000341)	Opbloei	Festival	op	23	en	24	

mei 2020, verleend 18 februari 2020

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 (Z20-008754) trouwfeest met band 

op 13 maart 2019, melding akkoord 12 februari 2020
- Dreef 1B (Z20-008869) Sportdag IKC Triade op 24 april 

2020, melding akkoord 12 februari 2020
- Speeltuin Copernicusstraat (Z20-009066) Sportmiddag op 

21 maart 2020, melding akkoord 13 februari 2020
- Lakenblekerstraat (naast) 64 C4048, 1431 GG (Z20-008654), 

het starten van een hotel met parkeergarage. Geaccep-
teerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is 
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE

t/m 19-03-20 vastgestelde wijzigingsplan ‘Landelijk Ge-
bied Oost - Machineweg 295a’ met de bijbe-
horende stukken

t/m 19-03-20 Vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e 
Herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roer-
domplaan’ met bijbehorende

  verbeelding, regels en toelichting (Z-
2017/017386)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Vrijwilligers gezocht!
Bijeenkomst over start 
AutoMaatje Aalsmeer
Aalsmeer - Op 2 maart gaat ANWB 
AutoMaatje Aalsmeer van start en 
voor deze service zijn Participe 
Amstelland en Aalsmeer Voor El-
kaar op zoek naar chau�eurs en in-
woners die deelnemers telefonisch 
te woord willen staan en/of de rit-
ten willen plannen. Lijkt het u/jou 
leuk om vrijwilliger te worden voor 
ANWB AutoMaatje Aalsmeer? Op 
maandag 24 februari wordt een 

bijeenkomst georganiseerd waar 
informatie gegeven wordt, waar 
vragen gesteld kunnen worden 
en andere geïnteresseerden ont-
moet kunnen worden. De bijeen-
komst is van 13.00 tot 14.00 uur in 
‘t Kloosterhof in de Clematisstraat 
16. Voor meer informatie kan ook 
een mail gestuurd worden naar in-
fo@automaatje-aalsmeer.nl of bel 
0297-303141.

Handbalcompetitie en BeNe League
Geen winst voor Heren 2 
en Heren 1 Greenpark
Aalsmeer - Zaterdag 15 februari 
was het matchday voor zowel He-
ren 2 als Heren 1 van Greenpark 
Handbal Aalsmeer. Heren 2 had 
DFS Arnhem/Huissen op bezoek in 
sporthal De Bloemhof. Het was de 
laatste reguliere thuis-wedstrijd en 
uiteraard hoopten de handballers 
van Greenpark op winst. Het pakte 
anders uit. Er werd slordig gehand-
bald en Aalsmeer moest dit beko-
pen met een 24-33 nederlaag.

Spannende wedstrijd
Heren 1 van Greenpark was voor 
de BeNe League te gast in Neer-
pelt om het op te nemen tegen 
Sporting Pelt. De twee ploegen 
waren aan elkaar gewaagd en het 
bleef tot het eindsignaal span-
nend. Eén minuut voor tijd was de 
stand 30-29. Kon Aalsmeer nog ge-
lijk komen of zelfs met een punt-
je meer de winst pakken? Helaas, 
het was Sporting Pelt die nog twee 
keer wist te scoren. Voor Green-
park was er geen tijd meer om hier 
op te antwoorden. Eindstand 31-
29 voor de handballers uit Neer-
pelt.

Nog drie rondes
Opnieuw dus een nederlaag voor 
Greenpark Aalsmeer. Nog drie 
rondes nu in de BeNe League. 
Aanstaande zaterdag 22 februa-
ri komt Handbal Tongeren op be-

zoek in Aalsmeer. Het wordt vast 
een pittige strijd, de nummer 
acht (Aalsmeer) tegen de num-
mer zeven (Tongeren). Uiteraard 
hoopt Heren 1 van Greenpark op 
veel support. De wedstrijd in De 
Bloemhof aan de Hornweg begint 
om 19.15 uur. In ronde 21 op zater-
dag 29 februari neemt Greenpark 
Aalsmeer het op tegen JD Tech-
niek Hurry Up (nummer zes). De 
uitwedstrijd in het verre Zwarte-
meer begint om 20.00 uur. De laat-
ste wedstrijd in de BeNe League 
(ronde 22 op zaterdag 7 maart) 
speelt Aalsmeer thuis en dan komt 
hekkensluiter HC Atomix naar De 
Bloemhof. Ook deze wedstrijd 
vangt aan om 20.00 uur.

Oranje selectie
Tot slot nog handbalnieuws van de 
Oranje Heren. Bondscoach Erlin-
ger Richardsson heeft de voorlo-
pige selectie van de 24 spelers be-
kend gemaakt voor de oefenwed-
strijd tegen Duitsland op vrijdag 
13 maart vanaf 18.00 uur in het 
Duitse Magdeburg. Samir Beng-
hanem van Greenpark is opnieuw 
geselecteerd, evenals Aalsmeer 
speler René de Knecht. Ook weer 
opgenomen in de selectie is Jef-
frey Boomhouwer (ex-Aalsmeer 
speler, nu actief bij Bergischer HC 
in Duitsland).
Foto: www.kicksfotos.nl

Eerste NK-medaille na afvalrace
Brons Jordy Buskermolen 
in titelstrijd strandracen
Kudelstaart - Dit seizoen had 
strandracer Jordy Buskermolen 
drie wedstrijden aangestipt waar-
in hij zou willen excelleren. Maar 
op het EK werd hij geplaagd door 
kettingproblemen en in de klas-
sieker Egmond-Pier-Egmond liet 
hij zich in de slotfase insluiten. 
De laatste kans op een mooie uit-
schieter benutte de renner uit Ku-
delstaart afgelopen zaterdag wél: 
derde op het NK aan de kust van 
Schouwen-Duiveland. “Deze win-
ter miste ik steeds net het podium, 
mooi dat het juist nu wel is gelukt”, 
zei Jordy, die �nishte achter het dit 
seizoen uitblinkende duo Ivar Slik 
en Rick van Breda, beiden net te-
rug op het strand na een trainings-
stage in Spanje. De titelstrijd tus-
sen de Brouwersdam en de Oos-
terscheldekering werd een afval-
race. Kort na de start bij Scharen-
dijke hakte de zijwind het renners-
veld al in mootjes. Vooraan klitte 
een groep van achttien man sa-
men en daarvan bleven er na een 
kwart van de race nog maar zes 
over: Slik, Van Breda, Hoogerland, 
Buskermolen en diens ploeggeno-
ten Zonneveld en Welling. Jordy 
Buskermolen: “Vervolgens reden 
Slik en zijn ploegmaat Van Breda 
bij ons weg, ze waren gewoon te 
sterk. Uit ons groepje moest Joh-
nny Hoogerland lossen en streden 
we met drie man van Team Theo 
Schilder voor de derde plek. Eerst 
haakte Sybren Welling af en in de 
laatste kilometer kon ik wegrijden 
bij Thijs Zonneveld.” Ivar Slik werd 

na een uitputtende rit van 72 ki-
lometer de nieuwe kampioen. Na 
hem volgden met tussenpozen 
Van Breda, Buskermolen, Zonne-
veld, Imming, en Van Zandbeek.

Doorstart
Voor Jordy Buskermolen zit het 
seizoen aan de kust er op. Hij 
maakt als lid van het ambitieu-
ze Haagse verenigingsteam Tri-
as meteen een doorstart naar de 
eerste nationale wegwedstrijden. 
Hij hoopt nog te kunnen pro�te-
ren van zijn in de strandraces op-
gebouwde conditie. Zaterdag 29 
februari staat voor hem de klas-
sieker Ster van Zwolle op het pro-
gramma, gevolgd door een aantal 
topkoersen in Nederland en Bel-
gië. In de zomermaanden wil hij 
zich richten op de criteriums en la-
ter in het jaar hoopt hij te kunnen 
deelnemen aan een ronde in een 
exotisch land. 

Wegwedstrijden
Dichter bij huis kunnen de wie-
lerliefhebbers komende zondag 
23 februari al kijken naar de eer-
ste wegwedstrijden in de regio, 
de kampioenschappen van Uit-
hoorn. De starttijden op sportpark 
De Randhoorn zijn: jeugdcatego-
rieën 10.00 uur; nieuwelingen jon-
gens en meisjes, junioren meisjes 
en vrouwen 11.30 uur, amateurs, 
junioren en eliterenners 13.00 uur. 
Bezoekers hebben vrij toegang. 
UWTC Uithoorn is organisator van 
het evenement.

Jordy Buskermolen (rechts) met naast hem zijn ploeggenoten Zonneveld 
en Welling tijdens het NK Strandracen in achtervolging op de koplopers 
Slik en Van Breda. De vierde man met witte helm is voormalig beroepsren-
ner Johnny Hoogerland. Foto: Team Theo Schilder.

Darten op dinsdag in ‘t Middelpunt
Peter Bakker wint nipt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 11 fe-
bruari waren er zes liefhebbers van 
het Engelse werpspel, genaamd 
darts, naar de wekelijkse speel-
avond in buurthuis ‘t Middelpunt 
gekomen. Iedereen kon zo tegen 
elkaar de strijd aangaan. Iwan van 
Egdom wist vier games te winnen, 
hij doet zeker zijn best. Alexander 
Stroomer won twee games meer, hij 
versloeg Iwan en hij won zelfs van 
Ben van Dam. Ben zelf kwam later 
op de avond goed op dreef en wist 
zowel Peter Bakker als Fred Maas te 
verslaan. Hij eindigde op de vierde 
plek. Er werden leuke uitgooien ge-
realiseerd, zo tussen de tachtig en 
negentig en zelfs één maal met de 
dubbele bull. Fred Maas scoorde 

een mooie 180-er en daar werd na-
tuurlijk even bij stilgestaan. Kees de 
Lange en Fred moesten in een be-
slissende game nog uitmaken wie 
er tweede en derde zou worden. 
Kees wist te zegevieren. Peter Bak-
ker had net één punt meer verza-
meld en kon de avond op zijn naam 
schrijven. De volgende dinsdag-
avond hopen de darters weer meer 
bekende en/of nieuwe gezichten te 
mogen zien om de krachten van de 
pijlen met elkaar te delen. Een lid-
maatschap is er niet. Iedere dart-
liefhebber kan zo binnen lopen en 
voor 2,50 euro een gezellig avond-
je darten in ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Aanvang is 20.00 uur. 
Minimum leeftijd is 16 jaar.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 24 fe-
bruari organiseert Allen Weerbaar 
voor kaartliefhebbers weer een ge-
zellige kaartavond in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor ko�e, thee en in-
schrijving. Deelname kost 1,50 eu-
ro per persoon. Maandag 10 febru-
ari was het weer volle bak tijdens 
de kaartavond en het was ook erg 
gezellig. Op één is Maarten van 
der Vaart geëindigd na een formi-
dabele laatste rond met 5255 pun-
ten. Hij mocht ook de marsenprijs 
in ontvangst nemen. Plaats twee is 
behaald door Rinus de Jong met 
5163 punten en op drie de heer 
van Bemmelen met 5141 pun-

ten. De start was goed, maar op 
het einde ging het minder. Op vier 
Ubel van der Blom met 5111 pun-
ten, dankzij zijn sterke laatste par-
tij. De vijfde plaats was voor Tonny 
Könst met 5066 punten. Hekken-
sluiter was Martin van Wieringen. 
Het jokeren is gewonnen door Lili-
an Klaassen en Leny Schuit eindig-
de als laatste. Alle kaarters gingen 
naar huis met een leuke Valentijn 
attentie en met nog één of twee 
prijsjes uit de verloting.




