
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag 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 be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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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 nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar 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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. 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 portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven 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.of-
ficielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Beroep
Tijdens de termijn van terinzageligging kan door een belang-
hebbende die ten aanzien van het ontwerp van de omge-
vingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester en 
wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door 
de belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor bur-
gers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.

Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. 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, vergunning verleend
-  Aalsmeerderweg 283 A,1431 CN, het wijzigen van de voor-

gevel en het plaatsen van een dakkapel (Z-2016/062253). 
Verzonden: 27-01-2017. Toelichting:in de bekendmaking 
van 9 februari jl. is een foutief zaaknummer van de ver-
leende vergunning vermeld (z-2017/062253).

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. Re-
ageren 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. 
- Rietwijkeroordweg 52, 1432 JG, het plaatsen van 6 bouw-

keten op eigen terrein (Z-2017/006025)
- Copierstraat 3, 1433 NS, het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde van de woning (Z-2017/006512)
- Machineweg naast 202, 1432 EV, het aanleggen van een 

tijdelijke in- en uitrit t.b.v. het sonderen en vervoeren van 
bouwmaterialen (Z-2017/006652)

- Oosteinderweg 122, 1432 AN, het vervangen van huidige 
brug door brug van 5m breed met onderheide brughoofden 
(Z-2017/006981)

- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB, het oprichten van een hotel 
en het aanleggen van een in- en uitrit (Z-2017/007471)

- Christinastraat 32, 1432 HP, het dichtzetten van de lui-
fel van de carport door een gemetselde gevel met aan de 
voorzijde een overheaddeur (Z-2017/007443)

- Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS , het vergroten van het 
bestaande kantoorgedeelte (Z-2017/007729)

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. 
- Vlasakkerlaan 54, 56 en 58, 1431 DJ, het vergroten 

van de reeds vergunde bergingen voor waterwoningen  
(Z-2016/067790) Verzonden: 03-02-2017. Toelichting: In 
de bekendmaking van de aanvraag zijn de huisnummers 
50, 52, 54 en 56 genoemd. Dit bleek niet juist.

-  diverse locaties in Aalsmeer, 1431 EH, het plaatsen van 
meerdere verkiezingsborden t.b.v. de Tweede Kamerverkie-
zingen op 15 maart 2017. ( Z-2016/067683). Verzonden: 
03-02-2017

-  Cyclamenstraat 70, 1431 SC, het kappen van een berk  
(Z-2016/066642) Verzonden: 03-02-2017

-  Helling 49 en Kanaalstraat t.h.v. nr. 30 en 32, 1431 BR, 
het verleggen van parkeerplaatsen en plaatsen van een 
ketenpark (Z-2016/061433) Verzonden: 08-02-2017

-  Azaleastraat 17, 1431 SH, het plaatsen van een aanbouw 
aan de zijkant van de woning (Z-2016/063114) Verzonden 
08-02-2017

-  Azaleastraat 3, 1431SH, het oprichten van een schuur 
naast de woning. (Z-2016/063816). Verzonden: 08-02-
2017

Calslagen’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Ingevolge artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening maken zij bekend, dat met 
ingang van 17 februari 2017 t/m 30 maart 2017 het bestem-
mingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken voor 
een ieder ter inzage ligt. 

Doelstelling
Het project Nieuw-Calslagen voorziet in de bouw van maxi-
maal 15 vrijstaande woningen en inrichten van het openbaar 
gebied rondom het historische kerkhofje Calslagen. Deze be-
stemmingsplanherziening beoogt het juridisch planologisch 
toetsingskader te zijn voor de aanvragen om omgevingsver-
gunningen en het beoogd gebruik voor de komende tien jaar. 

Inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 
ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 17 
februari 2017 t/m 30 maart 2017 op de volgende wijze voor 
een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09A-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen. 

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen. 

Indienen beroep
De beroepstermijn start met ingang van de dag na die waarop 
het besluit ter inzage is gelegd: 18 februari 2017 en duurt 6 
weken. Gedurende de beroepstermijn kan op grond van arti-
kel 8.2 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening beroep 
worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen 2016’ bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden 
ingediend door:
- belanghebbenden, mits zij in de voorprocedure tijdig 

zienswijzen hebben ingediend, en;
- belanghebbenden die niet verweten kunnen worden geen 

zienswijze te hebben ingediend 

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot vaststelling 
treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepster-
mijn afloopt: 1 april 2017, tenzij een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking 
totdat op dat verzoek is beslist. Op het vaststellingsbesluit is 
afdeling 2 van hoofdstuk I van de Crisis- en Herstelwet van 
toepassing. Als gevolg hiervan is er geen pro-forma beroep 
tegen het vaststellingsbesluit mogelijk. Dit betekent dat na 
afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden 
meer kunnen worden aangevoerd. 

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING 
VAN HET BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED OOST, 
AALSMEERDERWEG 341 (UITGEBREIDE PROCEDURE) 
EN EEN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET 
GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een om-
gevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een 
woning op het adres Aalsmeerderweg 341 in Aalsmeer (IDN: 
NL.IMRO.0358.OIAVHB02xH-VG01). 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 9 februari 2017 
de verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Locatie
Het perceel is gelegen ten noorden van de nieuwbouwwijk 
Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het perceel ligt ten 
noorden van de Aalsmeerderweg tussen de woningen Aals-
meerderweg 339 en 343.

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Landelijk Gebied Oost. Voor dit voornemen 
dient door middel van een uitgebreide procedure voor de 
omgevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende 
bestemmingsplan. 

Besluit hogere grenswaarden
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer be-
kend dat zij op 3 januari 2017 een besluit hebben genomen 
ter vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet 
Geluidhinder. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de 
beoogde ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrij-
den van de grenswaarden als gevolg van wegverkeerslawaai 
van de Aalsmeerderweg en industrieterrein Schiphol-Oost.

Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de 
ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarde en 
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met 
ingang van 17 februari 2017 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;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: wo-
nen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe 
raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmings-
plan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via deze 
site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden ba-
lie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 15:30, 
donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 
12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH-
B02xH-VG01

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

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 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

- 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 beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 

deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 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 bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, 
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel 
in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbe-
kend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken 
op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag en 
kindertoeslag.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding 
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 beschikking

Gatz N. 20-09-2013 10-02-2017

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.

LAAT UW STEM HOREN!
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

U kunt stemmen in ieder stemlokaal in Aalsmeer
Met uw stempas kunt u in elk stemlokaal in Aalsmeer stem-
men. Het stembureau dat op uw stempas staat vermeld, is 
slechts een voorbeeld. Vergeet niet uw stempas en een geldig 
identiteitsbewijs mee te nemen. Zonder deze documenten is 
het niet mogelijk uw stem uit te brengen. Als u zelf niet kunt 
stemmen, kunt u iemand machtigen. Eind februari ontvangt u 
uw stempas en begin maart de kandidatenlijst.

Kunt u zelf niet kunt stemmen? Geef een volmacht af
Bij een volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. 
Dat kan tot op de dag van de verkiezingen. Deze volmacht 
is alleen geschikt als de persoon die namens u gaat stem-
men, zelf ook in Aalsmeer stemt. Geef de gemachtigde uw 
stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Een 
kopie van een identiteitsbewijs kan ook via een Smartphone 
worden getoond.

Wil u een kiezer in een andere gemeente 
voor u laten stemmen?
U kunt ook iemand machtigen die in een andere gemeente 
woont. Vraag dan een ‘schriftelijke volmacht’ aan. U vraagt 
een schriftelijke volmacht aan met het formulier ‘Verzoek om 
per volmacht te mogen stemmen’. Bij uw verzoek voegt u een 
kopie van uw identiteitsbewijs toe. Het formulier moet uiter-
lijk vrijdag 10 maart 2017 voor 12.00 uur in ons bezit zijn! U 
kunt de schriftelijke volmacht ook aanvragen in het gemeen-
tehuis. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. 
De laatste dag waarop dit kan is dinsdag 14 maart 2017. 

Stemmen in een andere gemeente
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kie-
zerspas aan! Met een kiezerspas kunt u overal in Nederland 
stemmen. U vraagt een kiezerspas aan met uw DigiD via de 
website met het formulier ‘Verzoek om met een kiezerspas te 
stemmen’. Bij uw verzoek voegt u een kopie van uw identi-
teitsbewijs toe. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 
2017 voor 12.00 uur in ons bezit zijn! U kunt een kiezerspas 
ook aanvragen in het gemeentehuis. Neem uw stempas en een 
geldig identiteitsbewijs mee. De laatste dag waarop dit kan is 
dinsdag 14 maart tot 12.00 uur.

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op: 
www.aalsmeer.nl.

TER INZAGELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
‘NIEUW CALSLAGEN 2016’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar ver-
gadering van 9 februari 2017 het bestemmingsplan ‘Nieuw-
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-  Salomon Dierkenslaan 1 t/m 39, 1431 EK, het oprichten 
van 37 woningen incl. bijbehorende bergingen, privacys-
chermen en erfafscheidingen. (Z-2016/067227) Verzon-
den: 10-02-2017. Toelichting: In de aanvraag stond als 
lokatieadres Stommeerkade 35/35a (Polderzoom bouw-
nummers 1 t/m 37), vermeld. 

Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Stommeerweg 117, 1431 EV, het slopen van het dakbe-

schot t.p.v. de dakkapel. (Z-2017/005792)
- Aalsmeerderweg 420, 1432 EG, het gedeeltelijk slopen van 

een woonhuis en kas. (Z-2017/004893)
- Hornweg 105, 1432 GE, het slopen van een schuur.  

(Z-2017/004403)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  Romeijnstraat 16, 1433 ND, het plaatsen van een dakkapel 

aan de voor- en achterzijde. De beslistermijn is verlengd 
met 6 weken. (Z-2017/000746).

-  Hortensialaan 79, 1431 VB, het plaatsen van een dakop-
bouw op een bestaande aanbouw aan de achterzijde van 
de woning. De beslistermijn is verlengd met 6 weken. (Z-
2016/068434).

Procedure afgebroken*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
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
- Aalsmeerderweg 47, 1432 CG, het oprichten van een inrich-

ting zijnde groothandel in koffiebonen.(Z-2017/000778). 
Toelichting: aanvraag is door de aanvrager ingetrokken.

- Cyclamenstraat 54, 1431 SC, het uitbreiden van de 2e ver-
dieping van een woonhuis. (Z-2016/060044). Toelichting: 
aanvraag is door de aanvrager ingetrokken

Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

dat op grond van artikel 3.9 Wabo 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.
- aan de Kanaalstraat t.h.v. nr. 30 en 32, 1431 BW, het 

kappen van bomen. (Z-2016/061433). Verzonden: 08-02-
2017. 

EVENEMENTEN
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.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z-2017/007035), Flyboard-

sensation van 10 april tot 31 oktober 2017, ontvangen 6 
februari 2017

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan 153 (Z-2017/005844) Bamboehof, ontvangen 

30 januari 2017

RECTIFICATIE, EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
WAS:
- Dorpsstraat 72 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de Jon-

ge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017
MOET ZIJN:
- Raadhuisplein 16 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de 

Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Marktstraat 32 (Z-2016/067202) Himalaya Palace / Hima-

laya Huis, verzonden 7 februari 2017

RECTIFICATIE, TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
WAS:
- Dorpsstraat 72 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de Jon-

ge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017
MOET ZIJN:
- Raadhuisplein 16 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de 

Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017

TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Marktstraat 32 (Z-2016/067202) Himalaya Palace / Hima-

laya Huis, verzonden 7 februari 2017

RECTIFICATIE. DRANK- EN HORECAVERGUNNING 
(AANVRAGEN)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
WAS:
- Dorpsstraat 72 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de Jon-

ge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017
MOET ZIJN:
- Raadhuisplein 16 (Z-2017/004441) Hotel Restaurant de 

Jonge Heertjes, ontvangen 25 januari 2017

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 32 (Z-2016/067202) Himalaya Palace / Hima-

laya Huis, verzonden 7 februari 2017

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 
geluidsapparatuur voor een feest op 25 februari 2017 op het 
perceel Sportlaan 43a, 1431HW (Z-2017/007097), ontvangen 
7 februari 2017. Dit verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de openings-
tijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte-

lijke Ordening en Vergunningen. 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, monde-
ling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende 
bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Amstelveen. 
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

TER INZAGE
t/m 16-03-17  Ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening Woon-

arken - Uiterweg 159 ’ en ontwerp-
  bestemmingsplan ‘4e herziening Woonarken- 

Uiterweg 154’ met bijbehorende stukken
t/m 23-03-17 Omgevingsvergunning in afwijking van het be-

stemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg (naast) 378 (Z-2016/036160) 
(aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimtelij-
ke onderbouwing, het besluit hogere grenswaar-
den en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken)

t/m 23-03-17 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan Uiter-
weg Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek (Z-
2015/058542). ( aanvraag voor omgevings-

  vergunning, de omgevingsvergunning (ont-
werp-beschikking), de ruimtelijke onderbou-
wing en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken)

t/m 30-03-17  Bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen 2016’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken

t/m 31-03-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, het be-
sluit hogere grenswaarde en de overige daarop 
betrekking hebbende stukken m.b.t. beschik-
king omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg 341 (uitgebreide procedure) en een 
besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.




