21 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.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

VERGADERING DINSDAG 26 NOVEMBER

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.

VRIJDAG 22 NOVEMBER BALIES GESLOTEN
Op vrijdag 22 november zijn alle publieksbalies in het gemeentehuis gesloten wegens verbouwingswerkzaamheden.
Op maandag 25 november zijn de publieksbalies geopend
volgens de hieronder vermelde tijden.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN EN
VERGUNNINGEN
Op dinsdag 17 december is de Balie Bouwen en Vergunningen
voor vrije inloop, open van 08.30-11.30 uur.
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
Claassen
Engel
Ziółkowski

Voorletters
W.H.
G.A.
K.P.

Geboortedatum
15-04-1968
31-10-1974
06-08-1986

Datum
voornemen
14-11-2019
11-11-2019
13-11-2019

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.

Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en economie op dinsdag 26 november 2019, 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02

2.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
mevrouw N. Hauet.
Vaststelling van de agenda
BEELDVORMEND

20.05

3.

20.20
21.10
21.35
21.55
22.25

4.
5.
6.
7.
8.

22.55

9.

23.00

10.

23.20

Uw asbestdak vervangen
Particulieren en bedrijven mogen asbest niet (her)gebruiken,
bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 1 juli 1993 geldt dit in Nederland en
sinds 2005 in heel de Europese Unie. Asbest mag niet in nieuwe producten zitten, omdat asbestvezels levensgevaarlijk kunnen zijn als u ze inademt. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter
de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig
om uw asbestdak te verwijderen. Meer informatie over dit
fonds en welke stappen u moet nemen om uw asbestdak te
verwijderen kunt u vinden op de website van het Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/
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
OORDEELSVORMEND
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
Vaststellen voorkeursvariant Waterfront naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernumVerordening Winkeltijden Aalsmeer 2019 mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
Startnotitie Westeinderhage
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
Woonagenda Aalsmeer 2020
- Gloxiniastraat 15 in Aalsmeer, 1431 VG, (Z19-068726), het
Herijking en samenvoeging ‘Econorealiseren van een constructieve wijziging en een wijziging
mische en Recreatie en Toerisme Agenda’
van de voorgevel
Onttrekking aan de openbaarheid
- Jan Lunenburg Oever, sectie D nr.7573, kavel 1 te Aalsmeer,
van stroken grond Winkelcentrum
(Z19-068711), het bouwen van een woning met berging
Einsteinstraat en toevoeging aan de
en carport
openbaarheid van een strook grond
- Mendelstraat 35, 1431 KL, (Z19-068566), het plaatsen van
Optimalisatie grondexploitatie
een dakopbouw met een dakkapel aan voor- en achter‘De Tuinen van Aalsmeer’
zijde
Vragenkwartier
- Alexiastraat 7 , 1432 HL, (Z19-067465), het plaatsen van
Sluiting
een dakkapel op het voordakvlak van de woning
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning tijdelijke logiesvergunning
160 bedden Legmeerdijk 287

VERGADERING DONDERDAG 28 NOVEMBER
Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij
en bestuur op donderdag 28 november 2019, 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02

2.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Rietwijkeroordweg 66 kwek, 1432 JE, (Z19-065255), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het omzetten van
kwekerij naar handelskwekerij. Verzonden: 14 november
2019

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer J.H. Buisma
Vaststelling van de agenda
Vervolg op volgende blz.

OORDEELSVORMEND
20.05
20.30
21.00

3.
4.
5.

21.30

Wijziging Verordening Wmo
2e Bestuursrapportage 2019
Nota Reserves, voorzieningen en
risicobeleid 2020
Vragenkwartier
Sluiting

OPROEP OM VAARTUIG TE VERWIJDEREN
Aan de Oosteinderpoel ter hoogte van het recreatie-steunpunt
van de gemeente Aalsmeer aan de Mr. Jac. Takkade ligt al geruime tijd een vlot ponton onbeheerd. Dit vlot is voorzien van
een a.p.v. aanwijzing. De sticker is aangebracht op 17 oktober
2019. Volgens artikel 5.28 van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer is het verboden een vaartuig en/of andere voorwerpen te plaatsen bij de gemeente in
beheer zijnde dijken, wallen, kaden, beschoeiingen en oeverbegroeiingen. Er wordt gehandeld in strijd met het gestelde
voorschrift. De eigenaar van het vlot ponton is onbekend. De
gemeente Aalsmeer wil via deze weg de eigenaar van dit vaartuig dringend verzoeken zich te ontfermen over haar of zijn
bezit. 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
eventueel toegebrachte schade. Dit vlot ligt al geruime tijd
aangemeerd op de boven genoemde locatie. De gemeente
is voornemens dit vaartuig uit het openbaar water te lichten,
mee te voeren en of op te slaan dan wel te vernietigen. Artikel
5.29 en 5.30 van de AWB zijn van toepassing. Dit betekent dat
de gemeente het vaartuig na 13 weken mag verkopen of laten
vernietigen. De eigenaar krijgt de gelegenheid het vaartuig te
verwijderen vóór 01-12-2019 aan de Oosteinderpoel ter hoogte van het recreatie-steunpunt van de gemeente Aalsmeer
aan de Mr. Jac. Takkade. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente Aalsmeer, afdeling VH, Vaarwegbeheer via tel. 0297-387575.
ASBESTDAKEN
Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt
de overheid regels voor het gebruik van asbest en voor wanneer asbest weg moet. De regering wilde asbestdaken per 31
december 2024 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet
mee in. Het kabinet wil asbest vanwege de schadelijkheid nog
steeds uit de samenleving verwijderen, ook zonder wettelijk
verbod.

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.

Fonds
Eén van de maatregelen is het oprichten van een fonds waaruit
leningen voor het verwijderen van asbestdaken verstrekt kunnen worden. Dit kan t/m 2028, om zo mensen te stimuleren op
korte termijn in actie te komen. De Rijksoverheid draagt samen
met provincies, gemeenten en banken bij aan dit fonds.
Vervolg op volgende blz.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, 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:
- Oosteinderweg 276 b, 1432 BC, (Z19-056203), het legaliseren van bewoning van een voormalige bloemenschuur
inclusief uitbreiding (eerste fase). Verzonden: 12 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:
- Graaf Willemlaan ter hoogte van nr. 25, 1433 HL, (Z19064759), het inrichten van een bouwplaats op vier parkeerplaatsen t.b.v. onderhoudswerkzaamheden voor het
complex Graaf Willemlaan t/m 24 april 2020. Verzonden:
18 november 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 november 2019
- Aalsmeerderweg 92, 1432 CT, (Z19-050482), het realiseren
van een aanbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 18 november 2019
- Hornweg nabij 187, sectie B nr. 6956, (Z19-059289), het tijdelijk plaatsen van een JOP ( jongerenontmoetingsplek).
Verzonden: 18 november 2019

-

Uiterweg 92 en 94, 1431 AR, (Z19-043086), het bouwen
van 2 woningen (twee-onder-een-kapwoning). Verzonden: 13 november 2019
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:
- Raadhuisplein, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat
en Dorpsstraat (Z19-067845) Bandjesavond op 27 juni
2020, ontvangen 8 november 2019
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
DRANK- EN HORECAVERGUNNING
(ONTWERPBESLUIT)***
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 6 van
de drank- en horecawet de volgende ontwerpbesluit dranken horecavergunning is afgegeven. Tegen de afgifte van dit
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen. Als er geen
zienswijze is ingediend kunt u bij afgifte van de definitieve vergunning geen beroepschrift meer in dienen. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.

-

Stommeerweg 72D (Z19-049913) Watersportvereniging
Westend / W.S.V. Westend, ter inzage van 22 november
2019 tot januari 2020

t/m 06-12-19

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

t/m 12-12-19

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44, 1431HZ(Z19-068487) Er komen 2 zangers
optreden met laatste werkdag op 30 december 2019, melding akkoord 15 november 2019
- Legmeerdijk 313, 1431GB(Z19-067868) Winterfair op 8 en
9 januari 2020, melding akkoord 19 november 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

t/m 19-12-19

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.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 verkeersbesluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbesluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant
zijn gepubliceerd. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten
ontlenen.
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Moslaan ten zuiden van de kruising met Pijlkruidhof
TER INZAGE
t/m 08-12-19

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
‘Samen op weg naar de Kerst’

Zangavond met Song of
Joy en Sursum Corda

BOVENLANDEN

Kleine Brug,
Grote Brug
Aalsmeer - Veel plassen, slootjes
en akkers op de Poel hebben een
naam. Op de waterkaarten van de
Westeinderplassen staan die namen wel, maar ik vraag me regelmatig af waar zij vandaan komen.
Neem bijvoorbeeld Bijengat, Bonkengat, Dirrekies gaatje, Donker
Amsterdam, Kakke poeltje, Keetje Tippel, Koddes poel, Grote Truitje, Heine Wurf, Vrouwenverdriet,
Lavensloot, Kooienkamp, Pis wetering en Rooie Jans. Er zijn tientallen wonderlijke benamingen,
waarvan ik graag meer zou willen weten.
Fantasie
Neem nou de belangrijke doorvaarten van de Kleine naar de
Grote Poel, de Grote en de Kleine
Brug. Het zijn geen bruggen. De
Grote Brug vind ik overigens een
kleinere doorvaart dan de Kleine
Brug. Volg je me nog? Deze doorvaarten hebben vast vele jaren
geleden de Westeinderdijk onderbroken. Na aangemeerd te hebben bij een eiland aan de Grote
Brug, heb ik mijn fantasie er maar
eens op losgelaten.

de Grote Poel. De rijke Aalsmeerders woonden op de dijk. Zij verhuisden door de afkalving van de
Westeinderdijk later allemaal met
hun kwekerijen naar de Uiterweg,
die er parallel aan liep. Vandaar
dat ik denk dat er bruggen over
de doorvaarten hebben gelegen.
Deze vooraanstaande Aalsmeerders hadden waarschijnlijk wel
vervoer met paard en wagen, zodat zij niet door weer en wind
met een bootje naar hun woning
moesten. Dit lijkt mij een logische
verklaring voor de namen van
de Grote Brug en de Kleine Brug.
Leuk verzonnen natuurlijk daar
aan de waterkant, maar ik weet
niet of dit de verklaring is van de
namen die de doorvaarten hebben.

Buurter
Ik zal mijn oude buurman Jaap
Spaargaren eens een bezoek
brengen. Jaap is een echte buurter die in vroeger jaren een seringenkwekerij op de Uiterweg had. Jaap kan mij vast vertellen waarom deze doorvaarRijke Aalsmeerders
ten zo heten. Ook denk ik dat ik
De Westeinderdijk liep onge- dan de juiste persoon heb geveer vanaf jachthaven Dragt tot vonden, die me de echte verhaaan Leimuiden in vroegere eeu- len kan vertellen over de namen
wen. Na de drooglegging van de van sloten, doorvaarten en eilanHaarlemmermeer is de dijk weg- den in het Bovenlanden gebied.
geslagen, omdat deze niet be- Wordt vervolgd. Reacties? Graag:
stand was tegen de golfslag van bob@bovenlanden.nl

Naar het casino, buffet en livemuziek

Jubileumfeest 50-jarige
S.S.K. heel geslaagd
Kudelstaart - Zaterdagmiddag
16 november om 16.30 uur gaf
burgemeester Gido Oude Kotte
in een toespraak het startschot
voor het begin van de feestelijke gebeurtenis, de viering het
50 jarig bestaan van de Stichting
Supporting Kudelstaart, Hierna
volgde een toespraak door Peter Lentjes namens sportvereniging R.K.Des, en was de microfoon voor de voorzitter van S.S.K.,
Jan Hoogenbosch. Hij heette iedereen van harte welkom, stelde de leden van het bestuur aan
de aanwezigen voor en legde uit
wat er deze avond allemaal op
het programma stond. Ook werden twee leden, die 50 jaar betrokken zijn bij de S.S.K. met een
bloemenboeket kort in het zonnetje gezet. De grote zaal van
het Dorpshuis was geheel gevuld
met casinotafels en met grote
doeken omgetoverd tot een echt
casino. Om 18.15 uur ging het casino open en druppelden de eerste aanwezigen langzaam vanuit
het grand café naar de grote zaal
en na een half uurtje stond bijna
iedereen aan de roulettetafels en
werd er volop gegokt. Alle gasten
hadden twee certificaten met het
logo van S.S.K gekregen, die men
aan de tafels kon inwisselen voor
fiches. Na een klein uurtje werd
het fantastische buffet geopend
en kon iedereen zijn of haar buikje heerlijk vol eten. Na de maaltijd

vertrok iedereen voor de tweede maal naar het casino om een
poging te wagen de 1.5 liter grote fles met champagne mee naar
huis te nemen. Om ongeveer tien
uur werd in het grand café deze
prijs uitgereikt. Gert Ubink was
de winnaar en hij ging er met de
champagnefles vandoor. Daarna
gingen de spots aan voor de Amsterdamse zanger Michael Agterberg. Na zijn spetterende optreden aan diskjockey Ronald
Wegbrans de eer om in het laatste uurtje de aanwezigen op de
dansvloer te vermaken. Na veel
positieve complimenten over de
fantastische avond gingen de bezoekers rond middernacht huiswaarts. Het bestuur kijkt heel tevreden terug op haar jubileumfeest en wil bij deze alle aanwezigen bedanken voor de gezellige avond.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - Op zondag 8 december om 19.00 uur vindt er in
kerkelijk centrum De Spil in Kudelstaart een zangavond plaats
waaraan het Interkerkelijk koor
Song of Joy en Chr. Muziekvereniging Sursum Corda hun medewerking zullen verlenen.
Rond de Kerstdagen zijn er allerlei vieringen en concerten waar u
in de stemming kunt raken voor
het Kerstfeest. Sursum Corda en
Song of Joy wilden niet in deze
drukke tijd ook nog eens met een
concert komen. Daarom kozen zij
voor een eerder moment in de

Adventstijd om deze zangavond
te organiseren onder de noemer ‘Samen op weg naar Kerst’.
Het wordt een avond met koorzang, samenzang en instrumentale nummers. De heer Eppo Kramer verzorgt een korte meditatie.
De avond zal herinneringen bij u
oproepen aan de Volkskerstzangavonden van weleer.
Zondagavond 8 december om
19.00 uur is iedereen van harte
welkom in kerkelijk centrum De
Spil aan de Spilstraat (zijstraat van
de Bilderdammerweg) om deze
avond mee te maken.

Pietenfeest in
het Centrum

bij Pietenstickers verzameld dienen te worden. Een volle kaart
(inleveren tot 16.00 uur bij Lolipopland) kan een leuk cadeautje
opleveren. Sinterklaas komt ook
nog even langs, maar hij doet het
natuurlijk wat rustiger aan. Tussen 14.00 en 15.00 uur is hij aanwezig bij de fotostudio van Foto
De Boer in de Zijdstraat 43 en natuurlijk zijn alle kinderen hier welkom.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 23 november komen de Pieten weer naar het Centrum om
tussen 13.00 en 15.00 uur opnieuw een gezellig feestje te vieren. Kinderen kunnen deelnemen aan een speurtocht waar-

Bromfiets snel
weer retour
Aalsmeer - Op woensdag 13 november even voor half zeven in
de ochtend zag een oplettende
bewoner een bromfiets in de F.A.
Wentstraat staan met een beschadigd contactslot. Gedacht werd
aan diefstal en er werd contact

opgenomen met de politie. Agenten zijn ter plaatse gegaan, zagen
ook dat de bromfiets met vermoedelijk een schroevendraaier was
open gewrikt en zijn op zoek gegaan naar de eigenaar. Deze bleek
woonachtig in Hoofddorp en had
de diefstal van zijn vervoermiddel
nog niet opgemerkt. De bromfiets
is meegenomen naar het politiebureau en later op de dag door de
eigenaar opgehaald.

