
pand aan de Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer. De gewenste 
ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan 
“Bedrijventerrein Stommeer Hornmeer”. Voor dit voornemen 
dient door middel van een uitgebreide procedure voor de om-
gevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende 
bestemmingsplan. 

De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken liggen met ingang van 31 januari 
2014 voor 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter 
inzage:
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 
0297-387575;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30, 
donderdag tussen 8.30-16.30 en vrijdag tussen 8.30-
12.30).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nr. 0297-387575 een afspraak te maken met de behan-
delend ambtenaar.

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Korfstraat 88 (Z-2013/055086), het plaatsen van een 

overkapping (ontvangen 26 oktober 2013).

VergunningsVrije aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Ringvaartzijde 44 (Z-2013/065978), het kappen van een 

boom (verzonden 27 januari 2014).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn inge-
trokken:
- Stationsweg 6 (Z-2013/066171), het bouwen van een 

supermarkt (uitgebreide procedure op grond van artikel 
2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo);

- Uiterweg 266 ws 2 (Z-2013/065239), het bouwen van een 
botenhuis (verzonden 2 januari 2014).

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

eVenementen

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Kermis op de Dreef van 4 t/m 9 maart 2014 van 13.00 – 

23.00 uur (Z-2013/063161);
- Buitenspeeldag op het grasveld van De Waterlelie op 21 

juni 2014 van 13.00-17.30 uur (Z-2013/059368).
Datum verzending vergunningen 30 januari 2014.

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

ter inzage:

t/m 20022014 Haya van Somerenstraat 35a (het brandveilig 
gebruik van BSO Kudelstein)

t/m 12032014 Zonnedauwlaan 69 (Z-2013/046406), (het 
brandveilig in gebruik nemen van een school 
kinderdagverblijf)

t/m 13032014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Oosteinderweg e.o. 2005’ 

t/m 14032014 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer (uitgebrei-
de procedure) (het vestigen van detailhandel 
(Dorcas) in het bestaande pand aan de Turf-
stekerstraat 15 te Aalsmeer)

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

gemeentegids aalsmeer 2014

De gemeentegids 2014 wordt door de hele gemeente in de 
periode van 8 t/m 31 januari 2014 verspreid.

toeVoeging Van het Volgende artikel 
aan de apV aalsmeer 2010

Artikel 4.6.1. a “Mosquito” 
1. Het college kan een geluidapparaat dat tonen uitzendt 

met een hoge frequentie ophangen of doen ophangen op 
locaties waar sprake is van overlast door jeugd.

2. Het college kan aan het ophangen van het geluidapparaat 
voorschriften verbinden.

3. De in het tweede lid bedoelde voorschriften kunnen onder 
meer betreffen:

 a. het maximale geluidsniveau;
 b. de situering van het apparaat;
 c. de frequentie en tijden van gebruik.
Datum vaststelling: 19 december 2013
Datum bekendmaking: 30 januari 2014

zitting centraal stembureau oVer geldigheid 
kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woens-
dag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat op 7 febru-
ari 2014 om 16.00 uur, dit bureau in een openbare zitting in 
het gemeentehuis zal beslissen over:
- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding 
 van een politieke groepering;
- het nummeren van de kandidatenlijsten;
- het beslissen over de geldigheid van de 
 lijstencombinaties.

stemmen in willekeurig stemlokaal
Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in Aals-
meer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat 
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, 
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meene-
men. Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk 
een stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem 
nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

iemand anders laten stemmen: 
stemmen met een volmacht
Als u zelf niet kunt stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte 
of vakantie- dan kunt u een andere Aalsmeerse kiezer mach-
tigen dit voor u te doen. U gebruikt het gedeelte van de 
stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en uw ge-
machtigde moeten beiden tekenen. De stempas verandert 
daarmee in een volmachtbewijs. Bij het stemmen moet uw 
gemachtigde (een kopie van) uw geldig identiteitsbewijs to-
nen. Dit heet een onderhandse volmacht. U kunt dit tot op 
de stemdag doen. 

U kunt ook schriftelijk regelen dat iemand voor u stemt met 
het formulier “Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen”. 
Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, is dit de enige ma-
nier om uw stem uit te brengen. Uw aanvraag moet vrijdag 14 
maart in ons bezit zijn. Een gemachtigde mag maximaal twee 
volmachten aannemen. De volmachtstem(men) moet(en) 
tegelijkertijd met de eigen stem in Aalsmeer worden uitge-
bracht.

identificatieplicht
Bij de gemeenteraadsverkiezingen mag u een identiteitsbe-
wijs gebruiken dat op 19 maart 2014 (de dag van de stem-
ming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig 
tot 20 maart 2009” of elke latere datum. 

ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan 
‘partiële herziening oosteinderweg e.o. 2005’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 31 januari 2014 tot en met 13 maart 2014 het ont-
werpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Oosteinderweg 
e.o. 2005’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter in-
zage ligt. 

plangebied
Het gebied van de partiële herziening heeft betrekking op de 
gronden binnen de veiligheidscontour van het LPG-vulpunt 
bij het tankstation aan de Burgemeester Kasteleinweg. 

doelstelling
Om het tweede complex startersappartementen binnen pro-
ject Dorpshaven te realiseren, is met de exploitant van het 
tankstation overeengekomen de LPG-verkoop te beëindigen. 
Het bouwverbod wat binnen de veiligheidscontour rondom dit 
vulpunt van kracht is, moet hiervoor gewijzigd worden. 

procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Oosteinderweg e.o. 2005’ met de bijbehorende stukken ligt 
van 31 januari t/m 13 maart 2014 voor een ieder op de vol-
gende wijze ter inzage:
- De papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien 

bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis 
van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openings-
tijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 
8.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur);

- De papieren versie van het bestemmingsplan is tevens in 
te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raad-
huis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen 
(openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag 
tussen 8.30-15.30, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en 
vrijdag tussen 8.30-12.30); 

officiële mededelingen
30 januari 2014

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 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
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

- Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal be-
kendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar gesteld via 
www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en leven/ be-
stemmingsplannen en structuurvisies/bestemmingsplan-
nen).

Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan 
Partiële herziening Oosteinderweg e.o. 2005’. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daar-
voor contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Clantstraat 10 (Z-2014/003789), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Kudelstaartseweg 59 (Z-2014/004352), het vergroten van 

de woning;
- Machineweg 25-27 (Z-2014/004431), het slopen van een 

dubbel woonhuis;
- Marconistraat 50 (Z-2014/004723), het bouwen van een 

berging;
- Oosteinderweg 168 (Z-2014/003473) het verbreden van 

een brug;
- Ophelialaan 108 (Z-2014/004428), het handelen in strijd 

met het bestemmingsplan;
- Snoekbaarsstraat 138 (Z-2014/004327), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde;
- Stationsweg 6 (Z-2014/004682), gewijzigde aanvraag 

voor het bouwen van een supermarkt;
- Sterrekrooshof 3 (Z-2014/004931), het plaatsen van een 

dakraam;
- Stuurboordstraat 1 (Z-2014/003791), het plaatsen van 

een schuur/berging in de voortuin;
- Uiterweg 32 (Z-2014/004937), het vergroten en wijzigen 

van een schuur in een theehuis;
- Visserstraat 40 (Z-2014/003449), het renoveren van de 

gevel en het plaatsen van een bouwkeet.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Oosteinderweg 335, 335a, 337 en 339 (Z-2014/004874), 

het slopen van een bedrijfsruimte met appartementen;
- Stationsweg 6 (Z-2014/004350), het slopen van bestaan-

de opstallen.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Oosteinderweg 248B (Z-2014/000461), het verkleinen van 

een bedrijfswoning en het uitbreiden van het hotel met 5 
kamers (verzonden 22 januari 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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.

kennisgeVing ontwerp beschikking, 
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht, 
omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor:
- Zonnedauwlaan 69 (Z-2013/046406), het brandveilig in 

gebruik nemen van een school kinderdagverblijf.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 29 januari 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de 
gemeente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak 
via tel. 0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-
meer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen 
met de afdeling ruimtelijke ordeningen en vergunningen via 
tel. 020-5404911

ontwerp beschikking omgeVingsVergunning 
turfstekerstraat 15 te aalsmeer 
(uitgebreide procedure) 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat 
zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het vestigen van detailhandel (Dorcas) in het bestaande 




