5 september 2019

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
LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do.
14.30-16.30 uur.
wo.
14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels);
vr.
08.30-10.30 uur
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur via 0297-387575.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
di. do.
14.30- 16.30 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
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do.
14.30-16.30 uur
vr.
08.30 -10.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr.
08.30-12.30 uur
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.
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.
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
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 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.
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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.

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en
Economie op dinsdag 10 september 2019, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02

2.

OORDEELSVORMEND
In deze bespreking staat uitwisseling van
argumenten centraal en het wegen van
voor- en nadelen van een voorstel. Het
college van B&W stelt besluitvorming
voor in de eerstvolgende raadsvergadering.
20.05
20.35
20.45

3.
4.
5.
6.

Tijd

Agenda- Onderwerp
punt
7.
8.

-

20.55
21.25

9.
10.

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
Lisowski
Lisowski
Markiewicz

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

A.
Z.
A.K.

01-01-1989
23-01-2018
06-10-1993

28-08-2019
28-08-2019
28-08-2019

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.
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.

Spelregels Right to Challenge
Nota ‘De kracht van Aalsmeer’, Strategie
Sociaal Domein 2019 – 2023
OORDEELSVORMEND
In deze bespreking staat uitwisseling van
argumenten centraal en het wegen van
voor- en nadelen van een voorstel. Het
college van B&W stelt besluitvorming
voor in de eerstvolgende raadsvergadering.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openingstijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor
afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.

HET VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. van Willegen
Vaststelling van de agenda
BEELDVORMEND
Bij beeldvormende bespreking staat informatievergaring centraal en is besluitvorming door de gemeenteraad (nog)
niet voorzien. In deze fase gaat het er
om dat alle deelnemers zich een beeld
vormen over het onderwerp. Commissieleden krijgen de ruimte om hun beelden
over het onderwerp bij elkaar te toetsen
en vragen te stellen aan het college. Zijn
alle belangen bekend? Is alle informatie
gedeeld? Dit onderdeel biedt ook ruimte
om onderwerpen te bespreken die door
de fracties zijn geagendeerd.

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? Heeft u een afspraak met een medewerker van
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt
de gemeente gedurende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:
Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels);
Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Kaders Inwonerparticipatie afvalbeleid
Regionale samenwerking
Vragenkwartier
Sluiting

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij en Bestuur op dinsdag 10 september 2019

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

-

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. van Willegen
Vaststelling van de agenda

22.00

11.

22.15
22.30

12.

Gemeentegarantie lening Windsurfclub
Aalsmeer (WSCA)
Vragenkwartier
Sluiting

BESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED OOST’
Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
in afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’
ten behoeve van de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 237 A t/m M (Z18-003731)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. Met
toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt het
mogelijk gemaakt bovengenoemd bedrijfsverzamelgebouw
te realiseren. Het ter plaatste geldende bestemmingsplan
‘Landelijk Gebied Oost’ laat dit niet toe, omdat de gronden
zijn bestemd voor ‘Bedrijf-Solitair’ (B-ST). Het bedrijfsverzamelgebouw zal worden gerealiseerd op een stuk braakliggende
grond. Het perceel wordt door andere bedrijfsfuncties en een
woning omsloten.
Ter inzage
De ontwerpbeschikking, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen gedurende 6 weken van 6 september t/m 17
oktober 2019 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- digitale vorm via website www.ruimtelijkeplannen.nl onder
planidentificatiecode: NL.IMRO.0358. OIAVHB02xN-OW01
- via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn:
maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur. Op woensdag van 16.30-20.00 uur en vrijdag van 08.30-10.30 uur;
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via de centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag
08.30-15.30 uur, donderdag 08.30-12.30 uur).

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze betreffende dit ontwerp wijzigingsplan naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253,
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘Ontwerp-besluit
omgevingsvergunning Aalsmeerderweg 237 A t/m M’. Een
zienswijze kan ook digitaal worden ingediend via http://0358.
ropubliceer.nl. Vervolgens selecteert u het betreffende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest u de optie ‘reageren’. Degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via
tel. 0297-387575.
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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Zwarteweg tussen nummer 67 en 73, 1431 VJ, (Z19052499), het kappen van een dode boom en het herplanten van bomen
- Oosteinderweg 591 B, 1432 BM, (Z19-052496), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een
terras op eigen terrein gedurende de zomermaanden
- Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-052403), het plaatsen
van een ballonhal naast het bestaande sportcentrum
- 1e J.C. Mensinglaan 5 a , 1431 RV, (Z19-052059), het uitbreiden van het dakterras aan de achterzijde van het woonhuis
- Zonnedauwlaan 42, 1433 WB, (Z19-051722), het plaatsen
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning
- Spoorlaan tussen nummer 6 en 21, 1431 TL, (Z19-051627),
het kappen van 6 bomen en herplanten van 11 bomen
t.b.v. de herinrichting van de Spoorlaan
- Machineweg 293, 1432 ES, (Z19-051363), het maken van
een nieuwe in- en uitrit over een watergang
- Einsteinstraat 107, 1433 KJ, (Z19-051328), het inrichten van
een bouwterrein met container, schaftkeet en toilet t.b.v.
van sloopwerk van de voormalige Rabobank
Vervolg 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 -540 4911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Herenweg nabij nr. 99, Sectie D nr. 7345, (Z19-030170), het
inrichten van een bagger- en gronddepot. Verzonden: 28
augustus 2019
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure.
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen is met toepassing van artikel 3.9, lid 2
van de Wabo verlengd:
- Langs de Burgemeester Kasteleinweg, (Z19-044769), het
kappen van 31 waardevolle bomen t.b.v. het realiseren van
een HOV-busbaan door Aalsmeer. Verzonden: 02 september 2019
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Herenweg 66 A, 1433 HB, (Z19-042401), het aanbrengen
van een oeverbescherming met stortstenen langs de oostelijke strekdam van het perceel. Verzonden: 30 augustus
2019
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:
- Uiterweg nabij 95, Sectie H, nr. 4289, (Z19-045661), het
gewijzigd uitvoeren van de constructie van de tijdelijke
wegomleiding t.b.v. de vervanging van de Aardbeienbrug
(vergund onder zaaknummer Z18-009743). Verzonden: 02
september 2019
- Machineweg 57 t/m 131 (oneven), Wilhelminastraat 1a
en 1b, Prinsessenpad 2 t/m 6 (even) en 1 t/m 39 (oneven),
(Z19-019166), het bouwen van 46 grondgebonden sociale
huurwoningen en 17 sociale huurappartementen met bijbehorende voorzieningen. Verzonden: 29 augustus 2019
- Kastanjelaan 12, 1431 JC, (Z19-026097), het vervangen van
de bestaande aanbouw aan de achterzijde van de woning.
Verzonden: 29 augustus 2019
- Kamperfoeliestraat 64, 1431 RP, (Z19-033203), het aanbouwen van een serre. Verzonden: 28 augustus 2019
- Uiterweg 127 ws 17, 1431 AD, (Z19-036376), het vervangen van een woonark door een bestaande woonark. Verzonden: 28 augustus 2019

lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

Geweigerde 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 268b, 268d en 270a t/m 270e, 1432 BC,
(Z19-025217), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v.
het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten. Verzonden:
02 september 2019

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

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-

Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Parkeerplaats bij Schinkelbos (Z19-051730) Open dag biobased proeftuin N231 Bosrandweg op 12 oktober 2019,
ontvangen 27 augustus 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.
- Praamplein ( Z19-009885) Feestweek Aalsmeer van 8 t/m
14 september 2019, verzonden 2 september 2019
COLLECTES

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan 139 (Z19-051459) Foodmaster King Lao, ontvangen 26 augustus 2019
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan 139 (Z19-051459) Foodmaster King Lao, ontvangen 26 augustus 2019

INGETROKKEN AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Oosteinderweg 591B (Z19-030330) Lunchlokaal De Drukker, aanvraag 28 augustus 2019 ingetrokken
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.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 verkeersbesluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbesluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant
zijn gepubliceerd. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten
ontlenen.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ophelialaan,
gedeelte ten oosten van de Spoorlaan
- Aanwijzing parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen - Hellendaalstraat, gedeelte direct ten zuiden
van de Sweelinckstraat
TER INZAGE
t/m 08-09-19

t/m 17-10-19

Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost - Machineweg 293a’ en ontwerpbesluit
hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z19001705
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk
Gebied Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw aan
de Aalsmeerderweg 237 A t/m M, de daarbij
behorende ruimtelijke onderbouwing en de
overige daarop betrekking hebbende stukken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Pramenrace organisatie wil veel post

Initiatief Harm Koningen en Tim Fransen

Aalsmeer - De zomervakantie
is nog maar net voorbij en toch
zal Aalsmeer en omgeving binnenkort winters aandoen. Werden de laatste weken alle slootjes en de Westeinderplassen gevuld met onder andere prachtige sloepjes en snelle zeilschepen,
op zaterdag 14 september zullen winterse pramen met pruttelende Penta’s het water opsieren.
De jaarlijkse Pramenrace, met dit
jaar het thema ‘Winterwonderland’, is dan een feit, een begrip
in Aalsmeer maar zeker ook daarbuiten. Ook dit jaar belooft het
weer een grootse happening te
worden en zowel organisatie als
deelnemers kunnen niet wachten
totdat het zo ver is. Bij de race zijn
er onder andere prijzen te verdienen voor de mooiste en gezelligste praam, maar ook voor de snelste of voor de groep die het beste
de opdrachten weet te volbrengen. Voor wat betreft dat laatste
volgt hier een belangrijke thuisopdracht!

Aalsmeer - “Daar sta je ineens
naast de Aalsmeerse burgemeester en wethouder met je zwembroekie”, de eerste reactie van
Harm Koningen, die samen met
Tim Fransen het initiatief heeft
genomen om zwembroeken te
laten maken in de kleuren van
de Aalsmeerse vlag: Rood van de
aardbeien, groen van de bladeren
en zwart van de grond.
Harm vertelt een leuke meeting te hebben gehad afgelopen dinsdag 27 augustus in het
gemeentehuis. Met burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Robbert-Jan van Duijn is gesproken over het ondernemen in
Aalsmeer en het inspelen op het
trotse gevoel van de mensen die
in Aalsmeer wonen en werken.
Deze ‘trots’ is de reden voor Harm

Thuisopdracht: Lever
een kerstkaart in!

mee gaan worden. Op de schuit
waarop dit gezelschap de wacht
houdt, zal een speciale brievenbus komen te staan, welke tijdens
de pramenrace door de deelnemers gevuld moet gaan worden met tal van kerstpost! Deze
post is uiteindelijk bestemd voor
de mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart die juist in de feestdagen wel een beetje liefde en aandacht kunnen gebruiken, vanwege eenzaamheid, ouderdom of
gewoon omdat iedereen het leuk
vindt om kerstpost op de deurmat te vinden. De opdracht is dan
ook: neem een beschreven kerstkaart mee, groot of klein, komisch
of serieus met daarop de allerbeste wensen, een vrolijke boodschap, een hart onder de riem of
tip van de dag voor een onbekende dorpsgenoot.
Alle post zal in de pramenracebrievenbus verzameld worden
en in de decembermaand door
de organisatie van de Pramenrace bezorgd gaan worden. Kortom: leef je uit, wees creatief of
Stempelpost 22
juist een beetje lief en zorg dat
Jeffrey en José Roodenburg be- je kerstpost mee gaat aan boord
mannen samen met Bert en Ri- van de praam om die middag te
anne Middelkoop stempelpost bezorgen op stempelpost 22. Ver22, nabij het Koddespoeltje. Voor geet niet de naam van de praam
alle deelnemers hebben zij een en startnummer te vermelden als
mooie thuisopdracht waar ook afzender! Er wordt gehoopt op
later dit jaar anderen nog verblijd bergen leuke reacties.

Aalsmeerse zwembroek
voor de burgemeester

Wijkoverleg Hornmeer
start met kennismaking
Aalsmeer - De scholen zijn weer
begonnen en heel toepasselijk,
het wijkoverleg Hornmeer begint
dinsdagavond 10 september om
acht uur ook weer. Meteen is een
aantal interessante onderwerpen
op de agenda gezet door het bestuur. Directeur Laura van Rossen van IKC Triade komt informeren over de nieuwe school in de
Hornmeer.

wijkagent Dave Witteveen vragen te stellen over de mogelijkheden om de veiligheid in de wijk
verder te verhogen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van de
WhatsApp buurtpreventie. Dit is
net weer iets anders dan de gewone groeps-app. Om dit onderwerp meteen nog completer te maken is ook Thomas Otsen aanwezig. Thomas is de wijkboa en verantwoordelijk voor de
handhaving in de openbare ruimte in Aalsmeer en Kudelstaart.
Hij hoort graag wat u belangrijk
vindt. Na afloop van het wijkoverleg, rond 22.00 uur, is er gelegenheid om met mede wijkbewoners
te spreken met een drankje in de
hand. Het wijkoverleg is een unieke gelegenheid om met elkaar
en de Gemeente te communiceren. Het bestuur van wijkoverleg
Hornmeer stelt uw aanwezigheid
daarom zeer op prijs. Plaats van
samenkomst is het buurthuis aan
de Dreef 1.

75+ Huisproject
Van een andere orde is de bijdrage van Participe. Dyane Stam
komt vertellen over het project ‘Huisbezoek 75+’. Dit project
heeft tot doel om inzicht te krijgen in de activiteiten en zinvolle tijdsbesteding van inwoners
van 75 jaar en ouder. De gemeente vindt het belangrijk dat elke
inwoner zich prettig voelt en op
zijn of haar manier mee kan doen.
Participe voert het onderzoek uit
met getrainde vrijwilligers.
Er wordt overigens nog gezocht
naar extra vrijwilligers. Dus ook
jongere Hornmeerders zijn van
harte uitgenodigd. Participe kan
ook nog wat meer vertellen over
de prachtige voorstellen om
Aalsmeer en in het bijzonder de Aalsmeer - Dementie verandert
Hornmeer nog leefbaarder en veel in het leven. De diagnose
heeft een grote impact, ook op
plezieriger te maken.
de naasten. Medisch gezien is dementie niet met een pilletje op te
Wijkagent en wijkboa
Met de naderende herfst en kor- lossen. Dat betekent niet dat er
ter wordende dagen is het ook helemaal niets gedaan kan worweer een goed moment om aan den. Benaderen mensen in de

en Tim geweest om een echte Aalsmeerse zwembroek te laten maken. “Tim is het brein achter de Aalsmeer zwembroek en ik
doe de marketing”, vertelt Harm.
Een top-idee van dit duo, want de
zwembroeken vinden gretig aftrek. “Ze zijn inderdaad graag gewild”, vervolgt Harm. “Ze gaan als
warme broodjes.”
Eén exemplaar had Harm opzij gehouden, want zo zegt hij:
“Uiteraard kan een Aalsmeerse burgemeester niet zonder
een Aalsmeerse zwembroek.” De
burgemeester heeft de zwembroek met plezier aangenomen.
Heel benieuwd of binnenkort
de eerste burger ‘gespot’ wordt
in de Westeinder of het zwembad in deze unieke en exclusieve
Aalsmeerse badkleding…

Bijeenkomst benadering bij dementerende
omgeving iemand met dementie
anders? Worden mensen met dementie nog betrokken in het sociale leven?. Dinsdag 10 september
zal Carolien van Leussen uitleg
geven over de sociale benadering bij dementerende. De bijeenkomst kan door iedereen bijge-

woond worden. De bijeenkomst
is in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12, begint om 19.30 uur en
duurt tot rond 21.00 uur. De zaal
is open vanaf 19.00 uur. Aanmelden is wenselijk en dit kan via Ellen Millenaar van het Ontmoetingscentrum: 06 22468574.

