28 mei 2020

Officiële Mededelingen
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 COVID-19
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 telefonisch 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 tijdelijk 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 telefoonnummer 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 opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen 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 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
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling 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 commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
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.
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.
GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING ROND
PINKSTEREN
1 juni
Het raadhuis is maandag 1 juni (2de pinksterdag) gesloten. De gemeente is alleen digitaal en telefonisch
bereikbaar. Alleen bij situaties die de gemeente als urgent beschouwt, kan telefonisch een afspraak worden
gemaakt om langs te komen.
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VERGADERING DONDERDAG 4 JUNI
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Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. 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.
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

Geboortedatum

Datum
voornemen

T.R.

15-03-1991

19-05-2020

INSPRAAK OP KADERS ZONNE-ENERGIE AALSMEER
Op https://participatie.aalsmeer.nl kunt u uw mening geven
over het voorgenomen beleid en de kaders die de gemeente
wil stellen voor het opwekken van zonne-energie. Aalsmeer is

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. Kuin
Vaststelling van de agenda
Mededelingen van het college
Actualisering grondexploitaties
ultimo 2019
Lintenbeleid en overige deregulerende
maatregelen
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Aalsmeer 2020 – 2023
Concept Regionale Energiestrategie
(RES) Noord-Holland Zuid
Herziening Nota bodembeheer 2013
Vragenkwartier
Sluiting

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij
en Bestuur op donderdag 4 juni 2020, 20.00 uur. Deze vergadering is in de raadzaal. Het raadhuis is gesloten voor publiek.
U kunt de vergadering volgen via de livestream op de website
van de gemeente. Vanwege de covid-19 maatregelen zijn er
per agendapunt maximaal 2 woordvoerders per fractie in de
raadzaal toegestaan.

20.15

ASFALTWERKZAAMHEDEN 2020

#visitaalsmeer

Tijd

20.05

Verspreid over 2020 wordt op veel plaatsen in de gemeente onderhoud aan het asfalt uitgevoerd. Meer informatie over deze
werkzaamheden is te vinden op: https://www.aalsmeer.nl/wonenleven/wegwerkzaamheden/asfaltonderhoudswerkzaamheden

en wij delen onze favoriete foto’s.

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en
Economie op dinsdag 2 juni 2020, 20.00 uur. Deze vergadering
is in de raadzaal. Het raadhuis is gesloten voor publiek. U kunt
de vergadering volgen via de livestream op de website van de
gemeente. Vanwege de covid-19 maatregelen zijn er per agendapunt maximaal 2 woordvoerders per fractie in de raadzaal
toegestaan.

Inzamelen afval
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

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
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.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

VERGADERING DINSDAG 2 JUNI

2.
3.
4.

Kamphuis

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

hiervoor verdeeld in acht deelgebieden. U kunt per deelgebied reageren.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
mevrouw N. Hauet
Vaststelling van de agenda
Mededelingen van het college
Gemeentegarantie lening
Watersportvereniging Nieuwe Meer
Aanbevelingen Rekenkamer
Informatiewaarde documenten
Planning en Control cyclus
Jaarrekening 2019
1e Bestuursrapportage 2020
Kadernota 2021
Vragenkwartier
Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 9 JUNI
Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij
en Bestuur op donderdag 9 juni 2020, 20.00 uur. Deze vergadering is in de raadzaal. Het raadhuis is gesloten voor publiek.
U kunt de vergadering volgen via de livestream op de website
van de gemeente. Vanwege de covid-19 maatregelen zijn er
per agendapunt maximaal 2 woordvoerders per fractie in de
raadzaal toegestaan.
Tijd
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Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer D. van Willegen
Vaststelling van de agenda
Mededelingen van het college
Dashboard Jeugdhulp
Initiatiefvoorstel Aanpassing
Winkeltijden
Reparatiewetgeving tarief
toeristenbelasting 2020
Sluiting

EEN SOCIALE HUURWONING ZOEKEN VERANDERT
Vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland
werken samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij
naast inschrijftijd en actief zoeken ook specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeentenen corporaties woningzoekenden een extra steun in de rug geven.
Waarom een nieuwe manier van verdelen?
De verandering is nodig om huishoudens met een dringende
verhuiswens meer kans op een woning te geven. Het voorstel
bevat nieuwe regels die beter rekening houden met de woningzoekende die hard een woning nodig hebben. De nieuwe manier
van verdelen geeft deze woningzoekenden een extra steun in de
rug, maar we lossen de schaarste aan woningen er niet mee op.

Wacht-, zoek- en situatiepunten
Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd
wordt omgezet naar wachtpunten. Iedereen die ingeschreven
staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks 1 wachtpunt
per jaar op. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.
Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepun-ten. De bedoeling van zoekpunten is om mensen die actief zoeken meer
kans te geven. Vier keer per maand reageren op een passende
woning levert één zoekpunt op. Er kunnen maximaal 30 zoekpunten worden opgebouwd. Situatiepunten bouwt iemand
alleen op als diegene voldoet aan specifi eke omstandigheden. Per maand kan ook één situatiepunt worden opgebouwd,
met een maximum van twaalf punten. De drie omstandigheden zijn: relatiebreuk met kinderen , met je kinderen bij een
ander huishouden inwonen en problematisch thuiswonende
jongeren. Niet zoeken betekent dat de zoekpunten ook weer
afnemen. Dat gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt
per maand. Dat geldt niet voor wachtpunten. Die blijven altijd
behouden. Tot het moment dat een nieuwe huurwoning gevonden is. Op basis van inschrijftijd, zoekduur en omstandigheden wordt een puntenaantal opgebouwd. Dit puntenaantal
is bepalend voor de toewijzing van de woning. Het systeem
met urgentie blijft bestaan. Ook de passendheidscriteria (inkomen en gezinsgrootte) en de voorrangslabels veranderen niet.
Waar te vinden?
Het voorstel voor de nieuwe manier van verdelen is terug te
vinden op de website www.socialehuurwoningzoeken.nl.
Iedereen die de plannen op papier wil inzien kan terecht in
het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 in
Aalsmeer. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn inspraakreactie naar voren wil brengen, kan contact opnemen met het
algemene tel. 0297-387575.
Reageren
Wij zijn benieuwd naar wat u van het voorstel vindt. Als u uw
mening over het voorstel wil geven kan dat in de periode van
2 juni tot en met 28 juli. Inspraakreacties kunt u sturen naar
het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer,
Postbus 253, 1430 AG, te Aalsmeer. Desgewenst kunt u uw
reactie ook mailen naar info@aalsmeer.nl. Gelieve bij het onderwerp te vermelden “in-spraak sociale huurwoning zoeken
verandert”.
Wat gebeurt er daarna?
Na afloop van de inzagetermijn worden alle reacties gebundeld en in een Nota van Beantwoording voorzien van een
antwoord. De stukken worden vervolgens tezamen met de
Nota van Beantwoor-ding ter vaststelling voorgelegd aan de
gemeenteraad. Naar verwachting gebeurt dit eind 2020.
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 stuVervolg op volgende blz.
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.
*** 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.
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ren 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 265, 1431 AH, (Z20-035488), het verbouwen en
uitbreiden van de woning
- Burgemeester Kasteleinweg, (Z20-035163), het uitvoeren
van werkzaamheden in archeologisch waardevol gebied
en in een zone met dubbelbestemming waterkering t.b.v.
de aanleg van HOVASZ
- Gemaalstraat 19, 1432 JX, (Z20-034801), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning

doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Fuutlaan 15, 1431 VN, (Z20-005425), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorgevel van de woning. Verzonden: 19
mei 2020
- Machineweg 222, 1432 AV, (Z19-039568), het afwijken van
het bestemmingsplan ten behoeve van het wijzigen van
het gebruik van een deel van het bedrijfspand naar een
woning. Besluit in heroverweging. Het eerdere weigeringsbesluit (besluitdatum 18 oktober 2019) is in heroverweging alsnog verleend. Verzonden: 15 mei 2020

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

MELDINGEN AKKOORD
- Stationsweg 4, 1431 EG (Z20-033040), het slopen van het
pand.
- Stommeerkade 61A, 1431 EL (Z20-035374), het slopen van
een bedrijfspand. (30-09-2020)
- Machineweg 222 B, 1432 EV (Z20-034703), het starten van
het bedrijf De Pindakaaswinkel

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.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
Collectevergunning (aanvragen)
- Gemeente Aalsmeer (Z20-036165) Geld werven t.b.v. Kerk
in Actie van 29 november t/m 5 december 2020, ontvangen 19 mei 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-
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ning is aangevraagd:
- Zijdstraat 6 (Z20-034106) Polo Smak Aalsmeer 1 B.V., ontvangen 15 mei 2020
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
TER INZAGE
t/m 5 juni 2020 Aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit ten behoeve van de beoordeling van
eventuele m.e.r.-plicht om Stal Wennekers
tot het veranderen van haar aan de Mr. Jac.
Takkade 21 te Aalsmeer gelegen inrichting
t/m 25 juni 2020 Ontwerp ‘Kaders zonne-energie’ met bijbehorende stukken (Z20-025644)

