
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 
bestuursorgaan.

** Beroep
De (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, 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.
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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

OP VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2019 
ZIJN ALLE PUBLIEKSBALIES IN GEMEENTEHUIS 
AALSMEER GESLOTEN WEGENS 
VERBOUWINGSWERKZAAMHEDEN.

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 on-
dertrouw 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 overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer 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 on-
der 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 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 
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 commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. 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 gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

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.

HET 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

Burggraaf E.G.E. 20-12-1990 11-09-2019
Czoszyk B. 23-08-1971 11-09-2019
Gajaszek J.M. 01-09-1992 11-09-2019
Gani Y. 19-06-1980 09-09-2019
Tammerijn E. 02-02-1965 10-09-2019

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 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.

VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2019 GESLOTEN

Op vrijdag 20 september 2019 zijn alle publieks-
balies in gemeentehuis Aalsmeer gesloten wegens 
verbouwingswerkzaamheden. Op maandag 23 sep-
tember zijn de publieksbalies geopend volgens de 
hieronder vermelde tijden.

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden 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.

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 openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 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

SOCIAAL LOKET AALSMEER TIJDELIJK GESLOTEN 
VAN 20 SEPTEMBER TOT 7 OKTOBER

Vanwege de verbouwing van de begane grond van het raad-
huis, is het Sociaal Loket Aalsmeer van 20 september tot 7 
oktober niet toegankelijk. Telefonisch is het Sociaal Loket wèl 
bereikbaar. Vanaf 7 oktober kunt u weer binnen de aangepaste 
openingstijden in het raadhuis van Aalsmeer terecht. Bij het 
Sociaal Loket Aalsmeer kunt u terecht voor vragen over wo-
nen, zorg, welzijn, inkomensondersteuning, schuldhulpverle-
ning en jeugdhulp. Het Sociaal Loket in het raadhuis is wegens 
de verbouwing tijdelijk niet bereikbaar. Telefonisch blijft het 
loket uiteraard wel bereikbaar. 

Telefonische bereikbaarheid 
(0297) 38 75 75 of (020) 54 04 911
ma t/m do 08.30-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Heeft u vragen en die u liever in een persoonlijk gesprek stelt? 
Dan kunt u van 20 september tot 7 oktober terecht bij het Am-
stelveenloket. 

Openingstijden Balie Amstelveenloket
Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
ma t/m wo 08.30-15.30 uur
donderdag 08.30-16.30 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur

VERGADERING DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 26 september 2019, in de raadzaal van het ge-
meentehuis 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 20 juni 2019, 
    27 juni 2019 en 11 juli 2019
   4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
   5.  Bekrachtigen geheimhouding

  HAMERSTUK

20.05 R-2 Vaststellen fractiebudgetten 2018 

  BEHANDELSTUK

20.10 R-3 Gemeentegarantie lening 
  Windsurfclub Aalsmeer (WSCA)
20.25 R-4 Plan van Aanpak Inwonerparticipatie 
  afvalbeleid
21.00  Vragenkwartier

  SLUITING 

GEMEENTE AALSMEER  VASTSTELLEN WIJZIGINGS
PLAN ‘UITERWEGPLASOEVERS 2005  KUDEL
STAARTSEWEG 92’ EN BESLUIT HOGERE GRENS
WAARDEN WET GELUIDHINDER Z2018/008158

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat zij op 10 september 2019 het wijzigingsplan ‘Ui-
terweg-Plasoevers 2005- Kudelstaartseweg 92’ hebben vast-
gesteld. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, 
dat zij bij besluit van gelijke datum op grond van artikel 110a 
van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden hebben vast-
gesteld voor 4 woningen die aan de Kudelstaartseweg gepro-
jecteerd zijn.

Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling 
van het perceel Kudelstaartseweg 92 in Aalsmeer. De be-
staande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en er worden 7 
woningen met ieder 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, als-
mede 7 openbaar toegankelijke bezoekersparkeerplaatsen op 
mandelig terrein gerealiseerd. Er wordt toepassing gegeven 
aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te 
wijzigen zoals genoemd in 38 lid 8 van de voorschriften van 
het geldende bestemmingsplan Uiterweg- Plasoevers 2005. 
Geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat voor de woningen die 
worden gerealiseerd aan de Kudelstaartseweg de voorkeurs-
waarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden. 
Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of 
geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn. De maximale 
onthe�ngswaarde wordt niet overschreden. Voor de ontwik-
keling heeft het college een besluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder genomen.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit ligt met de bijbehorende stukken, 
waaronder het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder, gedurende 6 weken, 
van 20 september tot en met 31 oktober 2019, op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358000009AJ-, en
- via gemeentelijke website onder: http://0358.ropubliceer.nl
- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het ge-

meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m donderdag van 
14.30-16.30 uur en vrijdag van 8.30-10.30 uur;

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via 
centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrij-
dag 8.30-12.30 uur).

Beroep en inwerkingtreding
Tegen het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan alsmede het 
besluit tot vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhin-
der kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd beroep instellen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep kan wor-
den ingesteld door belanghebbenden die aan kunnen tonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een 
zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan of het ontwerp-
besluit hogere grenswaarden bij het college in te dienen en 
belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen 
die bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn aangebracht. 
Binnen de beroepstermijn kunnen zij die beroep hebben inge-
steld een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Afdeling. Het besluit tot vast-
stelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn a�oopt. Indien 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist.

GEMEENTE AALSMEER  VOORONTWERP
BESTEMMINGSPLAN ‘MARINAPARK AALSMEER’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, waarin de ont-
wikkelingen op het terrein van de voormalige jachthaven De 
Aardbei aan de Uiterweg 116a te Aalsmeer zijn opgenomen. 
Het voorontwerp bestemmingsplan “Marinapark Aalsmeer” 
met de bijbehorende stukken ligt ter inzage. Het nieuwe be-
stemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van maxi-
maal 90 recreatiewoningen, een receptiegebouw, parkeer-
voorzieningen en aanlegplaatsen voor recreatievaartuigen op 
de gronden van de voormalige jachthaven. Het voorontwerp-
bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het gel-
dende bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’. 

Vervolg op volgende blz.



Vrachtwagens en bijzondere voertuigen
Zaterdag Truckersrun door 
Aalsmeer en omgeving
Aalsmeer - Op zaterdag 21 sep-
tember organiseert de stichting 
Aalsmeer Bloemen Tour weer de 
Truckersrun. Met de meest mooie 
vrachtwagens, oldtimers en ande-
re bijzondere voertuigen wordt er 
een tour gemaakt rond Aalsmeer 
en omstreken voor mensen met 
een verstandelijke beperking. De 
deelnemers van Ons Tweede Thuis 
worden opgehaald door Stichting 
Oldtimerbussen vanaf verschil-
lende locaties, maar ook deelne-
mers die individueel wonen zijn 

van harte welkom. Op  het terrein 
en in de loodsen van Merijn van 
Zaal krijgen alle deelnemers een 
warm onthaal en zal er een lunch 
klaar staan. Daarna is er een ge-
legenheid voor de mensen met 
een beperking om in alle rust een 
mooie vrachtwagen, bus of ande-
re auto uit te zoeken waarin ze de 
tour gaan maken. In de hal en op 
het terrein vindt tevens een spec-
taculaire show plaats van de Sca-
nia motorclub met radiogra�sch 
bestuurbare vrachtwagens, is het 

Zaterdag 28 september voor 18e keer
Originele voertuigen uit 
WO2 bij Red Ball Express
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
28 september wordt de 18e edi-
tie van de Red Ball Express ver-
reden. De rit, met zo’n zestig ori-
ginele voertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog, wordt georgani-
seerd door het Crash Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ’40-’45 in 
Aalsmeerderbrug in samenwer-
king met Keep Them Rolling. De 
wagens zullen onder andere door 
vele buurtschappen met soms 
smalle wegen en dijken rijden. De 
route is zo’n 80 kilometer lang en 
de voertuigen passeren ook vele 
plaatsen die enige betekenis heb-
ben gehad in de Tweede Wereld-
oorlog. Het vertrek bij het muse-
um staat gepland om 10.00 uur. 
Halverwege de route is een tus-
senstop op het Evenementen-
terrein in De Kwakel waar het pu-
bliek kennis kan maken met de 

voertuigen en de bestuurders. 
Zo zijn er onder andere voertui-
gen van de merken Jeep, Dodge, 
GMC, Chevrolet, Studebaker en 
Ford, maar ook de legendarische 
Harley Davidson en BSA-moto-
ren zullen te bewonderen zijn. De 
deelnemers zijn veelal in kleding 
passend bij het voertuig en uit de 
periode 1940-1945.

Moment van herdenking
De voertuigen zijn naar verwach-
ting om 12.00 uur in De Kwakel. 
Burgemeester Heiligers van Uit-
hoorn zal namens de gemeen-
te aanwezig zijn om de deelne-
mers welkom te heten Natuur-
lijk is er weer een moment van 
herdenking. Dit jaar bij de An-
ne Frankboom in het Egeltjesbos 
in De Kwakel. Deze locatie wordt 
sinds het planten van de boom 

Organisatie jongeren en buurtbewoners

Burendag in Place2Bieb
Kudelstaart - Ook dit jaar wordt 
er in Kudelstaart nationale Buren-
dag gevierd. Een feest voor jong 
en oud op zaterdag 28 septem-
ber. DOCK en De Binding organi-
seren samen met buurtbewoners, 
jongeren en netwerkpartners di-
verse activiteiten, zoals onder an-
dere boetseren, Hollandse spe-
len, springkussen, panna kooi en 
nog veel meer. Ook zijn er diver-
se eetkraampjes aanwezig met 
Indonesische hapjes en lekker-
nijen als zelfgebakken pannen-
koeken, cup cakes en po�ertjes. 
Daarnaast wordt een mini bazaar 
gehouden, evenals een bingo en 
het Rad van avontuur gaat draai-
en en hier zijn leuke prijzen mee 
te winnen, waaronder een diner 
voor twee. 
Om de burendag nog leuker te 
maken gaan er ook lokale mu-
zikale talenten uit Aalsmeer op-
treden. Naast optredens is er ook 
een karaoke uur! Iedereen die zijn 
zangtalenten wilt laten horen is 
van harte welkom. Voor alle acti-

viteiten wordt een kleine bijdra-
ge gevraagd. Bezoekers kunnen 
een stempelkaart kopen om aan 
de diverse activiteiten deel te ne-
men. Alle opbrengsten gaat naar 
een goed doel, namelijk Stichting 
Kinderen Met Een Toekomst. SK-
MET zet zich in voor onder an-
dere straatkinderen in Indonesië 
waarbij kinderen en arme gezin-
nen kansen aangeboden worden 
in opvang, huisvesting, kleding, 
eten en schoon water. Het thea-
terproject ‘TMET’ geeft in novem-
ber een voorstelling over dit pro-
ject, dat mede mogelijk gemaakt 
wordt door de OSA en het Jeugd-
werk Binding/DOCK. Het project 
wordt gespeeld door Aalsmeerse 
en Kudelstaartse jongeren. 
De burendag op zaterdag 28 sep-
tember is van 15.00 tot 20.00 uur 
in Place2Bieb aan de Graaf Wil-
lemlaan 1. Iedereen is van harte 
welkom. Meehelpen als vrijwilli-
ger of nog een vraag? Neem dan 
contact op met Marco den Haan 
van DOCK via 06-38759195.

O�ciële Mededelingen
19 september 2019

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende ver-
beelding, planregels en toelichting ligt van 20 september t/m 
31 oktober 2019 ter inzage en kan op de volgende wijzen wor-
den ingezien.

Digitaal
U kunt de digitale versie van het voorontwerpbestemmings-
plan raadplegen op:
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

IMRO.0358.09x-VO01
- op de gemeentelijke viewer: http://0358.ropubliceer.nl

Papier
Het papieren voorontwerpbestemmingsplan “Marinapark 
Aalsmeer” en de bijbehorende stukken liggen gedurende de 
genoemde termijn ter inzage bij:
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur, woens-
dag van 14.30 – 20.00 uur, vrijdag van 8.30-10.30 uur; 

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. De openingstijden zijn: 
maandag t/m woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-
16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 2 oktober 2019 organiseert initiatiefnemer sa-
men met de gemeente een informatiebijeenkomst over de 
voorgenomen plannen van 17.00 tot 19:00 uur in een van 
de zalen van “De Oude Veiling”, Marktstraat 19 in Aalsmeer. 
Belangstellenden kunnen tijdens deze bijeenkomst kennisne-
men van het plan en de beschreven ontwikkelingen en vragen 
stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Inspraakreactie
Gedurende bovengenoemde termijn (20 september t/m 31 
oktober) kunnen reacties op het plan digitaal worden inge-
diend via http://0358.ropubliceer.nl. Vervolgens selecteert u 
het betre�ende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest u de optie 
‘reageren’. Een inspraakreactie kan ook schriftelijk worden ge-
stuurd naar het college van burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, of worden afgege-
ven tijdens de informatiebijeenkomst.

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.
- Irenestraat tegenover 4 t/m 12, 1432 GA, (Z19-054611), het 

opslaan van roerende zaken in opdracht van Eigen Haard 
i.v.m. een verduurzamingsproject. 

-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-054409), het ombou-
wen van de tennishal naar een klimtorenpark. 

-  Graaf Willemlaan 2A, 1433 HN, (Z19-054407), het opslaan 
van roerende zaken (containers en steigers) in parkeervak-
ken en op het trottoir tot 27 december 2019. 

-  Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z19-054205), het 
plaatsen van een stalen entree-portaal aan de ingang van 
het terrein. 

-  Werven 21, 1431 CP, (Z19-054203), het vervangen van de 
bestaande schuur door een nieuwe schuur met overkap-
ping. 

-  Begoniastraat ter hoogte van 11-16, (Z19-054086), het  
realiseren van een bouwplaatsinrichting t.b.v. een uit te 
voeren verduurzamingsproject. 

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:
- Middenweg t.h.v. 5, 11 en 29a, 1432 DE, (Z19-042750), het 

plaatsen van een drietal bewegwijzeringspanelen naast de 
rijbaan. Verzonden: 12 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 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:
- Oosteinderweg 276b, 1432 BC, (Z19-036193), het legalise-

ren van bewoning en het vergroten van een voormalige 
bloemenschuur. Verzonden: 06 september 2019. 

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:
- Bosrandweg 3, 1432 CD, (Z19-045149), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorgevel van de woning. Verzonden: 
06 september 2019. 

Geweigerde 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 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:
-  Stommeerweg 116, 1431 EZ, (Z19-043796), het verbreden 

en vergroten van een kozijn aan de achtergevel van de 
woning. Het project is vergunningsvrij. Verzonden: 06 sep-
tember 2019.

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 (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.
- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z19-046163) Step by Step 

Aalsmeer op 5 oktober 2019,verzonden 16 september 2019

COLLECTES

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

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b 
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van 
één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergun-
ning is aangevraagd:

- Van Clee�kade 15 (Z19-054410) verlenging van de vergun-
ning (250 automaten), ontvangen 22 augustus 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Wim Kandreef 2 (Z19-054899) Bokbier- en wijnproeverij 

georganiseerd door 5 verenigingen op 2 november 2019, 
melding akkoord 15 september 2019

- Zijdstraat 60 (Z19-055233) Diner met Live Muziek op 20 
oktober 2019, melding akkoord 16 september 2019

- Kudelstaartseweg 22 (Z19-055459)Tour de Poel op 29 sep-
tember 2019, melding akkoord 17 september 2019

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE

t/m 17-10-19 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk 
Gebied Oost’ ten behoeve van de ontwikke-
ling van een bedrijfsverzamelgebouw aan 
de Aalsmeerderweg 237 A t/m M, de daarbij 
behorende ruimtelijke onderbouwing en de 
overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken

t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal – Jachthaven De Aardbei 
te Aalsmeer (Z-2016-032417) met betrekking 
tot het in ontwikkeling brengen van het per-
ceel Uiterweg 116A te Aalsmeer

t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal – Bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied Oost te Aalsmeer – Machine-
weg naast 293 te Aalsmeer (Z-2016-033250) 
met betrekking tot het in ontwikkeling bren-
gen van het perceel Machineweg naast 293 
te Aalsmeer

t/m 31-10-19 Vaststellingsbesluit ‘Uiterweg-Plasoevers 
2005 - Kudelstaartseweg 92’ ligt met de bij-
behorende stukken, waaronder het vast-
gestelde wijzigingsplan en het besluit ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder (Z-
2018/008158)

t/m 31-10-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Marinapark 
Aalsmeer’ met bijbehorende verbeelding, 
planregels en toelichting

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Show- en Jachthoorn korps aan-
wezig en zal de muziek verzorgd 
worden door Fireball Disco dit 
jaar. Intussen wordt er vanuit een 
hoogwerker en met drones het 
nodige beeldmateriaal gemaakt. 
Rond 12.30 uur gaan de seinen 
op groen en gaat het hele kon-
vooi vertrekken bij van Zaal Trans-
port. Er zullen zo’n 100 vrachtwa-
gens de weg op gaan, die bege-
leidt worden door een begelei-
dingsteam van motoren. Dit is 
voor het de mensen die langs de 
kant van de weg staan een heel 
leuk gezicht. In het centrum van 
Aalsmeer zal het Show- en jacht-
hoorn korps het konvooi weer be-
geleiden tot in Kudelstaart, waar-
na de stoet weer verder zal rij-
den richting De Kwakel en Uit-

hoorn. De organisatie hoopt dat 
er zoveel mogelijk mensen langs 
de kant zullen kijken (en genie-
ten) van de leukste, gezelligste 
en mooiste vrachtwagentour van 
Nederland. De chau�eurs wor-
den rond 10.00 uur verwacht op 
het terrein van: Van Zaal transport 
aan de Poelweg 12 in De Kwakel. 
De deelnemers worden welkom 
geheten tussen 11.00 en 11.30 
uur. Voor de chau�eurs en deel-
nemers is de hele dag gratis. Er zal 
gezorgd worden voor voldoende 
eten en drinken. Na a�oop van de 
rit is er een grote barbecue met 
als toetje een heerlijk ijsje. De 
Truckersrun wordt weer moge-
lijk gemaakt door heel veel spon-
sororen, te vinden op de website:  
www.aalsmeerbloementour.nl.

gebruikt als een herdenkings-
plaats voor Dodenherdenking 
op 4 mei in De Kwakel. Halverwe-
ge de tussenstop zal een delega-
tie van Crash en Keep Them Rol-
ling, samen met de burgemeester 
Heiligers bij de Anne Frankboom 
een korte ceremonie houden en 
een bloemstuk plaatsen. Dit zal 
om circa 12.45 uur plaatsvinden. 
Iedereen is daarbij van harte wel-
kom. Het vertrek voor het twee-
de deel van de historische rond-
rit van de Red Ball Express staat 
gepland om 13.30 uur waarna de 
voertuigen weer terugkeren bij 
het Crash Luchtoorlog- en Ver-

zetsmuseum ’40-’45 in Aalsmeer-
derbrug en hier nog ruim een uur 
te bezichtigen zijn. 
Het Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-’45 is geopend 
op woensdagmiddag van 13.00 
tot 16.00 uur, op zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur en iedere 
tweede zondag van de maand 
ook van 11.00 tot 16.00 uur. Het 
museum is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in 1436 BM Aalsmeerder-
brug (nabij Rijsenhout). Kijk voor 
meer informatie op de website 
www.crash40-45.nl, op instagram 
of op facebook.




