
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

Djordjević R. 29-10-1987 17-10-2019
Ivanāne L. 17-09-1999 14-10-2019
Pudāns A. 28-07-1992 14-10-2019
Samipersad S.R. 29-09-1986 14-10-2019
Skawska U.S. 22-08-1988 14-10-2019
Szara D.S. 11-07-1992 14-10-2019
Trott S.F. 09-06-1968 17-10-2019
Walczak K. 30-09-1992 14-10-2019

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.

OPROEP OM VAARTUIGWRAKKEN TE VERWIJDEREN

Aan de Uiterweg 27, Aalsmeer bij ‘t Drijfhuis (het gemeentelijk 
opslagdepot van de gemeente Aalsmeer) liggen al geruime 
tijd twee zeilboten. Kleur: blauw wit, ongeveer 9 meter lang. 
En een zeilboot van ongeveer 6 meter lang, zwarte boeg en wit 
dek, die ter hoogte van het Starteiland lag. De eigenaren van 
deze boten zijn onbekend.

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

Volgens artikel 1 van de Wrakkenwet, kunnen de wrakken door 
de beheerder van het openbaar water worden opgeruimd, 
zonder dat deze aansprakelijk kan worden gesteld voor even-
tueel toegebrachte schade. Deze schepen liggen al geruime 
tijd aangemeerd in het opslagdepot. De gemeente is voorne-
mens deze vaartuigen uit het openbaar water te laten lichten, 
mee te laten voeren en of op te laten slaan dan wel te laten ver-
nietigen. Artikel 5.29 en 5.30 van de AWB zijn van toepassing. 
Dit betekent dat de gemeente deze vaartuigen na 13 weken 
mag verkopen of laten vernietigen. De eigenaren krijgen de 
gelegenheid hun vaartuig te verwijderen van het gemeentelijk 
opslagdepot vóór 22 november 2019. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met de gemeente Aalsmeer, afdeling 
VH, Vaarwegbeheer via telefoonnummer (0297) 387575. Stam-
nummer: 38403.

VERGADERING DONDERDAG 31 OKTOBER 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 31 oktober 2019, in de raadzaal van het gemeente-
huis 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 26 september 
   2019
   4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken
   5.  Bekrachtigen geheimhouding

  HAMERSTUK

20.05 R-2 Verklaring van geen bedenkingen 
  Herenweg 60
 R-3 Exploitatieplan Polderzoom 2e fase 
 R-4 Bestemmingsplan Polderzoom 2e fase
 R-5 Controleprotocol voor de 
  accountantscontrole jaarrekening 2019, 
  inclusief normenkader
 R-6 Invoeren inzameling metalen 
  verpakkingen (blik) en drankkartons 
  bij het plastic verpakkingsafval

  BEHANDELSTUK

20.10 R-7 Centrumvisie Aalsmeer
20.55 R-8 Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp
21.25  Vragenkwartier

  SLUITING 

KENNISGEVING – OVEREENKOMST TOT 
KOSTENVERHAAL – BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK 
GEBIED OOST TE AALSMEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat tussen de gemeente Aalsmeer enerzijds en de heer J. Bras-
pennincx en de heer P.H. van Willegen anderzijds, een overeen-
komst tot kostenverhaal is gesloten met betrekking tot het in 
ontwikkeling brengen van het perceel Machineweg naast 295 
te Aalsmeer. De gemeente is bereid om mee te werken aan het 
in procedure brengen van een wijzigingsplan dat de realisatie 
van één woning mogelijk maakt. Een zakelijke beschrijving van 
de overeenkomst ligt vanaf heden ter inzage bij de publieks-
balie in het raadhuis te Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen en de publieksbalie in het gemeentehuis te Aals-
meer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
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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.
-  Aalsmeerderweg achter 156, 1432 CV, (Z19-063342), het 

vervangen van de bestaande kas door een nieuw te bou-
wen schuur 

-  Aalsmeerderweg achter 154a, 1432 CV, (Z19-063339), het 
vervangen van de bestaande kas door een nieuw te bou-
wen schuur 

-  Ophelialaan 162, 1431 HP, (Z19-063197), het bouwen van 
een gezondheidscentrum (apotheek met huisartsen) met 
daarboven 6 appartementen 

-  Legmeerdijk 281, 1432 KC, (Z19-063173), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur 

-  Irenestraat tegenover 14-28, (Z19-062895), het uitbreiden 

van de bouwplaats t.o.v. de reeds verleende vergunning 
Z19-054611 

-  Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z19-062875), het slopen 
van de twee bestaande keukendoorvoeren en het aan-
brengen van nieuwe bouwkundige opstanden en hard-
steen afdekking op het waterdichte dak (rijksmonument) 

-  Doelstraat 13, 1433 DA, (Z19-062862), het aanleggen van 
een in- en uitrit naar een parkeertuin aan de voorzijde van 
de woning 

-  Laurierhof bouwnrs 1 t/m 44, Sectie C 7165, (Z19-062138), 
het bouwen van 44 appartementen 

-  Stommeerweg 67, 1431 ET, (Z19-061925), het realiseren 
van een hekwerk rondom de erfgrens 

-  Langs de Burgemeester Kasteleinweg, (Z19-061835), het 
kappen van 12 waardevolle bomen t.b.v het realiseren van 
een HOV-busbaan door Aalsmeer 

-  Langs de Burgermeester Kasteleinweg, (Z19-061736), het 
kappen van 17 waardevolle bomen t.b.v. het realiseren van 
een HOV-busbaan door Aalsmeer 

-  Uiterweg 93, 1431 AC, (Z19-061545), het plaatsen van 2 
halfronde dakkapellen in een rieten kap t.b.v. meer (spui) 
ventilatie en daglicht 

-  Nabij Hollandweg/Middenweg, Sectie B 5971, (Z19-
061492), het bouwen van een bedrijfsruimte 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-059531), het realiseren 

van een klimtorenpark Verzonden: 21 oktober 2019
-  Langs de Burgemeester Kasteleinweg, (Z19-044769), het 

kappen van 31 waardevolle bomen t.b.v. het realiseren van 
een HOV-busbaan door Aalsmeer. Toelichting: Deze aan-
vraag is ingetrokken omdat er 2 nieuwe aanvragen voor 
dit project zijn ingediend. Binnenkort is hier ook een infor-
matieavond voor gepland. Verzonden: 18 oktober 2019

- Einsteinstraat 83, 1433 KJ, (Z19-059926), brandveilig ge-
bruik t.b.v. pizzeria La Bella Vita Verzonden: 15 oktober 
2019

- Aalsmeerderweg 256, 1432 CW, (Z19-058155), het maken 
van een uitbouw aan de achtergevel van de woning. Ver-
zonden: 11 oktober 2019

Vervolg op volgende blz.

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. 
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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:
-  Machineweg 293, 1432 ES, (Z19-051363), het maken van 

een nieuwe in- en uitrit over een watergang. Verzonden: 
18 oktober 2019

-  Dorpsstraat 32, 1431 CD, (Z19-045279), het transformeren 
van een bestaand winkelpand en woning naar 7 apparte-
menten. Verzonden: 18 oktober 2019

-  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. Verzonden: 
18 oktober 2019

-  Aalsmeerderweg 92, 1432 CT, (Z19-050482), het realiseren 
van een aanbouw aan de achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 15 oktober 2019

-  Oosteinderweg 262, 1432 BC, (Z19-047064), het vervan-
gen van de houten brug door een betonnen brug. Verzon-
den: 15 oktober 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:
-  Langs de Burgermeester Kasteleinweg, (Z19-061736), het 

kappen van 17 waardevolle bomen t.b.v. het realiseren van 
een HOV-busbaan door Aalsmeer. Verzonden: 24 oktober 
2019

-  Langs de Burgemeester Kasteleinweg, (Z19-061835), het 
kappen van 12 waardevolle bomen t.b.v. het realiseren van 
een HOV-busbaan door Aalsmeer. Verzonden: 24 oktober 
2019

-  Sportlaan 43, 1431 HW, (Z19-035100), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van kleedruimtes met 
douche en bergruimte. Verzonden: 18 oktober 2019

-  Bouwplan Heerlijkheid Calslagen in Kudelstaart, (Z19-
028873), het aanleggen van watergangen in bouwplan 
Heerlijkheid Calslagen. Verzonden: 18 oktober 2019

-  Bouwplan Heerlijkheid Calslagen in Kudelstaart, (Z19-
028868), het aanbrengen van beschoeiing in bouwplan 
Heerlijkheid Calslagen. Verzonden: 18 oktober 2019

-  Praamplein 4, 1431 CV, (Z19-055531), het vervangen van 
handelsreclame. Verzonden: 16 oktober 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:
- Machineweg 222, 1432 AV, (Z19-039568), het afwijken van 

het bestemmingsplan ten behoeve van het wijzigen van 
het gebruik van een deel van het bedrijfspand naar een 
woning. Verzonden: 18 oktober 2019

MELDINGEN AKKOORD 
-  Einsteinstraat 83, 1433 KJ (Z19-061022), het starten van 

een inrichting La Bella Vita

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:
- Wim Kan Dreef 4 (Z19-062588) Bokbier- & Wijnproeverij 

voor 5 verenigingen op 2 november 2019, ingekomen 
  15 oktober 2019

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Ophelialaan 139, 1431HD (Z19-051448) Foodmaster King 

Lao, verzonden 15 oktober 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)**

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u 
een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 139, 1431HD (Z19-051448) Foodmaster King 

Lao, verzonden 15 oktober 2019

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING (VERLEEND)* 

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 verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Van Clee�kade 15 (Z19-054410) Casino Sevens Aalsmeer, 

verzonden 18 oktober 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Zijdstraat (Z19-062122) Wintermarkt op 14 december 

2019, melding akkoord 17 oktober 2019
- Chrysantenstraat 43 (Z19-062794) Laatste werkdag op 30 

december 2019, melding akkoord 21 oktober 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.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 verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-
tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten 
ontlenen.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Linksbuiten-

straat

TER INZAGE

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

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

Diverse officiële momenten tijdens jaarlijkse korpsavond

Twee jubilarissen bij de 
Brandweer van Aalsmeer
Aalsmeer - De jaarlijkse korps-
avond van Brandweer Aalsmeer 
vond vrijdag 18 oktober plaats. 
Er zijn deze avond, waar altijd de 
wederhelften ook welkom zijn, 
bloemen uitgereikt aan de vijf 
nieuwe brandweermannen, di-
ploma’s overhandigd, decoraties 
opgespeld voor bevorderingen 
en twee jubilarissen zijn in het 
zonnetje gezet.
De korpsavond werd bijgewoond 
door, voor het eerst, burgemees-
ter Gido Oude Kotte en de nieu-
we commandant van Amster-
dam Amstelland, Tijs van Lies-
hout. Zowel de eerste burger als 
de commandant noemden het 

korps Aalsmeer bijzonder. Onder-
ling wordt lief en leed gedeeld en 
de inzet en bereidheid van allen 
om hulp te bieden is groot. Op dit 
moment bestaat korps Aalsmeer 
uit 44 actieve en representatieve 
leden en van hen wordt veel ge-
vraagd. Clustermanager Wilfred 
van Randwijk beaamde dit: “Het 
begint steeds meer op werk te lij-
ken, terwijl het wel leuk moet blij-
ven als vrijwilligersjob.” De jaar-
lijkse korpsavond is een ontspan-
nen en gezellig samenzijn, waar 
de waardering voor elkaar ook 
duidelijk voelbaar is. “Wat een 
fantastische sfeer”, merkte bur-
gemeester Oude Kotte op. Al een 

druk jaar heeft korps Aalsmeer 
achter de boeg. Van Randwijk 
noemde onder andere de grote 
brand in de Urbanuskerk, de lan-
delijke 112 storing, vier milde en 
één grote brand in Aalsmeer en 
de mijlpaal van 450 huisbezoe-
ken in april. Inmiddels zijn al 690 
woningen bezocht en voorzien 
van een (gratis) rookmelder. 
Naast de uitrukken bij brand en 
ongevallen (nu al 270 in totaal), 
verleent de brandweer ook bij-
stand bij evenementen (“en dat 
zijn er veel in Aalsmeer”, aldus 
Van Randwijk) en wordt acte de 
présence gegeven bij speciale ac-
tiviteiten en goede doelen. 

De vijf nieuwe brandweermannen: Jan de Bruin, Reno Geelkerken, Jan Willem Hansen, Dirk Schenk en Maurice 
Zandvliet met rechts Wilfred van Randwijk en achter jubilaris Rik Jonkman.

Rik Jonkman al 30 jaar in het 
brandweervak. 

Nieuwe leden en diploma’s
Nieuwe vrijwilligers zijn dus al-
tijd welkom en daarom is korps 
Aalsmeer blij dat liefst vijf nieu-
we brandweermannen in spé 
zich gemeld hebben en enthou-
siast aan hun opleiding zijn be-
gonnen. Tijdens de korpsavond 
zijn de ‘nieuwen’ in het zonnetje 
gezet met bloemen en aan Jan de 
Bruin, Reno Geelkerken, Jan Wil-
lem Hansen, Dirk Schenk en Mau-
rice Zandvliet is aanstelling in tij-
delijke dienst gegeven. De vrijwil-
ligers van het korps staan nooit 
stil, na iedere opleiding wordt 
verder geleerd en gespeciali-
seerd. Ferry Grob en Coen van der 
Wal hebben het Manschap A di-
ploma uitgereikt gekregen, even-
als de bevordering naar Man-
schap en de aanstelling in vas-
te dienst. Paul Hoek is bevorderd 
naar Bevelvoerder en kreeg het 
bijbehorende diploma en bloe-
men in handen. Diploma’s, verge-
zeld van bloemen, zijn ook over-
handigd aan Bart van der Boon 
(chau�eur klein), Raf Klakurka 
(chau�eur groot), Andrew Pom-
merel (ploegchef ), Anco Pothui-
zen (instructeur) en Stefan Ver-
beek (eveneens instructeur). 
20 en 30 Jaar
De vrijwilligers van korps 
Aalsmeer zijn trouw en daarom 
mogen ieder jaar weer heren en 
dames onderscheiden worden 
voor een jubileum. Dit keer klonk 
applaus voor Johan van Mont-
foort (20 jaar) en Rik Jonkman 
(30 jaar). Johan van Montfoort 
is al twintig jaar brandweerman, 
begonnen in Uithoorn en nu al-
weer tien jaar actief bij het ‘echte 
korps’ Aalsmeer. Johan kreeg ook 
de pechprijs. Een grote beker als 
troost na twee hernia’s kort ach-
ter elkaar. Gelukkig is ‘de man 
van de zeer stevige handdrukken’ 
(bankschroe�es) hiervan hersteld 
en is hij weer actief als handha-
ver en vrijwillige brandweerman. 
Nog langer in het vak zit Rik Jonk-
man, dertig jaar geleden meldde 
hij zich bij de brandweer in Am-
sterdam. Sinds 2016 is hij coördi-
nator bij de kazerne in Aalsmeer. 
Volgens clustermanager Wilfred 

Johan van Montfoort twintig jaar bij Korps Aalsmeer.

van Randwijk begrijpt Rik de taal 
van de brandweer, is hij een lo-
pende almanak op brandweer-
gebied, een goede verbinder en 
heel collegiaal. 
Na deze gezellige ontspanning, 
wacht de komende maanden 
weer inspanning. Hopelijk na-
tuurlijk niet, maar clustermanager 
Wilfred van Randwijk denkt dat 
het aantal van 300 uitrukken ook 
dit jaar gehaald gaat worden... 
Succes heren en dames en bij de-
ze nog maar een keer namens al-
le inwoners: Bedankt voor jullie 
geweldige inzet en hulpvaardig-
heid!
Door Jacqueline Kristelijn


