
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

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.

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

Fularyńska M. 16-01-2001 17-09-2019
Fularyński S. 01-02-1974 17-09-2019
Zaveckienė S. 11-08-1987 17-09-2019

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.

SOCIAAL LOKET AALSMEER TIJDELIJK GESLOTEN 
TOT EN MET 7 OKTOBER

Vanwege de renovatie van de begane grond van het gemeen-
tehuis, 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 gemeentehuis van Aalsmeer terecht. Bij 
het Sociaal Loket Aalsmeer kunt u terecht voor vragen over 
wonen, zorg, welzijn, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Het Sociaal Loket in het gemeentehuis is 
wegens de renovatie tijdelijk niet bereikbaar. Telefonisch blijft 
het loket uiteraard wel bereikbaar. 

TIJDENS DE RENOVATIE 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

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 DINSDAG 1 OKTOBER

Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op 
dinsdag 1 oktober 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening 
20.00-20.55 2. Plan van Aanpak Mobiliteitsagenda
21.00-21.55 3. Waterfront en verkeer
 4.  Sluiting

DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT

Op de zaterdagen 5 oktober en 16 november 2019 vaart de 
snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinder-
plas de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op 
verantwoorde manier af te voeren.  De boot ligt weer op de 
vertrouwde locaties:

09.00 -12.00 u: schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 u: baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 

De snoeiboot is inmiddels een begrip op de 
Aalsmeerse wateren
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoei-
en. Om hen daarbij van dienst te zijn, biedt de gemeente de 
mogelijkheid om op zaterdag 5 oktober en 16 november hun 
snoeiafval gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout 
-en kluiten, wordt echter niet geaccepteerd. Als de boot op de 
aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is deze waarschijnlijk 
even aan het lossen, maar komt weer terug. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoei-
boot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstel-
veen/Aalsmeer, vraag naar afdeling VH, vaarwegbeheer/bos-
wachter, tel. (0297) 387575.

HERZIENING WELSTANDSBELEID (Z-2018/051216)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer heb-
ben in haar vergadering van 24 september 2019 ingestemd 
met een wijziging van de kaart met de indeling in welstand-
regimes. Door deze wijziging wordt het aantal gebieden waar 
welstandsregimes gelden vermindert. Bovendien komen in 
een aantal gebieden bijzondere welstandscriteria te vervallen.

Inzage vanaf 27 september 2019
U kunt het besluit met bijbehorende stukken inzien bij de Ba-
lie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan Nieuwer-
Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u 
op deze webpagina van de gemeente. Gedurende de termijn 
(zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) 
kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn in-
spraakreactie tegen het ontwerp besluit naar voren brengen. 
De schriftelijke inspraakreactie wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn inspraakre-
actie naar voren wil brengen, kan contact opnemen met het 
algemene tel. 0297-387575.

HERZIENING LINTENBELEID (Z-2018/051216)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer heb-
ben in haar vergadering van 24 september 2019 ingestemd 
met de “nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van 
de gemeente Aalsmeer 2e herziening”. In deze 2e herziening 
is een aantal criteria versoepeld, genuanceerd of uitgebreid. 
Het lintenbeleid vormt een integraal toetsingskader voor het 
bouwen, vervangen of uitbreiden van woningen in de linten.

Inzage vanaf 27 september 2019
U kunt het besluit met bijbehorende stukken inzien bij de Ba-
lie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan Nieuwer-
Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u 
op deze webpagina van de gemeente. Gedurende de termijn 
(zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) 
kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn in-
spraakreactie tegen het ontwerp besluit naar voren brengen. 
De schriftelijke inspraakreactie wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn inspraakre-
actie naar voren wil brengen, kan contact opnemen met het 
algemene tel. 0297-387575.

CONCEPT WOONAGENDA AALSMEER 2020 TER VISIE

‘Goed wonen voor iedereen een uitdaging!’
In de concept Woonagenda Aalsmeer 2020 geeft het gemeen-
tebestuur haar visie weer op de ontwikkelingen in de woning-

markt en het te voeren gemeentelijke beleid op het gebied 
van wonen. Deze concept woonvisie wordt op grond van de 
Woningwet afgestemd met de in Aalsmeer actieve woning-
corporaties en huurdersvertegenwoordiging, alsmede met de 
omliggende gemeenten. Daarnaast wordt de concept woon-
visie op grond van de Inspraakverordening van 28 september 
tot 25 oktober 2019 ter inzage gelegd voor inwoners en be-
langhebbenden. 

Waar te vinden
De concept Woonagenda is terug te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl). Iedereen die 
de plannen op papier wil inzien kan terecht bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen De actuele openingstijden vindt u op deze 
webpagina van de gemeente. Degene die buiten de ope-
ningstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
inspraakreactie naar voren wil brengen, kan contact opnemen 
met het algemene tel. 0297-387575.

Reageren
Inspraakreacties kunt u sturen naar het college van burge-
meester 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 concept woonagenda Aalsmeer 2020”. 

Wat gebeurt er daarna?
Na a�oop van de inzagetermijn worden alle reacties gebun-
deld en in een Nota van Beantwoording voorzien van een 
antwoord. De stukken worden vervolgens tezamen met de 
Nota van Beantwoording ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De Nota van Beantwoording wordt aan alle 
indieners van een reactie toegezonden. Tegen de vaststelling 
van beide stukken staat geen beroep open.
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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.
-  Herenweg 66A, 1433 HB, (Z19-056205), het aanbrengen van 

een zoldervloer op de bestaande balklaag in een bijgebouw 
-  Oosteinderweg 276 b, 1432 BC, (Z19-056203), het legalise-

ren van bewoning van de voormalige bloemenschuur 
Vervolg op volgende blz.



Interessante middag bij 
OVAK over wildbeheer
Aalsmeer - Jan Pieter Korenwin-
der, voormalig jagermeester in 
Speuld op de Veluwe, was op 17 
september te gast bij OVAK om 
een lezing te houden over wildbe-
heer en jacht. De toehoorders kre-
gen deze middag een inkijkje van 
een hobby die, zoals Korenwinder 
zelf zegt, tegenwoordig niet zo ge-
liefd meer is. Voor de pauze ging 
het over de noodzaak van het jaar-
lijks tellen van wild en het daar-
op aangepaste beheer. Over zwart 
en rood wild. Zwart wild zijn wilde 

zwijnen en rood wilde herten en 
reeën. Na de pauze ging het over 
de verschillende manieren van ja-
gen. Over de drij� acht, de druk-
jacht en de lokjacht. Tot slot was 
er aandacht voor reeën en her-
ten. Dat ze in roedels leven. Ook 
ging het over het gewei, dat ieder 
jaar tussen januari en april er afvalt 
en in de lente en zomer weer aan-
groeit. Jan Pieter Korenwinder had 
de nodige jachttrofeeën meegeno-
men om te laten zien. Een geslaag-
de en interessante themamiddag. 

Aalsmeer - Ik lees de groot-
se plannen van wethouder Ro-
bert van Rijn (Aalsmeer tim-
mert aan de weg) en wacht 
af. Als � etser ben ik vooral ge-
interesseerd in de verkeers-
veiligheid. Elke woensdag om 
half drie � ets ik, met kloppend 
hart, via de Zijdstraat richting 
watertoren. Afgelopen woens-
dag zag ik tweemaal de dood 
in de ogen: eerst de hinder-
nis rechts, de parkeergarage 
van de Lidl, bereikbaar voor 
ingaand verkeer, maar, helaas, 
ook voor uitgaand. Tegelijker-
tijd verlatenaan mijn linker-
hand automobilisten het par-
keerterrein op het Raadhuis-
plein, recht tegenover de par-
keergarage. Chaos alom, zo-
als voorspeld. Wie geen ge-
duld heeft maalt niet om een 
� etser. M’n weg vervolgend en 
250 meter verder, word ik bijna 
dood gereden door een agres-
sieve vrouw in een Mini, die 
niet het fatsoen opbrengt om 

achter de bus te blijven, maar 
deze inhaalt en op mijn � ets-
pad terecht komt. En ik dien-
tengevolge bijna in de sloot. 
En zo gaat het door, de he-
le Stationsweg, een levensge-
vaarlijke weg: twee � etspaden, 
die worden genegeerd (hoe-
wel opvallend rood geschil-
derd), en een smal middenge-
deelte, dat alles bevolkt door 
oververhitte chau� eurs en veel 
� etsende schoolgaande kinde-
ren Ik kies voortaan voor het 
trottoir. Liever een boete dan 
de dood. Mijn advies aan de 
heer Van Rijn: begin uw groot-
se plannen met het invoeren 
van een snelheidsbeperking 
op de Stationsweg. Voor een 
VVD-wethouder een zware in-
greep, maar voor de algeme-
ne veiligheid van groot belang. 
We leven in een dorp, niet op 
het circuit van Zandvoort.

 F. van Mondfrans, Helling 33, 
mondfransfvan@live.nl

LEZERSPOST

Aalsmeer timmert aan de weg
‘Ik kies voor het trottoir’
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-  Uiterweg 139 en 141, 1431 AD, (Z19-056166), het onder-
heien van het betonpad richting jachthaven en terrassen 
rondom de woning 

-  Chrysantenstraat 21, 1431 BM, (Z19-056164), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde 

-  Chrysantenstraat 17, 1431 BM, (Z19-056163), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde 

-  Chrysantenstraat 19, 1431 BM, (Z19-056162), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde 

-  Oosteinderweg 357 A, 1432 AX, (Z19-055806), het uitbrei-
den van een bedrijfsruimte en het winddicht maken van 
de overkapping i.v.m. kwaliteitsbeheersing 

-  Praamplein 4, 1431 CV, (Z19-055531), het vervangen van 
handelsreclame  

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Zonnedauwlaan 42, 1433 WB, (Z19-051722), het plaatsen 

van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 17 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:
- Dreef 7A, 1431 WC, (Z19-044032), het verbouwen van een 

slaapkamer en brandveilig gebruik van kinderopvang 
Kindkoers. Verzonden: 19 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:
- Zeeltstraat 31, 1432 PK, (Z19-045355), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 16 
september 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
uitgebreide procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 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:
- Teelmanstraat 2, 1431 GL, (Z18-010139), het wijzigen van 

de indeling t.b.v. huisvesting van arbeidsmigranten en 
brandveilig gebruik. Verzonden: 17 september 2019

-  Jac. P. Thijsselaan 10, 1431 JH, (Z19-029051), brandveilig 
gebruik Kinderopvang Samsam. Verzonden: 16 september 
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 (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Sporthal De Bloemhof, gelegen aan de Hornweg 187 (Z19-

055656) Rings op 16 november 2019, ontvangen 16 sep-
tember 2019

COLLECTES

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

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 stukken

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 03-10-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Marinapark 
Aalsmeer’ met bijbehorende verbeelding, 
planregels en toelichting

t/m 08-12-19 Besluit herziening Welstandsbeleid (Z-
2018/051216) met bijbehorende stukken

t/m 06-12-19 Nota “Ruimtelijke beoordeling bouwen in 
de linten van de gemeente Aalsmeer 2e 
herziening” met bijbehorende stukken (Z-
2018/051216)

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Winkelcentrum, bouwplannen en Boa
Dorpsraad Kudelstaart 
houdt bewonersoverleg
Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart nodigt alle betrokken 
inwoners van Kudelstaart uit voor 
het eerste Bewonersoverleg na 
de zomer op maandagavond 30 
september in het Dorpshuis, aan-
vang 20.00 uur. Er zijn de afgelo-
pen maanden allerlei ontwikke-
lingen geweest die nodig met u 
besproken moeten worden. Wat 
dacht u van de ontwikkelingen in 
het Winkelcentrum? 
De familie Alders heeft hun AH-
vestiging overgedragen aan de 
familie Weernekers en deze wil 
uitbreiden. De groenteboer is 
al weg, de apotheek wordt ver-
plaatst, etc. Op dezelfde avond 
dat de Dorpsraad bijeen komt, 
vergaderen ook de winkeliers. 
Concrete informatie van hun kant 
moet dus wachten tot de vol-
gende vergadering. In Vrouwen-
troost staan diverse bouwplan-

nen op stapel, hoe coördineert 
de gemeente deze plannen zo-
dat de bewoners zo min moge-
lijk overlast ervaren? En wist u al 
dat Kudelstaart een eigen Wijk-
boa (buitengewoon opsporings-
ambtenaar) heeft? Thomas Otsen 
wil graag kennismaken en van u 
horen waar zijn prioriteiten moe-
ten liggen.
Tot slot zijn er talloze initiatieven 
bij de gemeente ingediend om 
Aalsmeer en Kudelstaart mooi-
er en aantrekkelijker te maken. 
De gemeente heeft hier een half 
miljoen euro voor gereserveerd. 
De Dorpsraad gaat met inwoners 
kijken welke initiatieven op Ku-
delstaart betrekking hebben.
Al met al voldoende informatie 
om met elkaar een avond over 
de praten. “We rekenen op uw 
komst”, besluit het bestuur deze 
uitnodiging.

Muzikale bijdrage aan startdienst
Interkerkelijk koor Song 
of Joy in Open Hof kerk
Aalsmeer - Zondag 29 sep-
tember verleent het Interkerke-
ijk koor Song of Joy haar mede-
werking aan de Startdienst in de 
Open Hof Kerk aan de Ophelia-
laan. Deze dienst is de start van 
het kerkelijk jaar waarna diverse 
activiteiten in de gemeente weer 

gaan beginnen. De dienst wordt 
geleid door dominee Mirjam Ver-
meij en het thema zal zijn ‘een 
goed verhaal’. Het koor zingt een 
vijftal liederen onder begeleiding 
van dirigent Hilbert Kamphuis, 
zijn vrouw Frederiek begeleidt 
het koor op de piano.

Bijzondere 
scheepsdoop 
bij Feadship

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
27 september vindt bij Koninklij-
ke De Vries Scheepsbouw een bij-
zondere scheepsdoop plaats. Ont-
werper en maker Feico Huysinga 
uit Heeze bouwde maandenlang 
aan een kartonnen modeljacht 

Als het aan het college van B&W ligt:
Bouwen en verbouwen 
wordt makkelijker
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders wil 
procedures om te mogen (ver)-
bouwen versnellen en vereen-
voudigen. Deze stap valt binnen 
de werkwijze van het college die 
er op is gericht de regeldruk in 
het algemeen te verminderen. 
Daarom wordt in de zogeheten 
Welstandnota het aantal gebie-
den waarvoor minder regels gel-
den uitgebreid en wordt ook het 
Lintenbeleid aangepast.
De behoefte bestaat om de regel-
druk terug te brengen en meer 
vertrouwen en ruimte te geven 
aan de inwoners van Aalsmeer 
om op een goede manier met 
hun eigen leefomgeving om te 
gaan. “We doen dit vanuit het 
idee dat inwoners prima kunnen 
bepalen hoe hun omgeving er-
uit komt te zien”, zegt wethouder 
Robbert-Jan van Duijn. “We gaan 
er daarbij van uit dat niemand 
bewust uit is op onwenselijke si-
tuaties. Meer aan de samenleving 
overlaten en als overheid meer 
optreden als faciliteerder is bo-

vendien in lijn met de komst van 
de nieuwe Omgevingswet.”
Het nieuwe welstandsbeleid is er-
op gericht bijzondere aandacht te 
geven aan waardevolle en kwets-
bare gebieden die bijdragen aan 
het karakter van Aalsmeer maar 
tegelijkertijd de inwoners van 
Aalsmeer meer ruimte te geven 
om met hun eigen leefomge-
ving om te gaan. Het lintenbeleid 
geldt al een aantal jaren als toet-
singskader voor het beoordelen 
van verzoeken om een woning 
te mogen bouwen of uitbreiden 
langs de lintwegen in Aalsmeer. 
Er is gebleken dat het wenselijk is 
dit beleid ook op onderdelen aan 
te passen en te actualiseren. 
Zowel de Welstandnota als het 
Lintenbeleid liggen vanaf 27 sep-
tember aanstaande voor een ie-
der ter inzage. Zes weken lang 
kan er een inspraakreactie wor-
den ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders. Na 
deze inzage termijn zal het colle-
ge de raad voorstellen beide be-
leidsnotities vast te stellen. 

met een lengte van 1.80 meter. 
Een grote uitdaging was het wa-
terdicht maken van de boot. Hier-
bij kreeg de atheneumleerling 
hulp van de De Vries in Aalsmeer. 
Feadship ziet veel talent in deze 
jeugdige jachtbouwer en heeft 
de organisatie van de scheeps-
doop op zich genomen. Uiteraard 
wordt het een ‘zachte’ doop. Een 
champagne� es zal niet tegen de 
romp gegooid worden. Het mo-
deljacht, met elektrische motor, 
kan op afstand bediend worden.

6e Nationale Burendag 
in de Open Hof Kerk
Aalsmeer - Het is inmiddels de 
zesde keer dat de Open Hof kerk 
de Nationale Burendag organi-
seert. Ook dit jaar weer in samen-
werking met de Kliederkerk van 
de Doopsgezinde Gemeente. 
Op zaterdag 28 september zijn 
belangstellenden tussen 12.00 en 
14.00 uur welkom in de Open Hof 
Kerk in de Ophelialaan. In de hal 
van het Baken staan tafels klaar 

waar onder een gezellig gesprek 
heerlijke pannenkoeken gegeten 
kunnen worden. De ijsboer komt, 
net als elk jaar, weer langs voor 
het toetje. 
De kinderen kunnen zich verma-
ken met een knutselwerkje of 
zich uitleven op het springkus-
sen. Ook de plantenkraam is weer 
aanwezig. Iedereen is van harte 
welkom.




