
Officiële Mededelingen
12 december 2019

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.

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. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND DE 
FEESTDAGEN

LET OP: door de feestdagen kan de levertijd van reis-
documenten en rijbewijzen langer zijn.

1e en 2e kerstdag
Het gemeentehuis is op woensdag 25 en donderdag 
26 december 2019 gesloten. Op 24 en 31 december 
zijn wij telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur.

1 januari 2020
Op woensdag 1 januari is het gemeentehuis gesloten.

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.

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 DINSDAG 17 DECEMBER

Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op 
dinsdag 17 december 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening 
20.00-20.45 2. Terugkoppeling participatieplan Afval
20.45-21.30 3. Dashboard Jeugdhulp
 4.  Sluiting

LOGIESVOORZIENING VOOR TIJDELIJKE 
ARBEIDSMIGRANTEN

Gemeente Aalsmeer - Besluit tijdelijke omgevingsvergun-
ning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N201-
zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied 
Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor 
tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan 
14a en 14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer (Z18-
006642)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een tijde-
lijke omgevingsvergunning voor de termijn van 5 jaar hebben 
verleend voor het realiseren van een logiesvoorziening met 
bijbehorende parkeervoorzieningen in afwijking van de ter 
plaatse geldende bestemmingsplannen. De afwijking van de 
ter plaatse geldende bestemmingsplannen zijn als volgt.
- Gebruik als logiesvoorziening met bijbehorende parkeer-

voorzieningen ter plaatse van de bestemmingen ‘Uit te 
werken

  Bedrijfsdoeleinden’(UB) van het bestemmingsplan ‘N201-
zone’ en de 1e herziening daarvan zijn niet toegestaan;

- Gebruik van 8 parkeerplaatsen ten behoeve van de logies-
voorziening binnen de bestemming ‘Wonen’ van het be-
stemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ is niet toegestaan.

Ter inzagelegging
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 14 december 2019 t/m 24 ja-
nuari 2020 op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: 
 NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAB-VG01 en
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer 
 http://0358.ropubliceer.nl/;
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeen-

tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-
16.30 uur en vrijdag van 8.30-10.30 uur.

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30-
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 
uur).

Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om de omgevings-
vergunning te verlenen is mogelijk van 14 december 2019 t/m 
24 januari 2020. Belanghebbenden die tegen het ontwerp-
besluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, of belangheb-
benden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder 
zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen tegen de 
omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector 
Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Voor de 
behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek 
om voorlopige voorziening bent u gri�erecht verschuldigd. 
Over de hoogte van het gri�erecht en de wijze van betaling 
kunt u contact opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit tot het verlenen van deze omgevingsvergunning 
is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden 
in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na a�oop 
van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden 
worden aangevoerd.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzie-
ningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te 
tre�en indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het 
beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
- Thailandlaan 10, sectie B nr. 4214 en 9652, (Z19-046258), 

(Omgevingsvergunning, buiten behandeling gesteld) het 
realiseren van een bedrijfspand met kantoor en show-

room. Toelichting: Op 10 oktober 2019 is gepubliceerd dat 
betre�ende aanvraag door de aanvrager is ingetrokken. 
Dit is echter niet juist; de aanvraag is op 4 oktober 2019 
door gemeente Aalsmeer buiten behandeling gesteld we-
gens het ontbreken van benodigde gegevens. Verzonden: 
04 oktober 2019 

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.
-  Dorpsstraat 93, 1431 CB, (Z19-073294), het doorbreken 

van een draagmuur en deze verstevigen met een stalen 
constructie 

-  Vlinderweg 62, 1432 MJ, (Z19-072961), het vervangen van 
de schuur in de achtertuin door een overkapping  

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:
- Rietwijkeroordweg 41-43, 1432 JG, (Z19-043970), het wij-

zigen van de gevels met dak en het plaatsen van laadkuil 
met damwanden en hekwerken aan de achterzijde van de 
kassen. Verzonden: 04 december 2019 

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

Geijs A.J. 01-01-1999 05-12-2019

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 



Zwarte Jaap: 
Het vervolg
Aalsmeer - Waar komt de bij-
naam van Jaap Spaargaren ei-
genlijk vandaan? Ik ben het hem 
gaan vragen. Zijn antwoord is 
simpel. In het verre verleden za-
ten er twee Jaap Spaargarens in 
dezelfde klas op de lagere school, 
twee nee�es van dezelfde leef-
tijd. De ene jongen was blond 
(Witte Jaap), de ander had don-
ker haar (Zwarte Jaap). Zo kon de 
ju�rouw onderscheid maken tus-
sen beide jongens. Zo is het tot 
op de dag van vandaag. Zouden 
die bijnamen ook tellen voor de 
akkers, sloten en plassen in het 
bovenlandengebied? Jaap geeft 
het antwoord.

De waarheid
Hij vertelde mij het verhaal van 
de Grote- en Kleine Brug. Ik had 
gefantaseerd dat vroeger over 
de doorvaarten bruggen lagen, 

BOVENLANDEN

die de Westeinderdijk verbon-
den. Maar, de dijk is in 1840 weg-
gespoeld, waarschijnlijk zijn toen 
de doorgangen ontstaan. Mijn 
verzonnen verhaal blijkt dus to-
tale onzin... Volgens de overleve-
ring van zijn vader (die in 1901 
werd geboren), was er rond de 
eeuwwisseling  een zeer zwa-
re winter met veel ijsgang op de 
Westeinderplassen. Er ontston-
den in de twee grotere doorgan-
gen van de Kleine- naar de Grote 
Poel een grote ijsbrug, in wat nu 
de Kleine Brug heet. En een klei-
ne ijsbrug, waar nu de Grote Brug 
is. Dit lijkt mij te verklaren dat de 
grote doorgang de Kleine- en de 
kleinere doorgang de Grote Brug 
heet. Zou het mysterie hiermee 
opgelost zijn?

“Religie speelt geen rol, er is voor iedereen respect”

Aalsmeer over Hoop is 
mededogen voor elkaar
Aalsmeer - Maandag 16 decem-
ber organiseert Aalsmeer over 
Hoop - waarvan uitmaken de 
Dorpskerk, Oosterkerk, Levend 
Evangelie Gemeente, Alphakerk, 
Cama en Lijnbaankerk - voor 
de vierde keer weer een gewel-
dig kerstdiner in de Studio’s van 
Aalsmeer. In één van de prachtig 
versierde zalen staan er fraai ge-
dekte tafels klaar, �onkerende de 
kroonluchters, en wordt er een 
feestelijke drie gangen maaltijd 
geserveerd. De genodigden ko-
men terecht in een sprookje dat 
werkelijkheid is. Voor hen is het 
niet weggelegd om eens een keer 
uit dineren te gaan. Eens even he-
lemaal los te komen van dage-
lijkse zorgen. “Wij zijn blij dat de-
ze avond een plek heeft gekre-
gen in de samenleving. Ten eer-

ste zijn dat de donaties en spon-
soren en het beschikbaar stellen 
van deze mooie zaal die het �nan-
cieel mogelijk maken. Verder dra-
gen ook de drie wethouders hun 
steentje bij om mensen die niet in 
staat zijn met eigen vervoer te ko-
men, op te halen en weer thuis te 
brengen.” Aan het woord zijn Koos 
de Meij en Ellen Vollmuller, zij dra-
gen, met nog vele anderen, de 
zorg voor dit feestelijke gebeuren. 
Welke gezinnen er op deze avond 
komen is hen niet bekend, de na-
men en adressen worden aange-
reikt door de Voedselbank, via het 
sociaal loket van de gemeente en 
de diaconie van de kerken.

Wensboom
De populariteit voor dit diner is 
inmiddels zo gestegen dat er vo-

rig jaar een wachtlijst is ontstaan. 
Er moeten ook dit jaar waarschijn-
lijk weer mensen worden teleur-
gesteld. Zij krijgen overigens vast 
wel weer een kans bij één van de 
volgende activiteiten. Want dat 
is de kracht van Aalsmeer over 
Hoop. Het blijft niet bij deze ene 
mooie avond. Vooral de wens-
boom is een sterke verbindende 
factor. “Iedereen mag een wens 
indienen: zoals een keer met ie-
mand een kopje ko�e drinken, 
of samen een wandeling maken, 
enz. Vanuit de verschillende ge-
meenten worden deze wensen 
vaak ook ingewilligd. Maar, en 
daar zijn wij heel blij mee, er zijn 
ook mensen die zelf iets willen 
doen. Bijvoorbeeld door traditio-
nele gerechten uit hun geboorte-
land te koken voor de Aalsmeer-

ders. In de loop der jaren zijn 
daardoor al bijzondere contacten 
ontstaan. Op deze manier komt er 
steeds meer belangstelling voor 
elkaars cultuur.”

Tafelindeling
Wanneer iedereen naar zijn/ haar 
plaats is gebracht, volgt het han-
den schudden en kennismaken. 
Vooraf wordt er aandacht ge-
schonken aan de tafelindeling. 
Een juiste mengeling bevordert 
leuke gesprekken. Het is prach-
tig en ontroerend om te zien hoe 
mensen zich ontspannen wan-
neer er aandacht voor elkaar is. 
Voor de kinderen zijn er allemaal 
leuke spelletjes dus die verma-
ken zich kostelijk. “Het mooie van 
deze gezamenlijke internationa-
le bijeenkomst is dat het gaat om 
verbinding. Het gaat om mededo-
gen, religie speelt geen rol, er is 
voor iedereen respect. Zo wordt 
er bij de samenstelling van het 
menu ook rekening gehouden 
met godsdienstige voorschriften.” 
Maandag 16 december van 17.00 
tot 21.00 uur is het feest waar nu 
al met veel verlangen naar wordt 
uitgekeken.
Janna van Zon

O�ciële Mededelingen
12 december 2019

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:
- Herenweg 66A, 1433 HB, (Z19-056205), het aanbrengen van 
een zoldervloer op de bestaande balklaag in een bijgebouw.
 Verzonden: 03 december 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:
-  Helling 19, 1431 BR, (Z19-049902), het koppelen van 2 dak-

kapellen op het achterdakvlak van de bedrijfswoning. Ver-
zonden: 09 december 2019

-  Chrysantenstraat 19, 1431 BM, (Z19-056162), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde. Verzonden: 05 de-
cember 2019

-  Venusstraat 13, 1431 XE, (Z19-066820), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
05 december 2019

-  Chrysantenstraat 21, 1431 BM, (Z19-056164), het realiseren 
van een opbouw op de bestaande aanbouw. Verzonden: 
05 december 2019

-  Chrysantenstraat 17, 1431 BM, (Z19-056163), het uitbrei-
den van de woning aan de achterzijde en het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde. Verzonden: 05 december 
2019

-  Aalsmeerderweg 416, (Z19-057780), het bouwen van een 
woning. Verzonden: 02 december 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.

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ophelialaan 7 (Z19-071889) Verkopen van verse vis en vis 

producten van 4 december 2019 t/m 3 december 2024,  
verzonden 5 december 2019

- Pompplein / Ophelialaan (Z19-072437) Verlenging Stand-
plaats ten behoeve van Hollandse Gebakkraam van 1 de-
cember t/m 31 december in 2020 t/m 2024, verzonden 5 
december 2019

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Raadhuisplein, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat 

en Dorpsstraat (Z19-067845) Bandjesavond op 27 juni 
2020, ingetrokken 4 december 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Surfeiland, buiten naast Westeinder Paviljoen (Z19-

072662) Kerst op Surfeiland, kerkdienst in de openlucht op 
24 december 2019, melding akkoord 5 december 2019

- Westeinderplassen (Z19-065117) Plaspop 2020 2e lustrum 
editie op 27 juni 2020, melding akkoord 6 december 2019

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

TER INZAGE

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-
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-

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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.

t/m 2401-20  Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in af-
wijking van de bestemmingsplannen ‘N201-
zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Lande-
lijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een 
logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmi-
granten op het perceel Thailandlaan 14a en 
14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer 
(Z18-006642)

IJsbrug
Wat is een ijsbrug eigenlijk? Als 
een ijsvloer uitzet, kan het ijs vaak 
geen kant meer uit. Wanneer de 
wallekant schuin oploopt, zal het 
ijs daar overheen schuiven. Als 
er een rechte beschoeiing is lukt 
dat niet. De spanning die ontstaat 
door het uitzettend ijs, zal met 
veel kabaal een scheur opleve-
ren en dan krijgt het ijs de ruimte  
om tegen elkaar op te gaan staan. 
Hoe groter de ijsvlakte hoe hoger 
de ontstane ‘brug’.

Piswetering
Onder het genot van een �es-
je wijn, dat wij in zijn gezellige 
keuken meester maakten, ver-
telde hij het volgende smeuïge 
verhaal: Achter de strekdam in 
De Rijsen bij het Westerbalken-
gat ligt een klein slootje. Aan dat 
slootje had Jaap een halve eeuw 
terug een eiland waar serin-
gen op werden geteeld. De be-
schoeiing moest vernieuwd van 
het mooie landgoedje. Na ge-
dane arbeid en een paar biertjes 
kregen Jaap en zijn mannen de 
natuurlijke aandrang. Het werd 
een wedstrijdje waarbij de he-
ren op de nieuwe schoeiing gin-
gen staan en degene die met zijn 
bewatering het verst kwam had 

gewonnen. Sinds die tijd heet 
het slootje: De Piswetering. Jam-
mer dat er geen foto van is, want 
anders had de foto mooi bij deze 
column geplaatst kunnen wor-
den.

Een boek vol
Zwarte Jaap kent veel mooie 
anekdotes over de bijnamen in 
Aalsmeer, teveel voor een paar 
columns van mij. Wie weet schrijf 
ik er nog eens een boek over!
Reacties zijn welkom: 
bob@bovenlanden.nl Klaverjassen en 

B(l)ingo RKDES
Kudelstaart - Op vrijdag 13 de-
cember organiseert RKDES van-
af 20.00 uur kerstklaverjassen. In 
koppels van twee wordt gekla-
verjast (Amsterdams) om mooie 
prijzen. Kosten van deelname be-
dragen 5 euro per koppel. Opge-
ven kan via de website: www.rk-
des.nl. De volgende dag, zater-
dag 14 december, staat b(l)ingo 
op het programma. Voor het der-
de jaar alweer wordt dit heerlij-
ke avondje vol prijzen en gezel-
ligheid georganiseerd. Deelname 
kost 15 euro. Aanvang is even-
eens 20.00 uur in de kantine van 
RKDES aan de Wim Kandreef.

Voor iedereen die van stijldansen houdt

Kerstbal bij dansschool 
Robert Bogaart
Aalsmeer - De danslessen voor 
dit jaar zijn bijna klaar bij Dans-
school Robert Bogaart. Het dans-
jaar wordt afgesloten met een ge-
zellig kerstbal in De Oude Veiling 
op zaterdag 21 december. Zowel 
leerlingen als mensen van bui-
tenaf zijn van harte welkom om 
deze avond te genieten van een 
mini walking dinner, als ook het 
dansen en een dansshow. Het 
kerstbal is van 20.30 tot 23.30 uur 
Na deze afsluiting zijn er twee 
weken geen lessen, maar wie na 
de feestdagen de oliebollen er 
af wil trainen kan op woensdag 
8 januari weer terecht. Dan star-
ten de lessen Latin Energy Wor-
kout weer (van 18.00 tot 18.45 
uur), maar ook het stijldansen 
voor beginners, gevorderden en 

vergevorderden gaat dan weer 
van start. Kijk voor meer informa-
tie over alle danslessen op: www.
dansschoolrobertbogaart.nl of 
stuur een mail naar: robertbo-
gaart@gmail.com.

Greep in kassa 
van sporthal

Aalsmeer - Op woensdag 4 de-
cember is tussen vijf over twee en 
tien voor half drie in de nacht op-
nieuw ingebroken in de sporthal 
aan de Beethovenlaan. Om bin-
nen te komen hebben de dieven 
weer de nooddeur geforceerd. 
Twee weken geleden werden di-
verse gereedschappen gestolen, 
ditmaal is een greep gedaan in 
de kassa en een �ink geldbedrag 
ontvreemd. Het onderzoek door 
de politie is nog in volle gang.

Slot van BMW 
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 4 op donderdag 5 december 
is ingebroken in een in de Satur-
nusstraat geparkeerde auto. Van 
de BMW is het slot aan de bestuur-
derskant gesloopt en gestolen door 
de dieven. De eigenaar trof zijn au-
to de volgende dag met een open-
staande deur aan. Mogelijk zijn er 
getuigen van deze best intensie-
ve ‘klus’. Wie meer informatie heeft 
wordt verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Cum Ecclesia, Kudelkwetters en Flora
Kerstconcert in Sint Jan
Kudelstaart - Op zondag 22 de-
cember is het tijd voor het sfeer-
volle kerstconcert van het dames-
en heren koor Cum Ecclesia en 
het kinderkoor De Kudelkwetters 
in de Sint Jan Geboortekerk. Dit 
jaar met medewerking van kin-
derkoor Akkoord en middenkoor 
Resonans, beiden uit Leimuiden. 
En, zoals al jaren een vast gege-
ven, zal ook muziekvereniging 
Flora acte de présence geven. Ie-
der koor zal enkele eigen mooie 
kerstliederen ten gehore bren-
gen, maar er zal ook veel samen-

zang zijn waarbij bezoekers heer-
lijk mee kunt zingen. Een mooie 
gelegenheid om in de kerstsfeer 
te komen! Het concert begint om 
14.30 uur en zal ongeveer ander-
half uur duren. De deuren gaan 
open vanaf 14.00 uur. De toegang 
is gratis en na a�oop is er op het 
kerkplein gelegenheid om na te 
praten onder het genot van war-
me chocomel en glühwein. 




