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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.

uit gaat maken van de snel�etsverbinding tussen Uithoorn 
en Aalsmeer 

-  Japanlaan 9, 1432 DK, (Z20-017194), het wijzigen van de 
indeling van het logiesgebouw ten opzichte van een eer-
der verleende vergunning 

-  Oude Spoordijk, sectie C, nrs. 6058 en 3041, (Z20-017022), 
het aanleggen van een �etsbrug/vaarduiker KW2 

-  Poldermeesterplein 1 , 1432 JZ, (Z20-016721), het aanbren-
gen van nieuwe reclame-uitingen, plaatsen van 3 LED-
schermen achter glas, bijplaatsen van �etsennietjes en 
anti-rampaaltjes, vervangen van de technische installatie 
op het dak en het intern verwijderen van lichte scheidings-
wanden 

-  Bielzenpad t/m Boeing Avenue, sectie G nr. 6362, (Z20-
016302), het aanleggen van een drinkwatertransportlei-
ding DN500 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Machineweg, tussen Aalsmeerderweg en Legmeerdijk, 

Sectie B 9610, (Z19-073999), het kappen van 21 waarde-
volle essen t.b.v. herinrichting van de Machineweg. Ver-
zonden: 20 maart 2020

-  Korfstraat 90, 1433 DD, (Z20-005829), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 19 maart 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:
- Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-004297), het 

kappen van twee linden en een es van matige tot slechte 
kwaliteit in de omgeving van de Proosdijhal. Verzonden: 
18 maart 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:
-  Praamplein 4A, 1431 CV, (Z20-012940), het vervangen van 

de bestaande condensor door een CO2 gaskoeler. Verzon-
den: 23 maart 2020

-  Krabbescheerhof nabij 1, (Z20-013132), het tijdelijk plaat-
sen van een container en bouwmaterialen op 2 openbare 
parkeerplaatsen t.b.v. verbouwing woning Zonnedauw-
laan 30. Verzonden: 23 maart 2020

-  Oosteinderweg 287B, 1432 AW, (Z19-070730), het wijzigen 
van de gevels. Toelichting: Tijdens de behandeling van de 
aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals gepubli-
ceerd op 28 november 2019 niet juist was. Verzonden: 20 
maart 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: 19 maart 2020

MELDINGEN AKKOORD
- Poldermeesterplein 1, 1432 JZ (Z20-016495), het vervan-

gen van een bestaande condensors door een gaskoeler.

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.

MEERJARIGE 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.
- Raadhuisplein (Z20-009215) Viering 75 jaar Bevrijding op 5 

mei 2020, verzonden 18 maart 2020

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Oosteinderweg 248 (Z20-015828) Hotel Blue Mansion, in-

gekomen 12 maart 2020

DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 248 (Z20-015844) Hotel Blue Mansion, in-

gekomen 12 maart 2020

TER INZAGE:

t/m 17-04-20 Aangepaste “nota Ruimtelijke beoordeling 
bouwen in de linten van de gemeente Aals-
meer 2e herziening” (Z-2018/051216)

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.

NIEUWE DATUM LANDELIJKE COMPOSTDAG: 
10 OKTOBER

De Landelijke Compostdag van 28 maart wordt verschoven 
naar 10 oktober 2020. Meerlanden zal die dag compost uitde-
len zodat mensen de compost kunnen gebruiken om hun tuin 
winterklaar te maken. In september volgen meer details over 
de Landelijke Compostdag op 10 oktober.

VERGADERING MAANDAG 30 MAART 2020

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
maandag 30 maart 2020, in de raadzaal van het raadhuis van 
Aalsmeer. Aanvang: 17.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor 
publiek; u kunt de raadsvergadering volgen via de livestream 
op de website.

De voorzitter van de raad, mr. G.E. Oude Kotte

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

17.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Bekrachtigen geheimhouding
  4. Mededelingen van het college

  BESPREEKSTUK

17.05 R-2 Steunmaatregelen inzake coronacrisis

   SLUITING 

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.
-  Legmeerdijk, sectie C, nr. 5509, 5510, 5511, 3057 en 4427, 

(Z20-016997), het aanleggen van een �etstunnel die deel 

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen 
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te 
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van 
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk 
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan te-
lefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij 
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende 
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel 
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer 
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tij-
delijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht 
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, 
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene te-
lefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan 
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan 
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opge-
heven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis 
in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie 
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: 
www.meerlanden.nl/coronavirus.

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.

Over ‘school op afstand’ 
bij Radio Aalsmeer

nen en wat de toekomstplannen 
zijn. Door de coronamaatregelen 
kan het team van ‘Door de Man-
gel’ momenteel geen gasten ont-
vangen in de studio. Daarom is 
besloten voorlopig herhalingen 
uit te zenden van eerdere uit-
zendingen. Komende maandag 
is de uitzending met Cor Her-
manns terug te horen. Cor is ge-
boren in Amstelveen en is 40 jaar 
werkzaam geweest in de wegen-
bouw, ook voor de gemeente 
Aalsmeer. Wat hij allemaal te ver-

tellen heeft, is maandag 30 maart 
om 19.00 uur te horen in ‘Door de 
Mangel’.

Mattheus Passion 
Op maandag 30 maart verzorgt 
Sem van Hest het klassieke radio-
programma van Radio Aalsmeer: 
‘Intermezzo’. Doordat de Matthe-
us Passion van J.S. Bach niet in 
kerken of concertzalen kan wor-
den beluisterd in deze vastentijd, 
zullen delen ervan te horen zijn 
op Radio Aalsmeer, uitgevoerd 

door het Amsterdamse Barok Or-
kest onder leiding van Ton Koop-
man. 

Kinderburgemeester 
In het jeugdprogramma ‘Young 
Ones’ komt woensdag 1 april tus-
sen 19.00 en 20.00 uur kinderbur-
gemeester Berber Veldkamp aan 
het woord. Hoe beleeft zij de-
ze periode thuis en hoe gaat het 
met haar campagne? Ook wordt 
er gesproken met het Wellantcol-
lege De Groenstrook hoe zij les 

geven aan de leerlingen en belt 
Jonas met een aantal scholieren 
hoe school ‘op afstand’ gaat en of 
ze zich nog vermaken.  

Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de websi-
te www.radioaalsmeer.nl, te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv en te 
volgen via twitter en facebook.

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
26 maart, is in het radioprogram-
ma ‘Echt Esther’ opvoed-coach 
Natascha Bakker te gast. Meer 
over weten? Luister dan naar de 
herhaling van deze uitzending. 
Dit kan overal ter wereld live via 
www.radioaalsmeer.nl tussen 

19.00 en 20.00 uur. Esther en Len-
nart van ‘Blikopener Radio’ spre-
ken op maandag 30 maart op af-
stand met mede-oprichter Fe-
lix van den Horst van Start-up 
Clairify. Ze willen weten wat de-
ze inspirerende start-up precies 
doet, hoe het allemaal is begon-




