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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.

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 
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

Dobosz K.A. 23-01-1988 28-11-2019
Goedhart R.M. 20-01-1966 28-11-2019
Niewiarowski M.K. 30-10-1992 28-11-2019
Szostak A.K. 04-06-1993 28-11-2019

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.

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

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.

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.

VERGADERING DONDERDAG 12 DECEMBER

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 12 december 2019, in de raadzaal van het gemeen-
tehuis 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 17 oktober 
   2019, 31 oktober 2019 en 7 november 
   2019
  4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding

20.05  HAMERSTUK

 R-2 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
  Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
  (VrAA) 2015
 R-3 Verordening Rechtspositieregeling 
  Raadsleden en fractieassistenten
 R-4 Aanwijzen accountant
 R-5 Herbenoeming lid Commissie 
  Ruimtelijke Kwaliteit
 R-6 Verlengen Huisvestingsverordening 
  Aalsmeer 2016
 R-7 Vaststellen Belastingverordeningen 2020
 R-8 Wijziging Algemene Plaatselijke 
  Verordening Aalsmeer
 R-9 2e Bestuursrapportage 2019 
 R-10 Nota Reserves, voorzieningen en 
  risicobeleid 2020
 R-11 Benoemen en installatie Rekenkamer

  BEHANDELSTUK

20.15 R-12 Vaststellen voorkeursvariant Waterfront
20.45 R-13 Startnotitie Westeinderhage

21.15  SCHORSING waarin deelnemers 
  cursus Politiek Bewust de certificaten 
  krijgen uitgereikt

21.30 R-14 Instellen begeleidingscommissie 
  toekomstige gemeentelijke organisatie 
  en benoeming leden
21.45 R-15 Woonagenda Aalsmeer 2020
22.15 R-16 Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2019
22.30 R-17 Herijking en samenvoeging ‘Econo-
  mische en Recreatie en Toerisme Agenda’
22.55 R-18 Onttrekking aan de openbaarheid van 
  stroken grond Winkelcentrum 
  Einsteinstraat en toevoeging aan de 
  openbaarheid van een strook grond
23.00 R-19 Wijziging Verordening Wmo
23.05  Moties Vreemd aan de orde van de dag
23.15  Vragenkwartier
  
  SLUITING

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.
-  Westeinderplassen, percelen A 7023, A 7436 en A 7441, 

(Z19-072006), het bouwen van een vissteiger als onder-
deel van bouwplan Nieuw Calslagen 

-  Uiterweg 329 ws3, 1431 AJ, (Z19-071999), het vervangen 
van een huidige woonark door een nieuw te bouwen wa-
terwoning 

-  David van Baerlehof, (Z19-071585), het plaatsen van een 
brug 

-  Dorpsstraat nabij nr. 70 kadastraal bekend sectie G nr. 
6867, (Z19-071558), het renoveren van het gemeentelijk 
monument “de Barendebrug” 

-  Hoofdweg 128, 1433 JW, (Z19-071516), het bouwen van 
een loods 

-  Lisdoddestraat 68, 1433 WH, (Z19-071150), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Drie Kolommenplein 41, 1431 LB, (Z19-071143), het uit-
breiden van het appartement d.m.v. een terraskamer/serre 

-  Legmeerdijk sectie C nr. 5504, sectie C nr.5506 en sectie C 
nr. 5508, (Z19-071097), het tijdelijk aanbrengen van voor-
belasting bij de kruising t.b.v. het realiseren van een HOV-
busbaan door Aalsmeer 

-  Giekstraat 10, 1433 SH, (Z19-071050), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Oosteinderweg 287B, 1432 AW, (Z19-070730), het wijzigen 
van de gevels en het afwijken van het bestemmingsplan 
t.b.v. het wijzigen van de functie naar een sport- en bijeen-
komstfunctie 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- 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. Verzonden: 29 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:
- Boomgaard 3, 1432 LC, (Z19-059332), het doorbreken van 

een draagmuur op de begane grond en vergroten van de 
berging naar de voorzijde. Verzonden: 29 november 2019

-  Oosteinderweg 186, 1432 AR, (Z19-048893), het renoveren 
en vergroten van de woning. Verzonden: 29 november 
2019



Vergadering IJsclub Uiterweg
Aalsmeer - Op dinsdag 10 de-
cember houdt IJsclub Uiterweg 
haar 130ste jaarvergadering. 
Aan de orde komen onder ande-
re het jaarverslag van de secre-
taris en de penningmeester. Di-
verse schaatszaken worden be-
sproken en er zijn bestuursver-
kiezingen. Maar omdat er weer 
(bijna) geen ijs is geweest afge-
lopen schaatsseizoen, zal de ver-
gadering niet lang duren. Na de 
pauze verplaatst het gezelschap 
zich naar de veilingzaal. De heren 
Siem Kooij en Wim Roodenburg 
nemen de aanwezigen mee terug 
in de tijd met �lms van schaat-
send Aalsmeer en sfeerfoto’s van 
de Uiterweg. De leden en begun-
stigers van de IJsclub worden van 
harte uitgenodigd om de jaarver-
gadering bij te wonen. Deze vindt 

plaats in de Historische Tuin, in-
gang Praamplein, en begint om 
20.00 uur.

Kerstmarkt
IJsclub Uiterweg is ook weer aan-
wezig op de Kerstmarkt in de His-
torische Tuin van Lionsclub Op-
helia op vrijdag 13 en zaterdag 
14 december. In een sfeervolle 
omgeving, compleet met serin-
genslee, prikbur, koek en zopie, 
kan iedereen een sel�e maken. Of 
een leuke foto met het hele gezin 
om te gebruiken als kerstkaart. 
Diverse leden van de ijsclub zijn 
aanwezig om hierbij te helpen. 
En, ze staan met de koek en zopie 
op het pleintje bij het kantoorge-
bouwtje in de Historische Tuin zo-
wel vrijdagavond als zaterdag de 
hele dag.

Handboogschieten
Sinterklaas-wedstrijd 
bij HBV Target
Kudelstaart - Donderdag 28 no-
vember werd er bij handboog-
vereniging Target geschoten op 
afbeeldingen van Sinterklaas, 
Piet en diverse strooisels. De ver-
schillende afbeeldingen leverden 
punten op die voor verrassende 
uitslagen zorgden. Zoals gebrui-
kelijk bij funwedstrijden werden 
alle klassen en alle leeftijden door 
elkaar gegooid bij de baanbezet-
ting. Tevens werd er bij elke nieu-
we ronde van 3 pijlen 1 baan met 
de klok mee opgeschoven. Op 
deze manier worden de schut-
ters behoorlijk door elkaar heen 
gehaald. Enkele nieuwe leden en 
leden die vanuit de beginners-

cursus lid waren geworden be-
leefden hun eerste funwedstrijd 
en het was leuk om te zien dat er 
zelfs nieuwe leden in de prijzen 
vielen. Dit soort wedstrijden wor-
den georganiseerd door Peter 
Bouwmeester, de wedstrijdleider 
van HBV Target. Peter had weer 
met het nodige creatieve knip- 
en plakwerk gezorgd voor ludie-
ke blazoenen, in dit geval mijters, 
pepernoten en ander lekkers. Het 
was een gezellige wedstrijd die 
uiteindelijk maar één grote win-
naar kende en dat waren alle aan-
wezige schutters. Meer info over 
handboogschieten op: www.
hbvtarget.nl

In samenwerking met RKDES selectie
Voetbalquiz in Dorpshuis
Kudelstaart - Op vrijdag 13 de-
cember wordt in het Dorpshuis 
van Kudelstaart in samenwerking 
met de RKDES selectie een voet-
balquiz georganiseerd. Vooraf-
gaand aan de quiz wordt er vanaf 
17.00 uur een vrijdagmiddag bor-
rel geserveerd. Onder het genot 
van muziek, een drankje en een 
hoop gezelligheid is er de moge-
lijkheid om lootjes te kopen voor 
de loterij, waarbij vele leuke prij-
zen te winnen zijn. Voor 15 euro 
per koppel kun je samen met je 
beste voetbalvriend of vriendin 
’s avonds vanaf 19.00 uur mee-
doen aan de voetbalquiz en kans 

maken op leuke prijzen. De quiz 
is toegankelijk voor jong en oud, 
de focus zal liggen op nationale 
en internationale voetbalvragen, 
maar ook vragen over het regio-
voetbal komen aan bod. Om ze-
ker te zijn van deelname wordt 
aangeraden om tijdig aan te mel-
den en dit kan als tweetal via rk-
des.selectie@gmail.com. Op de 
avond zelf is het ook mogelijk om 
aan te melden en een ticket te 
kopen aan de deur, maar let op: 
vol is vol. Wacht dus niet langer 
en schrijf snel in om zeker te zijn 
van deelname, want dit wil je niet 
missen.

Volgende week donderdag 12 december

Westeinderhage, wonen 
en winkeltijden in Raad
Aalsmeer - Er was veel publieke 
belangstelling tijdens de commis-
sie Ruimte en Economie voor de 
startnotitie Westeinderhage Ku-
delstaart en drie insprekers rich-
ten zich tot de commissie met na-
me over de toename van de ver-
keersdrukte. In de nieuwe woon-
wijk Westeinderhage gaan zo’n 
275 woningen gebouwd worden. 
Ook werd er aandacht gevraagd 
om meer woningen te bouwen 
voor jongeren en ouderen. De 
commissie was het eens dat er 
eerst een oplossing voor het ver-
keer gevonden dient te worden 
voordat de wijziging van het be-
stemmingsplan aan de raad 
wordt voorgelegd. De wethou-
der zegde toe die volgorde aan te 
houden. Verder uitte de commis-
sie haar tevredenheid over aan-
passingen in de startnotitie ten 
opzichte van de vorige versie die 
aan de raad werd voorgelegd. Het 
onderwerp wordt ter besluitvor-
ming voorgelegd in de raadsver-
gadering van 12 december.

Woonagenda en winkeltijden
Om te komen tot een passende 
woningvoorraad voor Aalsmeer 
werd de commissie gevraagd een 
advies te geven over de Woon-
agenda. De commissieleden had-
den veel vragen en gaven een aan-
tal suggesties mee. De wethouder 
zegde toe een aantal zaken nog uit 
te zoeken voor de besluitvorming 
in de raadsvergadering van 12 de-
cember. Over de verruiming van 
de winkeltijden op zon- en feest-
dagen was enige discussie. Een 
aantal fracties ziet de verruiming 
niet zitten, mede omdat ze ook 
signalen hebben gekregen dat 
winkeliers en inwoners hiertegen 
zijn. Andere fracties zijn wel voor 
de verruiming, maar zien graag 
andere tijden opgenomen. Dit 
onderwerp zal verder besproken 
worden in de raadsvergadering. 
Het onderwerp wordt ter besluit-
vorming voorgelegd in de raads-
vergadering van volgende week 
donderdag 12 december vanaf 
20.00 uur in het gemeentehuis.

O�ciële Mededelingen
5 december 2019

-  Werven 21, 1431 CP, (Z19-054203), het legaliseren van een 
nieuwe schuur met overkapping. Verzonden: 26 november 
2019

-  Stommeerweg 67, 1431 ET, (Z19-061925), het realiseren 
van een hekwerk rondom de erfgrens. Verzonden: 26 no-
vember 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:
-  Zwarteweg 93, 1431 VK, (Z19-047069), het uitbreiden van 

de showroom. Verzonden: 02 december 2019
-  Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z19-064245), het realiseren 

van een uitbreiding aan de voorgevel. Verzonden: 02 de-
cember 2019

-  Dorpsstraat 32 a en b, Helling 14 a-e, 1431 CD, (Z19-
045279), het transformeren van een bestaand winkelpand 
en woning naar 7 appartementen. Verzonden: 29 novem-
ber 2019

-  Machineweg 201, 1432 ES, (Z19-024465), het bouwen 
van een bijgebouw in het achtererf ten behoeve van een 
quarantaineruimte voor een kattenhotel. Toelichting: De 
omgevingsvergunning is van rechtswege toegekend. Ver-
zonden: 29 november 2019

-  Aalsmeerderweg 241A, 241B, 241C, 241D, 241E, 241F, 241G, 
241H, 241K en 241L, (Z19-040212), het bouwen van een be-
drijfsverzamelgebouw. Verzonden: 28 november 2019

-  Uiterweg 426, (Z19-066320), het plaatsen van een schip-
pershuisje. Verzonden: 28 november 2019

-  Legmeerdijk 281, 1432 KC, (Z19-063173), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur. Verzon-
den: 28 november 2019

-  Bilderdammerweg nabij 119, sectie D nr 4566, 1433 HG, 
(Z19-059820), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. 
het tijdelijk plaatsen van een container voor opslag van 
materialen voor het beheren van de schooltuinen. Verzon-
den: 28 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:
-  Meervalstraat 23 en 25, 1431 WE, (Z19-059153), het kap-

pen van 12 bomen t.b.v het slopen van 2 schoolgebouwen 
en bijgebouwen (Het project is vergunningsvrij). Verzon-
den: 02 december 2019

-  Werven 21, 1431 CP, (Z19-054203), het legaliseren van een 
nieuwe schuur met overkapping. Verzonden: 26 november 
2019 

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:
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z19-070724) Er komt een DJ muziek 

van de jaren 70 draaien op 14 december 2019, melding ak-
koord 26 november 2019

- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z19-071059) Christmas 
Dance Party met DJ Kees Markman Gezellige muziek/dans 
avond op 21 december 2019, melding akkoord 27 novem-
ber 2019

- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z19-071062) Laatste werk-
dag op 30 december 2019, melding akkoord 27 november 
2019

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

TER INZAGE

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 08-12-19 Besluit herziening Welstandsbeleid (Z-
2018/051216) met bijbehorende stukken

t/m 12-12-19 De omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost’ ten behoeve van de ontwikkeling van 
een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aals-

Vervolg van vorige blz.
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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.

Balans, rust en intense ontspanning
Yoga bij Studio Plasia
Aalsmeer - Manon van den Ber-
ge is sinds 2,5 jaar werkzaam als 
yogadocent in onder andere het 
centrum van Aalsmeer onder de 
naam Studio Plasia. Al ruim 10 
jaar is yoga haar passie. Wil je ge-
zonder, energieker en vitaler zijn? 
Ben je op zoek naar een manier 
om met de dagelijkse stress om 
te gaan? Yoga brengt balans, rust, 
stilte en een intense ontspan-
ning. Bij Studio Plasia is het mo-
gelijk om verschillende vormen 
van Yoga voor beginners en ge-
vorderden te volgen, waaron-
der: hatha yoga, yin yoga, yoga 
nidra en kinderyoga. Vanaf 1 ja-
nuari geeft Manon op maandag 
van 9.00 tot 10.15 uur Yin Yoga, 
op dinsdag van 9.00 tot 10.15 uur 
Hatha Yogam, van 10.30 tot 11.30 
uur Yoga Nidra en van 20.00 tot 
21.15 uur Yin Yoga. Op woensdag 
staat van 20.00 tot 21.00 uur Yo-
ga Nidra op het lesrooster en op 
donderdag van 9.00 tot 10.15 uur 
Yin Yoga, van 10.30 tot 11.30 uur 

Yoga Nidra en van 20.00 tot 21.15 
uur Hatha Yoga. Op vrijdag geeft 
Manon op afspraak kinderyoga. 
Inschrijven voor een proe�es kan 
via manon@plasia.nl of bel 06-
41968198. Kijk voor meer infor-
matie over de speci�eke vormen 
van yoga op: www.plasia.nl.

‘Midden in de winter’
Vertelvoorstelling met 
muziek in bibliotheek

Amstelland - Op zondag 15 
december organiseert Biblio-
theek Amstelveen Stadsplein 
een winterse vertelvoorstel-
ling voor het hele gezin. Ter-
wijl het buiten donker en koud 
is vrolijkt Alexandra Sips de Bi-
bliotheek op met het prachti-
ge winterverhaal ‘Midden in de 
winter’. Ze wordt daarbij bege-
leid door haar broer Hugo op 
gitaar. De voorstelling start om 
15.30 uur, is bedoeld voor kin-
deren vanaf 4 jaar en is ook ze-

ker leuk voor ouders en oude-
re broertjes en zusjes. De toe-
gang tot de voorstelling is 
gratis. Dit belooft een heerlij-
ke zondagmiddag te worden 
waarop je met het hele gezin 
helemaal in de kersstemming 
komt! Wees op tijd voor een 
mooi plekje en laat je betove-
ren. Het winterverhaal duurt 
tot 16.30 uur. Meer informatie 
over deze vertelvoorstelling is 
te vinden op: www.debiblio-
theekamstelland.nl 

Maakplaats voor 10 tot 12 jarigen
‘Feestverhalen’ in de bieb
Amstelland - Op woensdag 11 
december kunnen kinderen van 
10 tot 12 jaar zichzelf in de bibli-
otheek in elke mogelijke omge-
ving plaatsen door middel van 
het green screen. De Maakplaats 
in Bibliotheek Stadsplein Amstel-
veen wordt op woensdag 11 de-
cember omgebouwd tot heuse 
studio. 
Kinderen gaan aan de slag met 
het bedenken van leuke verha-
len met het thema ‘Feest’ en door 
middel van het green screen kun-
nen de verhalen zich afspelen in 

elke gewenste omgeving. Plaats 
jezelf bijvoorbeeld in een mooie 
feestzaal of op de dansvloer van 
een discotheek uit de jaren tach-
tig. Of misschien vier jij je feestje 
het liefst op een tropisch strand 
of midden in een prachtig bos. 
Tijdens de workshop ‘Feestver-
halen’ zijn de kinderen de baas! 
De workshop start om 15.00 uur, 
duurt tot 16.30 uur en kaartjes 
zijn te verkrijgen via www.debi-
bliotheekamstelland.nl. Kosten: 
7,50 euro voor leden en 15 euro 
voor niet leden.




