
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Burggraaf E.G.E. 20-12-1990 20-11-2019
 Djordjević R. 29-10-1987 18-11-2019
 Ivanāne L. 17-09-1999 21-11-2019
 Pudāns A. 28-07-1992 21-11-2019
 Samipersad S.R. 29-09-1986 18-11-2019
 Trott S.F. 09-06-1968 18-11-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u 
 bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

CONCEPT HUISVESTINGSVERORDENING 
AALSMEER 2020 TER INZAGE

Aalsmeer werkt aan een nieuwe huisvestingsverordening
De concept Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020 wordt op 
grond van de In-spraakverordening van 28 november t/m 18 
december ter inzage gelegd voor inwoners en belanghebben-
den. De verordening is opgesteld in lijn met de wensen uit het 
Collegeprogramma en de huidige situatie op de woningmarkt. 
Er worden enkele mogelijkheden ingebouwd om Aalsmeer-
ders sneller aan een sociale huurwoning te helpen. Het hoofd-
stuk over de woonruimtevoorraad is nieuw, met daarin regels 
voor vakantieverhuur. Tevens wordt de verplichte schaarste 
analyse onderdeel van de huisvestingsverordening.

Waar te vinden
De concept Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020 is te-
rug te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer  
(www.aalsmeer.nl/woonregels). Iedereen die de plannen op 
papier wil inzien kan terecht bij receptie in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. De actuele openingstijden vindt 
u op de webpagina van de gemeente. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn inspraakreactie naar voren wil brengen, kan contact opne-
men met het algemene tel. 0297-387575.

Reageren
Inspraakreacties kunt u sturen naar het college van burge-
meester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, 
te Aalsmeer. Desgewenst kunt u uw reactie ook mailen naar 
info@aalsmeer.nl. Gelieve bij het onderwerp te vermelden “in-
spraak concept Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020”. 

Wat gebeurt er daarna?
Na a�oop van de inzagetermijn worden alle reacties gebun-
deld en in een Nota van Beantwoording voorzien van een 
antwoord. De stukken worden vervolgens tezamen met de 
Nota van Beantwoording ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De Nota van Beantwoording wordt aan alle 
indieners van een reactie toegezonden. Tegen de vaststelling 
van beide stukken staat geen beroep open.

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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Machineweg 293, 1432 ES, (Z19-070364), het maken van 

een nieuwe dam met duiker in sloot t.b.v. het aanleggen 
van een in- en uitrit 

-  Machineweg 147, 1432 EP, (Z19-069753), het vervangen 
van de bestaande dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning 

-  Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB, (Z19-069487), het bouwen 
van een woning 

-  Machineweg 303 A, 1432 ES, (Z19-069041), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een meu-
belmakerij in een bedrijfsloods 

-  Gloxiniastraat 29, 1431 VG, (Z19-069025), het realiseren 
van een uitbouw en het verbouwen van het interieur op 
de begane grond 
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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.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN EN 
VERGUNNINGEN

Op dinsdag 17 december is de Balie Bouwen en Vergunnin-
gen alleen 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 Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Hart S.A. 12-12-1996 21-11-2019
Martela D. 25-09-1981 20-11-2019

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 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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 

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

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Boomgaard 26, 1432 LA, (Z19-066606), het uitbreiden van 

de garage. Verzonden: 21 november 2019

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:
- Meervalstraat 23 en 25, 1431 WE, (Z19-059153), het kap-

pen van 12 bomen t.b.v. het slopen van 2 schoolgebouwen 
en bijgebouwen. Verzonden: 25 november 2019

-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-054409), het bouwen 
van een klimtorenpark in en op de bestaande rechter ten-
nishal. Verzonden: 21 november 2019

-  Helling 19, 1431 BR, (Z19-049902), het koppelen van dak-
kapellen, het maken van een schuin dak en het plaatsen 
van zonnepanelen. Verzonden: 21 november 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: 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 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. 

Vervolg op volgende blz.

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.

ONTMOET JE NIEUWE WERKGEVER 
OP 10 DECEMBER

Heb je nog geen werkervaring en wil je die wel graag 
opdoen? Wil je een vak leren in de praktijk met een 
salaris? Dan is een leerwerktraject misschien iets voor 
jou. Je gaat direct aan het werk bij een werkgever en 
volgt een opleiding. De gemeente Aalsmeer nodigt je 
uit om op 10 december verschillende werkgevers te 
ontmoeten. Zij kunnen je informeren over leerwerkt-
rajecten, bijvoorbeeld in de zorg, techniek en diverse 
andere krapteberoepen.

Dinsdag 10 december 14.30-16.30 uur 
Werkplein, Raadhuis Amstelveen, 

Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen.

Aanmelden mag, via werkpleinAA@amstelveen.nl 
Maar ook zonder aanmelding ben je van harte welkom, 
heel graag tot dan! Kun je niet? Maak dan op een an-
dere dag een afspraak om te praten over wat we voor 
je kunnen doen.



Overname Eneco door Japanse bedrijven
‘Voordeeltje’ van zo’n 
27 miljoen voor Aalsmeer
Aalsmeer - Aalsmeer is één van de 
totaal 44 gemeenten in Nederland 
die sinds maandag 25 november 
een leuk ‘zakcentje’ achter de hand 
heeft. Eneco is akkoord gegaan 
met een overnamebod van 4,1 
miljard euro van de Japanse be-
drijven Mitsubishi en Chubu. Het 
energiebedrijf is in handen van 44 
Nederlandse gemeente. Rotter-
dam heeft de meeste aandelen en 
kan bij de verkoop zo’n 1,3 miljard 
aan de gemeentekas toevoegen. 
Ook kleinere gemeenten, waar-
onder Aalsmeer, gaan meepro�-
teren als besloten wordt tot ver-
koop over te gaan. Aalsmeer heeft 
33.789 Eneco-aandelen wat bij 
verkoop zo’n 876 euro per inwoner 
gaat opleveren ofwel een ruime 27 
miljoen euro. In 2017 is al eens ge-
sproken om Eneco te verkopen, 
maar het merendeel van de 44 ge-
meenten stemden tegen. Ze ga-

ven aan bang te zijn dat de nieuwe 
eigenaar de groene koers van het 
relatief duurzame Eneco zou la-
ten varen. Aalsmeer onthield zich 
van stemmen. Het is mogelijk dat 
nu opnieuw tegen de verkoop ge-
stemd wordt, maar Mitsubishi en 
Chubu hebben wel de toezegging 
gedaan de duurzame strategie van 
Eneco te steunen. Over de verkoop 
gaan de gemeenteraden eind dit 
of jaar of begin volgend jaar ver-
gaderen. De overname gaat door 
als een groep gemeenten met sa-
men driekwart van de aandelen 
voor verkopen is. Het is niet be-
kend of Aalsmeer zich nu wel in de 
‘discussie’ gaat mengen of, net als 
in 2017, de mening van de collega-
gemeenten afwacht. En waar ver-
volgens het ‘voordeeltje’ van ruim 
27 miljoen euro aan besteed gaat 
worden, is natuurlijk ook nog niet 
bekend. 
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BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 24, 1432 CR, (Z19-058909), het maken 

van een garage en berging. Verzonden: 25 november 2019
-  Oosteinderweg 537 A, 1432 BK, (Z19-059135), het realise-

ren van een bijgebouw op het perceel met bestemming 
daarvan tot mantelzorgwoning. Verzonden: 21 november 
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:
- Ophelialaan 201, 1431 HG, (Z19-046250), het realiseren 

van een dakopbouw. Verzonden: 25 november 2019
-  Bilderdammerweg 68, (Z19-059702), het bouwen van een 

woning. Verzonden: 20 november 2019
-  Zwarteweg tussen nummer 67 en 73, 1431 VJ, (Z19-

052499), het kappen van een dode boom en het herplan-
ten van bomen. Verzonden: 21 november 2019

-  Mijnsherenweg 28A, 1433 AS, (Z19-057814), het aanleg-
gen van een in- en uitrit. Verzonden: 21 november 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:
- Aalsmeerderweg 339, 1432 EA, (Z19-023107), het legalise-

ren van een reeds gerealiseerde paddock. Verzonden: 21 
november 2019

MELDINGEN AKKOORD 
- Beethovenlaan 114, 1431 WZ (Z19-067232), verandering 

van activiteiten bij Fun Mania Klimhal. Toelichting: de ten-
nishal wordt een klimhal. 

-  Middenweg 25 en Hornweg 187, 1432 DE (Z19-069530), 
het slopen van een kassencomplex aan de Middenweg 25 
en een schuur aan de Hornweg 187

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.

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:

- Speeltuin Copernicusstraat (Z19-070511) Sportmiddag op 
18 januari 2020, melding akkoord 26 november 2019

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
asfaltwerkzaamheden, op het perceel Aalsmeerderweg-
Middenweg; Mozartlaan; Oosteinderweg-Machineweg. Dit 
verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt ge-
durende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het 
gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergun-
ningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient 
u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de 
afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en 
donderdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan 
via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.

TER INZAGE

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)

t/m 12-12-19 De omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 

Vervolg van vorige blz.
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Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van 
een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aals-
meerderweg 237 A t/m M (Z18-003731), de 
daarbij behorende ruimtelijke onderbou-
wing en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken

t/m 19-12-19 Vastgestelde bestemmingsplan Polderzoom 
fase 2 met bijbehorende stukken en het be-
sluit tot hogere grenswaarde (Z-19/032141)

t/m 19-12-19 Vastgestelde exploitatieplan Polder-
zoom fase 2 met bijbehorende stukken (Z-
19/032141)

t/m 19-12-19  Besluit omgevingsvergunning in afwijking 
van de bestemmingsplannen ‘N201-zone’, 
‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ 
en ‘Landelijk Gebied Oost’omgevingsver-
gunning, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken (Z18-007348)

t/m 22-12-19 Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost - Machineweg 295a’, ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder en 
de daarop betrekking hebbende stukken 
(Z19-038111)

t/m 27-12-19 Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg 
2020’ met bijbehorende verbeelding, planre-
gels en toelichting (Z-2017/052407)

t/m 10-01-20 Verzoek om vaststelling van hogere waarden 
op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Ge-
luidhinder vanwege het asfaltwerkzaamhe-
den, op het perceel Aalsmeerderweg-Mid-
denweg; Mozartlaan; Oosteinderweg-Machi-
neweg met de daarop betrekking hebbende 
stukken.

Samen-op-Weg Gemeente Kudelstaart

Sursum Corda speelt op 
zangavond naar Kerst
Kudelstaart - De Christelijke Mu-
ziekvereniging Sursum Corda be-
geleidt de samenzang tijdens de 
zangavond ‘Samen-op-weg naar 
Kerst, die op zondag 8 december 
om 19.00 uur gehouden wordt in 
kerkelijk centrum De Spil in Ku-
delstaart. Naast Sursum Corda zal 
ook het Interkerkelijk koor Song 
of Joy haar medewerking verle-
nen. Rond de Kerstdagen zijn er 
allerlei vieringen en concerten 
waar u in de stemming kunt ra-
ken voor het Kerstfeest. Sursum 
Corda en Song of Joy wilden niet 
in deze drukke tijd ook nog eens 
met een concert komen. Daar-

om kozen zij voor een eerder mo-
ment in de Adventstijd om deze 
zangavond te organiseren onder 
de noemer ‘Samen op weg naar 
Kerst’. Het wordt een avond met 
koorzang, samenzang en instru-
mentale nummers. De heer Eppo 
Kramer verzorgt een korte medi-
tatie. De avond zal herinneringen 
bij u oproepen aan de Volkskerst-
zangavonden 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.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 2 decem-
ber houdt Allen Weerbaar de vol-
gende speelavond. Kaarten en jo-
keren staan op het programma 
en iedere kaartliefhebber is wel-
kom. De speelavond is in buurt-
huis Het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat en begint om 20.00 
uur. De deur is open vanaf 19.30 

uur voor ko�e, thee en inschrij-
ving. De inleg is 1,50 euro per per-
soon. Het kaarten tijdens de vori-
ge speelavond was weer gezellig 
en is met 5204 punten gewonnen 
door de heer H. van Bemmelen. Op 
twee Paul Könst  met 5032 punten 
en hij won ook de marsenprijs. Op 
drie Martin van Wieringen met 
5003 punten. De poedelprijs was 
deze keer voor Adri Groenendijk 
met 3549 punten. Bij het jokeren is 
Marty Groenendijk eerste gewor-
den en Jopie de Vries was laatste. 

Sint Nicolaas 
wandeltocht

Aalsmeer - Zaterdag 30 novem-
ber organiseert de Aalsmeerse 
Wandelsport Vereniging de Sint 
Nicolaastocht. 
De start is vanuit buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1 tussen 9.00 

Lycke wint bij 
55+ Kaartsoos

Aalsmeer - Op donderdag 5 de-
cember is er weer een 55+ Kaart-
soos in het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat 55. Klaverjassen en 
rummikuppen staan op het pro-
gramma. Vanaf 13.30 zijn kaartlief-
hebbers welkom. Het rummikup-

pen op 21 november is gewon-
nen door Lycke Valentijn met 90 
punten, gevolgd door Joke Harte 
met 109 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Jopie de Vries met 
289 punten. Bij het klaverjassen 
is de hoogste eer behaald door 
Gre Reemst met 5292 punten. Op 
twee is Tinie Amsing geëindigd 
met 4996 punten en de poedel-
prijs mocht Piet Haring met 4093 
punten in ontvangst nemen.

Doe mee en maak je club rijk
Start aanmelden voor 
Jantje Beton Collecte
Aalsmeer -  Vanaf vandaag kun-
nen clubs en verenigingen zich 
weer aanmelden voor de Jantje 
Beton Collecte. Van maandag 2 
t/m zaterdag 7 maart 2020 gaan 
ruim 40.000 vrijwilligers langs de 
deuren om geld op te halen voor 
de eigen clubkas en voor projec-
ten van Jantje Beton. 50% van de 
opbrengst is voor de eigen club en 
50% is voor Jantje Beton.

Speelprojecten
Eén keer per jaar organiseert Jan-
tje Beton een grote collecte. Sa-
men met tienduizenden vrijwilli-
gers halen deelnemende clubs en 
verenigingen geld op. De helft van 
de opbrengsten besteedt Jantje 
Beton aan speelprojecten in heel 
Nederland. De andere helft is voor 
de eigen clubkas van deelnemen-
de verenigingen en clubs. Niet al-
leen Scouting groepen, sport- en 
jeugdclubs kunnen deelnemen 
aan de collecte; ook speeltuinen 
en organisaties zoals buurtcentra, 
jongerenwerk en kinderboerderij-
en kunnen meedoen. 

Opbrengst verhogen? 
Geen klein geld in huis? Do-
neren kan contant en online. 
Staan collectanten voor een ge-
sloten deur, dan kunnen zij het 
niet-thuis-kaartje achterlaten. 
Hiermee kan er alsnog een on-
line donatie voor de club wor-
den gedaan. Bovendien kun-
nen deelnemers aan de collec-
te naast huis-aan-huis collecte-
ren ook een online collectebus 
inzetten om de opbrengsten 
te verhogen. Collecteren met 
een online collectebus kan ge-
woon thuis vanaf de bank. De 
bus is in een paar klikken aan te 
maken. Leden, vrienden en fa-
milie van collecterende leden 
kunnen ook helpen door vanaf 
10 februari een online collecte-
bus aan te maken. De collecte-
bus is makkelijk te delen via so-
cial media. Op deze manier kan 
iedereen in de buurt of verder 
weg helpen de club rijk te ma-
ken. Aanmelden en meer infor-
matie via www.jantjebeton.nl/
collecte.

Opdracht tijdens 34ste Pramenrace
170 Liter snert van SPIE 
voor Voedselbanken
Aalsmeer - Al weer een paar we-
ken geleden hebben de klanten 
van de Voedselbank in Aalsmeer 
en Rijsenhout winterse etenswa-
ren extra bij hun pakket gekre-
gen. Deze producten waren inge-
leverd door de deelnemers van de 
34ste Pramenrace. Tijdens de Pra-
menrace met als thema Winter-
wonderland, moesten de teams 
bij opdrachtpost de IJzerenbrug 
een blik/pak snert, pak choco-
melk, bus slagroom en een rook-
worst inleveren. Massaal is aan de-
ze opdracht gehoor gegeven en 
SPIE heeft nu namens alle deelne-
mers deze spullen aan de Voedsel-
bank overhandigd. Maar liefst 153 
rookworsten, 170 liter snert, 125 
pakken chocomelk en 80 bussen 
slagroom. Zowel de Voedselbank 
in Aalsmeer als in Rijsenhout wa-
ren blij met deze donatie en willen 
alle gevers, namens hun cliënten, 
hiervoor hartelijk bedanken.

Sinterklaas cadeau
SPIE heeft voor inwoners, die nog 
een Sinterklaascadeau zoeken, 
een originele SPIE Thermo beker. 
In deze beker blijft de ko�e, thee 
of chocomelk heerlijk warm. Per-
fect voor langs het voetbalveld, 
de schaatsbaan, in de auto, trein 
of gewoon op de bank. De beker 
is voor maar 5 euro bij SPIE ver-
krijgbaar. Bestellen kan via info@
pramenrace.nl. De beker past ook 
mooi onder de kerstboom.Wandeling 

door centrum 
Haarlem

Haarlem - De Gildegids nodigt 
belangstellenden uit om mee te 
wandelen op zaterdag 7 decem-
ber met een zwerftocht door het 
historische centrum van Haarlem. 
Vindt u het leuk om de Haarlem-
se binnenstad te (her)-ontdek-
ken? De oude historische gebou-

en 12.30 uur. De afstanden zijn 
5, 10, 15 en 25 kilometer. Met 
uitzondering van de 5 kilome-
ter gaan de overige afstanden in 
de richting van Kudelstaart. Kijk 
voor meer informatie kijk op awv-
aalsmeer.nl. Op de website ook 
informatie over andere wandel-
tochten die de AWV organiseert 
of bezoekt met georganiseerde 
bustochten.

wen, maar ook de smalle steeg-
jes en de knusse, vaak verbor-
gen pleintjes en enkele ho�es te 
bewonderen? Verhalen en anek-
dotes te horen uit Haarlems be-
wogen verleden? Kortom heer-
lijk genieten van al het moois 
dat deze Spaarnestad te bie-
den heeft. Vertrek om 13.30 uur 
vanaf de Vleeshal, Grote Markt. 
Aanmelden kan via een mail 
naar: gildewandelingen@gmail.
com of te bel naar 06-16410803. 
Kijk voor meer informatie op  
www.gildehaarlem.nl. 




