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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.

GEEN WEEKMARKT OP BEVRIJDINGSDAG

Dit jaar valt Bevrijdingsdag op een dinsdag. Om deze reden is 
er dinsdag 5 mei geen weekmarkt op het Praamplein in Aals-
meer.

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 be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Azaleastraat 2-10 en Clematisstraat 1-5, (Z20-028064), het 

plaatsen van een steiger voor de woningen en een dixi op 
het trottoir-grasveld t.b.v. schilderwerkzaamheden tot 3 juli 
2020 

- Mendelstraat 109, 1431 KP, (Z20-027429), het plaatsen van 
een afvalcontainer voor het verwijderen van isolatiemateri-
aal uit de woning 

-  Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z20-027321), het wijzigen en in-
tern verkleinen van de verdiepingsvloer ten opzichte van 
de reeds verleende vergunning Z19-065309 

-  Zwarteweg 99, 1431 VK, (Z20-026996), het vervangen van 
deuren en kozijnen (gemeentelijk monument) 

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, 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:
-  Oosteinderweg 537, 1432 BK, (Z20-008357), het plaatsen 

van 2 dakkapellen op een schuur (legalisatie). Verzonden: 
20 april 2020

-  Sierteeltstraat 1, 1431 GM, (Z20-006884), het intern wijzi-
gen van een aantal verdiepingen d.m.v. het dichtzetten van 
een vide. Verzonden: 21 april 2020

-  Bielzenpad t/m Boeing Avenue, sectie G nr. 6362, (Z20-
016302), het aanleggen van een drinkwatertransportlei-
ding DN500. Verzonden: 21 april 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:
-  Aalsmeerderweg 371, 1432 EB, (Z19-075804), het slopen 

van de bestaande aanbouw en het realiseren van een uit-
breiding op de begane grond en 1e verdieping aan de ach-
terzijde van de woning. Verzonden: 24 april 2020

- Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-023120), het 
kappen van diverse bomen t.b.v. de herinrichting en groen-
renovatie van de omgeving van de Proosdijhal. Verzonden: 
23 april 2020

-  Beethovenlaan, t.o. nr. 116, Sectie C, nr. 7055, (Z20-010722), 
het plaatsen van een zendmast t.b.v. mobiele datacommu-
nicatie. Verzonden: 23 april 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.

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
•	 van	Cleeffkade	15	(Z20-028149)	Restaurant	Eetze	B.V.,	ont-

vangen 24 april 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:

•	 van	Cleeffkade	15	(Z20-028112)	Restaurant	Eetze B.V.,	ont-
vangen 24 april 2020

WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
Verbouwing Albert Heijn van 28 mei t/m 6 juni 2020, op het 
perceel Einsteinstraat 103 te Kudelstaart. Dit verzoek, met de 
daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, 
tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij 
de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. Als u te-
vens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een af-
spraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspra-
ken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen 
tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoon-
nummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze	indienen	bij	het	betreffende	bestuursorgaan.	Hoe	u	
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.

TER INZAGE

t/m 05-06-20 Aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbe-
sluit ten behoeve van de beoordeling van 
eventuele m.e.r.-plicht om Stal Wennekers tot 
het veranderen van haar aan de Mr. Jac. Tak-
kade 21 te Aalsmeer gelegen inrichting

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 beschikbaar 
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 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, be-
sluiten 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 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
 Woźniak L.M. 16-09-2013 21-04-2020

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 burgerzaken van de 
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openings-
tijden 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.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet 
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgesla-
gen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het 
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet 
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
•	 Bewaar	uw	kleding	voorlopig	thuis;
•	 Leg	geen	zakken	naast	een	overvolle	container;
•	 Gooi	geen	textiel	bij	het	restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN MEI

5 mei 
Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
is het raadhuis gesloten. 

21 en 22 mei 
Op donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei 
is het raadhuis gesloten.

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.

Te koop:
Nijdam skeelers mt. 44 met hand- en 
kniebeschermers, weinig gebruikt 
€50,- . Tel. 06-22839062
Te koop:
Elektr. gitaar type stratocaster kleur 
rood/wit z.g.a.n.+gitaartas en gitaar-
standaard €100,-. Tel. 0297-201598
Gratis afhalen:
Div. losse Meccano-onderdelen. Tel. 
06-22678774
Gevraagd:
Accordeon oud of defect haal ik 
gratis bij u op voor onze hobby. Tel. 
023-5639828

Te koop:
Kinderzitje merk Bobike v. voorop de 
�ets met alle toebeh. en windscherm. 
€15,-. 
Tel. 06-31554950
Gezocht:
Zoek een paar houten ( krul) 
schaatsen van j.J.C. van Thiel uit den 
Dungen. Kosten in goed overleg. Tel. 
0346-241819
Gratis afhalen:
Ong. 130 cd’s met div. groepen en 
artiesten. Jaren 80 ong. 37 dvd’s 
�lms met div. onderwerpen. Tel. 
06-42034800

Gratis afhalen:
Leren bank 3 pers. Tel. 0297-263582
Gevraagd:
(Gebruikte) rietmatten voor 
maken vogel observatie hitten. Tel. 
06-40559527
Te koop:
75 Lp’s rock pop beat uit de jaren '60 
en 70 bij elkaar voor €50,-. Tel. 0297-
346342
Te koop:
Basalt split 8/16mm antraciet 1000 
kg wegens herinrichting tuin mag 
dit voor €45,- opgehaald. Tel. 0297-
533198

Te koop:
Fietsenrek Twinny load compl. (voor 2 
�etsen) voor op de trekhaak €20,-. Tel. 
06-51791501
Gratis afhalen:
Gasbarbecue met gas�es. Tel. 
06-34930080
Gratis afhalen:
Vouwimperiaal en luxe kinderstoel. 
Tel. 06-50640134
Gezocht:
Hobbyist zoekt oude of defecte 
stereo apparatuur led lcd tv 
versterker platenspeler enz gooi het 
niet weg. Tel. 06-48344508

Gevraagd:
Verhuist of zolder opgeruimd lp,s 
singeltjes pop beat jaren 50-60 
gevonden verzamelaar koopt ze 
graag van u. 
Tel. 06-12946730
Gezocht:
Oud omega of ander oud merk-
horloge te koop gevraagd. Tel. 
06-53346064
Gevraagd:
Artis zegels / kaarten van de deka-
markt voor een groep mensen 
met een rugzakje. (Catch-it). Tel. 
06-37010414

Gevraagd:
Verzamel medailles vaantjes stem-
pelkaarten ijskaarten routekaarten 
etc. Van toertochten op de schaats. 
Tel. 0346-241819
Te koop:
Heerlijke jam,sap, geen kleur, smaak-
stof. Braam, pruim mango, ananas, 
druif, bessen, staat buiten, v.a.€1,-
p,pot . Tel. 0297-331433
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen vraagt tegen betaling pop 
singles / lp's uit de jaren 50/60. Tel. 
023-5381320




