
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.

Officiële Mededelingen
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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.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

- Zonnedauwlaan 20, 1433 WB (Z-2017/008839), het plaat-
sen van 2 airco units aan de zijgevel van de woning

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

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. 
- Fuutlaan 9, 1431 VN (Z-2016/068443), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
14-02-2017

- Aalsmeerderweg 25, 1432 CG (Z-2016/064298), het aan-
leggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een dam. 
Verzonden: 15-02-2017

- David van Baerlehof 1 t/m 22 en Anthony Godinweg 1 t/m 
29 (Polderzoom sectie C perceelnr. 2956, 5348 en 7137 
(alle gedeeltelijk), 1431 EK (Z-2016/067720), het bouwen 
van twee appartementengebouwen (22 en 29 app.) met 
op de begane grond bestrating naar de voordeur en ter-
rasbestrating met privacyscherm tussen de terrassen. Ver-
zonden: 16-02-2017

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:
- Mijnsherenweg 32, 1433 AS (Z-2017/007535), het slopen 

van een asbesthoudende traforuimte
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:
- Hornweg 185, 1432 GH (Z-2016/067079), een aanbouw 

aan de achterzijde ten behoeve van een voorraadmagazijn, 
een terras aan de voorzijde, een interne verbouwing met 
aan de voorzijde een bakkerij met zitjes en het veranderen 
van de voorgevel. De beslistermijn is verlengd met 6 we-
ken.

- Japanlaan naast nr. 17, 1432 DK (Z-2016/067937), het 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van 
een logiesgebouw (short stay), het plaatsen van een erfaf-
scheiding, het overkappen t.b.v. parkeerplaatsen, stalling 
fietsen, rokersplaats en containers en het aanleggen van 
een in- en uitrit. De beslistermijn is verlengd met 6 weken.

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. 
- Uiterweg 302A, 1431 AW (Z-2016/066352), het legalise-

ren van een inrichting botenbergingwerkplaats. Toelich-
ting: de aanvraag is door de aanvrager ingetrokken.

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.

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 in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

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

gelet wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien dit noodza-
kelijk is, verbaliserend optreden. U kunt hierbij denken aan de 
volgende parkeersituaties waarop wordt gelet:
- dubbel parkeren;
- parkeren in stopverbod;
- parkeren op het trottoir;
- stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat;
- parkeren buiten de vakken in een woonerf;
- rijden tegen de verplichte rijrichting in.
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kan-
tooruren contact opnemen met: team HOR van de gemeente 
Amstelveen-Aalsmeer op tel.: 020-5404911.

VERGADERING DONDERDAG 2 MAART 2017
Agenda voor de gecombineerde vergadering van de commissie 
maatschappij en bestuur en ruimte en economie op donderdag 
2 maart 2017, 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  gecombineerde Commissie Maatschappij 
  en Bestuur en Ruimte en Economie, de 
  heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio 
  Amsterdam-Amstelland
20.30 4. Algemene Plaatselijke Verordening 
  Aalsmeer 2017
21.00 5. Afvalplan 2017-2021
22.00 6. Regionale samenwerking
22.15  Vragenkwartier
22.30  Sluiting

BESLUIT WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING IN 
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK 
GEBIED OOST, AALSMEERDERWEG 83A

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de 
Wabo, bekend dat zij de aanvraag om omgevingsvergun-
ning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Oost, Aalsmeerderweg 83a ten behoeve van Schipholparkeren 
heeft geweigerd. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 
Z-2016/024693. In het recent vastgestelde bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Oost is voor het huidige gebruik van lang-
parkeren op deze locatie specifiek overwogen dit gebruik niet 
positief te bestemmen gelet op de zeer grote verkeersaantrek-
kende werking van deze functie. Bovendien is het initiatief 
in strijd met de op 23 januari 2014 door de gemeenteraad 
van Aalsmeer vastgestelde ‘Beleidslijn Schipholparkeren’. Er 
bestaat geen aanleiding van het recent vastgestelde bestem-
mingsplan en van de beleidslijn af te wijken.

Inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, het besluit weigering om-
gevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing liggen van 
24 februari 2017 t/m 6 april 2017 (6 weken) op de volgende 
wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m 
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is 
de balie open van 8.30-20.00 uur.

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via 
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-
16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur).

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belang-
hebbende die ten aanzien van het ontwerpweigeringsbesluit 
van de omgevingsvergunning tijdig bij het college van bur-
gemeester en wethouders een zienswijze heeft kenbaar ge-
maakt en door een 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 burgers ook mogelijk om digi-
taal beroep in te dienen via de link: 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.

THEATERVOORSTELLING OVER OUDERMISHANDELING
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland organiseert in samenwer-
king met theatergroep DRANG een theaterstuk over ouderen-
mishandeling; BROOS. De voorstelling is voor iedereen; ou-
deren, mantelzorgers, buren, familieleden, theaterliefhebbers, 
hulp- en zorgverleners. DE TOEGANG IS GRATIS. De dichtstbij-
zijnde voorstelling voor Aalsmeer is dinsdag 4 april om 14.30 
uur Noorddamcentum, Noorddammerweg 1 Amstelveen. Wilt u 
de voorstelling bijwonen, s.v.p. aanmelden via email-adres: 
reserveringen@drang.nl of 070-3464545. Vergeet niet door te 
geven met hoeveel personen u komt.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Hornweg 87, 1432 GE (Z-2017/008058), het oprichten van 

een bedrijfspand
- Westeinderplassen (Sectie H nr. 2835), nabij Uiterweg 

134, 1431 AS (Z-2017/008144), het plaatsen van een 
blokhut en berging

- Dirkjespeerstraat 16, 1432 LK (Z-2017/008036), het wijzi-
gen van de zijgevel d.m.v. vervangen openslaande deuren 
door een dubbel raam

- Copierstraat 2, 1433 NS (Z-2017/008052), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van ar-
beidsmigranten

- Uiterweg 32, 1431 AN (Z-2017/008204), het wijzigen van 
de gevel van het Tuinhuis van de Historische Tuin

- Zijdstraat 75, 1431 EB (Z-2017/008675), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. horeca

- Lisdoddestraat 90, 1433 WH (Z-2017/008791), het oprich-
ten van een woonhuis en berging

- Citroenvlinderstraat 99, 1432 MC (Z-2017/008900), het 
realiseren van een balkon door het optrekken van de be-
staande gevel van de woning 

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 “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag, enzovoort.

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 voornemen

 
Bøasæter S. 15-09-1982 16-02-2017
Herzog T.G.E. 29-07-1973 15-02-2017
Kenter O. 02-08-2004 16-02-2017
Kenter Y. 13-11-1988 16-02-2017
Kenter M. 09-03-1979 16-02-2017
Kenter D. 15-07-2011 16-02-2017

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.

WOENSDAG 15 MAART GEMEENTEHUIS AALSMEER 
ZIJN DE BALIES VANAF 14.00 UUR GESLOTEN 

EN IS ER GEEN AVONDOPENSTELLING

LAAT UW STEM HOREN!
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. Laat uw stem niet verloren gaan en ga stem-
men!

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 deze week ontvangt 
u uw stempas en de kandidatenlijst begin maart.

Geen stempas ontvangen?
Wanneer u deze week geen stempas ontvangt, kunt u een ver-
vangende stempas aanvragen. Kom naar het gemeentehuis en 
neem een geldig identiteitsbewijs mee. Aan de balie trekken 
wij uw oude stempas administratief in. Dan kan niemand meer 
met uw oude stempas stemmen. U krijgt een nieuwe stempas 
uitgereikt. Alleen met deze nieuwe stempas kunt u stemmen. 
Waar u kunt stemmen, hoe u iemand kunt volmachten en an-
der handige informatie over de verkiezingen vindt u op: www.
aalsmeer.nl 

WERKZAAMHEDEN WATERLEIDING HOOFDVELD VVA
Op dinsdag 21 februari as. wordt gestart met het verwijderen 
van een loze waterleiding op het voormalige hoofdveld VVA. 
De werkzaamheden nemen naar verwachting zeven werkdagen 
in beslag.

ACTIE CONTROLE VERKEERSHINDER RONDOM SCHOLEN
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handha-
ving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente Amstelveen-
Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties 
rondom de scholen plaatsvinden. Van maandag 27 februari 
t/m vrijdag 3 maart 2017 start team HOR in samenwerking 
met de betreffende wijkagent van de politie een actie waarbij 
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CONCEPTVERGUNNING DRANK- EN HORECAWET***
- Beethovenlaan 120 (Z-2016/059254) Football Club Aals-

meer 
Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet leg ik de 
conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken vanaf 14 februari 2017 voor een ieder gedurende zes we-
ken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis bereikbaar 
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 over vergunningen. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het conceptbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 
de burgemeester van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Wij maken u erop attent dat slechts be-
roep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit 
en men belanghebbende is.

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 (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze adver-
tentie.
- Nova Zembla, Westeinderplassen (Z-2017/004833), 

groepskamperen op scoutingeiland van 1 april 2017 tot 1 
april 2022, verzonden 21 februari 2017

- Praamplein (Z-2017/067807), Feestweek Aalsmeer van 3 
t/m 9 september 2017, verzonden 21 februari 2017

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

- Sportlaan 43A (Z-2017/007097) verjaardagsfeest op zater-
dag 25 februari 2017, verzonden 17 februari 2017

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

TER INZAGE
t/m 23-03-17 Omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg (naast) 378 (Z-2016/036160) 
(aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing, het besluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking heb-
bende 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 hebben-
de stukken)

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

t/m 30-03-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. Aalsmeerderweg 
83a (Z-2016/024693)

t/m 31-03-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, het 
besluit hogere grenswaarde en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
beschikking omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost, Aalsmeerderweg 341 (uitgebreide 
procedure) en een besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder

t/m 06-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. afwijking van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg 83a t.b.v. Schipholparkeren. (Z-
2016/024693)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.




