3 oktober 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.

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.
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
Karamelo
Marian
Pupuleku
Ridder

Voorletters
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A.
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K.
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05-08-1982
15-11-1982
10-10-1977
07-01-1996

26-09-2019
26-09-2019
26-09-2019
24-09-2019

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 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.
TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
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.
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.
SOCIAAL LOKET AALSMEER TIJDELIJK GESLOTEN T/M
7 OKTOBER

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Vanwege de renovatie van de begane grond van het gemeentehuis, 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, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Het Sociaal Loket in het gemeentehuis is
wegens de renovatie 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 Amstelveenloket.
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
DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT
Op de zaterdagen 5 oktober en 16 november 2019 vaart de
snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplas
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 snoeien. 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 snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer, vraag naar afdeling VH, vaarwegbeheer/boswachter, tel. (0297) 387575.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJD BALIE BOUWEN
EN VERGUNNINGEN
Op donderdag 10 oktober is de balie Bouwen en Vergunningen (in raadhuis Amstelveen) open van 08.30-11.30 uur.
VERWIJDEREN VAN EEN VOERTUIG
In de Primulastraat ter hoogste van huisnummer 40 staat een
geruime tijd een zwarte Ford Ka met het kenteken XR-VG-39
geparkeerd. De gemeente en de politie van Amsterdam-Amstelland hebben de eigenaar van het voertuig niet weten te
achterhalen. Ben u de eigenaar van de auto? Wilt u de auto dan
zo snel mogelijk, doch vóór 15-10-2019 verwijderen of contact opnemen met team handhaving openbare ruimte (HOR)
van de gemeente Aalsmeer tel. 0297-387575 (stamnummer
43257). Indien u aan deze oproep geen gehoor geeft , zal de
gemeente op grond van artikel 5.4 defecte voertuigen en artikel 5.5 voertuigwrakken van de algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Aalsmeer, bestuursdwang toepassen en de auto op 15 oktober 2019 van de openbare weg
meevoeren, opslaan en zo nodig verkopen en vernietigen.
KENNISGEVING
Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Aalsmeer
voor de uitvoering van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7. De burgemeester
van de gemeente Aalsmeer deelt mee dat, ingevolge artikel
78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 4 oktober
2019 t/m 14 november 2019 een afschrift van het koninklijk
besluit van 18 juli 2019, nr. 2019001436, ter inzage ligt. De in
het koninklijk besluit ten name van de gemeente Aalsmeer
ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig
voor de uitvoering van het bestemmingsplan Green Park
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7. De door de
Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemmingen Verkeer, Water en Groen-1 toegekend.
Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden
uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen. Het
koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 19
september 2019, nr. 49131. Tegen dit besluit staat geen beroep
open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op
de volgende locaties:
- gemeente Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden staan op de website van de gemeente).
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te
Utrecht in de centrale hal.
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.
- Middenweg ter hoogte van Burgemeester Brouwerweg,
(Z19-057516), het tijdelijk opslaan van grond
- Aalsmeerderweg 256, 1432 CW, (Z19-058155), het maken
van een uitbouw aan de achtergevel van de woning
- Mijnsherenweg 32a, 1433 AS, (Z19-058146), het bouwen
van een veldschuur voor agrarisch gebruik
- Mijnsherenweg 28A, 1433 AS, (Z19-057814), het aanleg-

-

gen van een in- en uitrit voor de (in aanbouw zijnde) kas
en bedrijfsruimte
Aalsmeerderweg naast 418, perceel kadastraal bekend B
9675, (Z19-057780), het bouwen van een woning
Oosteinderweg 591 B, 1432 BM, (Z19-057298), het afwijken van het bestemming t.b.v het realiseren van een klein
terras op eigen terrein
Hornweg 315, 1432 GL, (Z19-057241), het wijzigen van de
kapvorm ten opzichte van de reeds verleende vergunning
Z19-023990

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- 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. Verzonden: 25 september 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:
- Geijlwijckerweg nabij 14 (sectie C, nrs. 3292, 4152, 7376),
(Z19-044327), het verbreden van de bestaande watergang
en het aanleggen van een natuurvriendelijke oever. Verzonden: 25 september 2019
- Korfstraat 67, 1433 DE, (Z19-038720), het maken van een
in- en uitrit t.b.v. het parkeren op eigen terrein. Verzonden:
27 september 2019
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:
- Schoolstraat 4, 1432 BG, (Z19-027006), wijziging brandveilig gebruik m.b.t. het splitsen van de slaapruimten en het
plaatsen van een deurkozijn in een constructieve wand.
Verzonden: 24 september 2019
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.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
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.
COLLECTEVERGUNNING
Gemeente Aalsmeer (Z19-056956) verkoop plantenbakken ten
behoeve van Scouting Tiflo op 19 oktober 2019, verzonden
26 september 2019
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Rietwijkeroordweg 28A (Z10-056991) Meet & Greet op 5
november 2019, melding akkoord 25 september 2019
- Sportlaan 44 (Z19-057978) Er komt een band optreden op
2 november 2019, melding akkoord 30 september 2019
- Speeltuin bij Copernicusstraat ( Z19-058212) Sportmiddag
op 26 oktober 2019, melding akkoord 1 oktober 2019
- Speeltuin bij Copernicusstraat (Z19-058222) Sportmiddag
op 23 november 2019, melding akkoord 1 oktober 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE
t/m 17-10-19

t/m 24-10-19

t/m 24-10-19

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
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal – Jachthaven De Aardbei te
Aalsmeer (Z-2016-032417) met betrekking tot
het in ontwikkeling brengen van het perceel
Uiterweg 116A te Aalsmeer
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost te Aalsmeer – Machineweg naast 293 te Aalsmeer (Z-2016-033250)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

t/m 31-10-19

t/m 31-10-19
t/m 08-12-19
t/m 06-12-19

met betrekking tot het in ontwikkeling brengen van het perceel Machineweg naast 293 te
Aalsmeer
Vaststellingsbesluit
‘Uiterweg-Plasoevers
2005 - Kudelstaartseweg 92’ ligt met de bijbehorende stukken, waaronder het vastgestelde
wijzigingsplan en het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z-2018/008158)
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Marinapark
Aalsmeer’ met bijbehorende verbeelding,
planregels en toelichting
Besluit herziening Welstandsbeleid (Z2018/051216) met bijbehorende stukken
Nota “Ruimtelijke beoordeling bouwen in
de linten van de gemeente Aalsmeer 2e
herziening” met bijbehorende stukken (Z2018/051216)

