14 november 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.
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: 08.30-10.30 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.
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
Jóźwiak
Smidt
van der Voort

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

M.
E.A.
S.

17-12-1988
23-09-1996
16-10-1994

06-11-2019
05-11-2019
06-11-2019

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.
INLOOPBIJEENKOMST OVER HOVASZ

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Op dinsdag 19 november 2019 organiseert aannemer Dura
Vermeer van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over
het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer - Schiphol-Zuid (HOVASZ). Omwonenden, ondernemers, weggebruikers en andere geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de plannen voor de aanleg van de hoogwaardige
openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.
Ook de provincie, gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer,
Uithoorn en Vervoerregio Amsterdam zijn aanwezig om vragen over het project te beantwoorden.

Inloopbijeenkomst HOVASZ
Datum: dinsdag 19 november 2019
Tijd:
19.00-21.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Aalsmeer
Adres: Raadhuisplein 1 in Aalsmeer
Aanmelden is niet nodig
Meer informatie
Meer informatie over het project HOVASZ, de werkzaamheden
en de digitale nieuwsbrief kunt u vinden op de website: www.
hovasz.nl of via de HOVASZ-facebookpagina. Heeft u vragen
of opmerkingen over het project? Stuur dan een e-mail naar
hovasz@noord-holland.nl.
WELKOM BIJ DE WERKBEZOEKDAG
BIJ WERKPLEIN AA
Op de werkbezoekdag op woensdag 20 november bent u van
14.00 tot 16.00 uur van harte welkom op het Werkplein AA. We
vertellen dan graag meer over het werken bij de gemeente
Amstelveen en Aalsmeer. We hebben regelmatig vacatures
en huren professionals in via een Inhuurdesk. De gemeenten hebben een enorme diversiteit aan taken, dit zorgt voor
veel variatie op het gebied van functies. Kortom er zijn veel
mogelijkheden. We zoeken flexibele professionals die in staat
zijn om onze organisatie naar een hoger niveau te tillen. De
open dag vindt plaats op het Werkplein AA in het raadhuis
van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen. Op het
Werkplein AA begeleiden wij inwoners naar werk en werken
we samen met lokale onderne-mers bij het invullen van vacatures. De medewerkers van het Werkplein AA staan klaar om u
te ondersteunen bij het vinden van werk. Meer informatie op
www.werkpleinaa.nl.
GEMEENTE AALSMEER – VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE BOUW VAN 1 WONING –
HERENWEG 60 AALSMEER (Z-2018/004634)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een
omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan
Uiterweg – Plasoevers 2005 hebben verleend voor de bouw
van 1 woning met bijbehorende voorzieningen op het perceel
Herenweg 60. De aanvraag is geregistreerd onder nummer
Z-2018/004634. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering
van 31 oktober 2019 de benodigde verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) afgegeven.
Locatie
Het projectgebied betreft het perceel Herenweg 60 te Aalsmeer.
Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de v.v.g.b.) liggen met ingang van
15 november t/m 27 december 2019 op de volgende wijzen
voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie:
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen op
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel.
0297-387575;
- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder:
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies,
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digitale
bestemmingsplannen);
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden
balie: maandag t/m woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30
uur);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl,
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
NL.IMRO. 0358.OIAVHB09xAK-VG01
Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest eerder een zienswijze in te dienen beroep
instellen. Beroep tegen de omgevingsvergunning kan worden
ingediend bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep indienen kan
voor burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Let
op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening
aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.
DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT
Op zaterdag 16 november 2019 vaart de snoeiboot weer uit
om eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te
geven hun snoeihout gratis en op een 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

aan het lossen, maar komt weer terug. 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.nr. 020-540 49 11.
BEELDKWALITEITSPLAN AALSMEER DORP/
AANVULLING WELSTANDSNOTA AALSMEER 2013
Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan
is een aanvulling op de Welstandsnota Aalsmeer 2013. Het
beeldkwaliteitsplan is een beleidsdocument waarin de gewenste kwaliteit van het dorpsbeeld wordt weergegeven.
Beoogd wordt om de gewenste uitstraling en sfeer, en het
karakter van Aalsmeer Dorp veilig te stellen door het geven
van richtlijnen voor de typologie van nieuwe of vervangende
bebouwing en voor de inrichting van de buitenruimte. Het
beeldkwaliteitsplan komt in de plaats van het Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp (2003) en Inrichting en Ruimtekwaliteit
openbare ruimte Dorp (2003). Het beeldkwaliteitsplan wordt
als gevolg van de vaststelling toegevoegd aan de Welstandsnota Aalsmeer 2013.
Inzage
Het vastgestelde “Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp” ligt met
ingang van 15 november 2019 ter inzage bij de Balie van de
receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te
Aalsmeer (openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 8.30-14.00 uur en woensdag van 8.30-20.00 uur).
Beroep
Het Beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota,
is een beleidsstuk. Tegen het besluit tot vaststelling kan daarom, op grond van artikel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden aangetekend.
GEMEENTE AALSMEER – ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘OOSTEINDERWEG 2020’ (Z-2017/052407)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat met ingang van 15 november t/m 27 december
2019 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ met de bijbehorende stukken. Het
plangebied van dit plan beslaat het Bovenland van de Oosteinderweg en is gelegen tussen de Oude Spoordijk in het westen,
de Ringvaart in het noorden, de Mr. Jac. Takkade in het oosten
en de Hoge Dijk in het zuiden. Het voorontwerpbestemmingsVervolg 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.

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 aan om op zaterdag 16 november 2019 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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
plan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan
‘Oosteinderweg e.o. 2005’. Het geeft een actueel beheerkader
voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het voorontwerp is conserverend van aard, wat wil
zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige ontwikkelingen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) weken
ter inzage met ingang van 15 november t/m 27 december
2019.
De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:
Digitaal
U kunt de digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan
“Oosteinderweg 2020” raadplegen op:
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.14-OW01
- en op de gemeentelijke viewer onder:
https://0358.ropubliceer.nl
Papier
Het papieren ontwerpbestemmingsplan “Oosteinderweg
2020” met behorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn:
maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur, woensdagavond van 16.30-20.00 uur en vrijdag van 08.30-10.30 uur;
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. aanmelden via de centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag
08.30-15.30 uur, donderdag 08.30 – 12.30 uur).
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn wordt een ieder in de
gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden
gericht aan de Gemeenteraad Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer) onder vermelding van zaaknummer Z-2017/052407.
Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke viewer worden ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina de
optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met
de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 65 in Aalsmeer, 1431 AB, (Z19-067017), het bouwen van een woning
- Aalsmeerderweg 77, 1432 CH, (Z19-067003), het plaatsen
van een brug
- Venusstraat 13, 1431 XE, (Z19-066820), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Boomgaard 26, 1432 LA, (Z19-066606), het maken van een
carport
- Oosteinderweg 50, 1432 AM, (Z19-066535), het bouwen
van een woning
- Uiterweg nabij nr. 426, kadastraal bekend perceel H4342,
(Z19-066320), het plaatsen van een schippershuisje
- Stommeerkade achter nr. 59, 1431 EL, (Z19-066316), het
saneren van het asbest en het slopen van 2 gebouwen
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Middenweg ter hoogte van Burgemeester Brouwerweg,
(Z19-057516), het tijdelijk opslaan van grond. Verzonden:
05 november 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:
- Zwarteweg 133, 1431 VL, (Z19-048802), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van gebruik van
de bedrijfsruimte. Verzonden: 11 november 2019
- Hornweg 249, 1432 GK, (Z19-043901), het bouwen van een

-

uitbouw met dakopbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 08 november 2019
Uiterweg 93, 1431 AC, (Z19-061545), het plaatsen van twee
dakkapellen Verzonden: 07 november 2019
Irenestraat tegenover 14-28, (Z19-062895), het uitbreiden
van de bouwplaats t.o.v. de reeds verleende vergunning
Z19-054611. Verzonden: 06 november 2019

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z19-054205), het
plaatsen van een stalen entree-portaal aan de ingang van
het terrein. Verzonden: 07 november 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Zijstraat 60 (Z19-066167) Festiviteit op 6 december 2019,
melding akkoord 5 november 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 08-12-19
t/m 06-12-19

t/m 12-12-19

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.
EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Edisonstraat 1 (Z19-066602) Shopping Day op 23 november 2019, ingekomen 6 november 2019
EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Edisonstraat 1 (Z19-066602) Shopping Day op 23 november 2019, verzonden 12 november 2019
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

t/m 19-12-19
t/m 19-12-19
t/m 19-12-19

t/m 22-12-19

t/m 27-12-19

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)
De omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van
een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 237 A t/m M (Z18-003731), de
daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
Vastgestelde bestemmingsplan Polderzoom
fase 2 met bijbehorende stukken en het besluit tot hogere grenswaarde (Z-19/032141)
Vastgestelde
exploitatieplan
Polderzoom fase 2 met bijbehorende stukken (Z19/032141)
Besluit omgevingsvergunning in afwijking
van de bestemmingsplannen ‘N201-zone’,
‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’
en ‘Landelijk Gebied Oost’omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken (Z18-007348)
Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost - Machineweg 295a’, ontwerpbesluit
hogere grenswaarden Wet geluidhinder en
de daarop betrekking hebbende stukken
(Z19-038111)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg
2020’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting (Z-2017/052407)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

In de rij voor kijkje in nieuwe gebouw

Veel enthousiaste reacties
bij open dag IKC Triade
Aalsmeer - Na jaren van voorbereiding op de verschillende betrokken vestigingen, maanden
van bouw ontwikkelingen op het
perceel tegenover de Waterlelie
en nog eens een aantal weken
nieuwsgierig kijken naar de reuring in en om het gebouw, was
het afgelopen zaterdag dan toch
eindelijk zover: Open dag bij IKC
Triade aan de Dreef!
Om 10.00 uur stonden de eerste geïnteresseerden al in een rij
voor de voordeur. Niemand liet
zich tegenhouden door de typische herfstbuien en de paraplu’s

stapelden zich op bij de entree.
Wat een animo was er voor deze unieke openstelling van het
onderwijs en de opvang. Mensen vanuit de wijk kwamen kijken hoe “dat mooie nieuwe gebouw er nou toch van binnen uit
zag.” Leerlingen kwamen enthousiast binnen om ‘hun school’ te laten zien aan opa, oma en andere
familieleden. Oud collega’s, maar
ook leerlingen van (voorheen),
zowel Solidoe De Stek en basisschool de Hoeksteen als basisschool de Wegwijzer, keken hun
ogen uit. Ook collega’s van ande-

re scholen uit de omgeving pakten hun kans om binnen te kijken
bij deze nieuwe school en zelfs
om inspiratie op te doen voor een
school in ontwikkeling. Even spieken bij elkaars afdeling kon deze
dag ook uitgebreid, dus de collega’s van ICK Triade deden eveneens een rondje door het pand.
Voor de bezoekers was er de gelegenheid tot het krijgen van een
rondleiding door een van de medewerkers van het IKC. Hierbij
viel veel mensen het open karakter van het gebouw op en ook
het licht, de huiselijke sfeer en
de ruimte maakten veel indruk.
De “oh’s” en de “ah’s” waren overal te horen en vele mensen zouden zelf ook wel weer naar school
willen in deze situatie. Wat leuk
voor de medewerkers van het onderwijs en de opvang om zoveel
mensen te ontvangen en daarbij
ook zoveel lovende woorden, enthousiaste reacties en blije kinderen te horen en te zien! Dit maakt
iedereen trots op wat er in de afgelopen jaren is bereikt en is neergezet. Niet in de gelegenheid geweest om te komen kijken, maar
wilt u wel graag een keer langskomen of wilt u meer informatie
over de school en/of kinderopvang? Neem dan contact op via
www.ikctriade.nl, info@ikctriade.
nl of bel 0297- 748319.

Berber zet zich in voor het milieu

Kinderburgemeester op
bezoek bij CDA-fractie
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
5 november was kinderburgemeester Berber Veldkamp op bezoek bij de CDA-fractie. Samen
met haar ouders, opa en oma en
broers kwam zij vertellen over
het werk dat zij sinds juni als kinderburgemeester doet. Berber
wil zich in gaan zetten voor de
insecten en het milieu en daarvoor heeft ze een aantal idee-

en. Zo wil ze bijvoorbeeld dat er
meer insect-vriendelijke bloemen en planten in de openbare
ruimte worden geplant en dat er
op de basisscholen voorlichting
wordt gegeven over het nut van
insecten. Kinderen moeten volgens Berber meer leren over hoe
nuttig insecten zijn en de manier
waarop de diertjes bij kunnen
dragen aan een schonere wereld.

‘Generale’ voor bewoners in maart

Wormenhotels
Ook is Berber bezig met het realiseren van zogeheten wormenhotels, waar mensen hun compost
in kunnen leveren om vervolgens
grond met wormen daarin mee
te nemen om zo hun eigen grond
vruchtbaar te maken. Deze wormenhotels zijn niet alleen goed
voor het milieu, ze zijn ook een
sociale ontmoetingsplek waar
oud en jong samen kunnen komen. Het leukste aan het kinderburgemeesterschap vindt Berber dat ze voor heel veel dingen
wordt uitgenodigd en dat ze over
van alles mee mag praten. Zo zat
ze zondag 3 november in de jury
van het Jeugd Muziek Concours
van de KCA.
Meningen kinderen belangrijk
Als vraag had Berber nog aan de
CDA-fractie waarom zij het zo belangrijk vinden om een kinderburgemeester te hebben. Fractievoorzitter Dirk van Willegen vertelde dat het belangrijk is om een
kinderburgemeester te hebben,
omdat die de mening van de kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart
uit kan leggen, maar ook om kinderen een beter beeld te geven
van wat de gemeenteraad nou
precies doet. Een leuke avond
waarin het nut van een kinderburgemeester nog eens extra is
benadrukt!

laten de gasten zien wat bloemen en planten kunnen betekenen in hun dagelijks leven en
welzijn. Zowel echte als virtuele planten en bloemen spelen de
hoofdrol. Bijvoorbeeld in het ‘echte’ veilproces of in een vuurwerkshow met je favoriete bloemen.
Aalsmeer - In juni 2020 opent dit jaar start de inrichting van het Het is nog even geduld hebben,
FloriWorld naar verwachting zijn nieuwe pand.
maar eind maart 2020 is de ‘genedeuren in Aalsmeer. Het wordt
rale’ opening van FloriWord voor
een unieke thema-attractie in Zintuigen prikkelen
bewoners en ondernemers van
het teken van bloemen en plan- Het creatieve team is al volop be- Aalsmeer, direct betrokkenen en
ten. De bezoekers aan de locatie zig met de veertien shows die stakeholders. Het streven is om
in Aalsmeer kunnen al niet meer straks in FloriWorld de zintuigen begin mei 2020 een ‘soft’ opening
heen om de kleurrijke buitenmu- van de bezoekers zullen prikke- te houden en dan eind mei of juren van FloriWorld. In december len. Die inspirerende ervaringen ni de officiële feestelijke opening.

FloriWorld opening in
juni 2020 gepland

