
ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Celieplant BV
Adres : Japanlaan 15
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 21 februari 2014

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Vergunningen.

Niet geAccepteerde (sloop)MeldiNg(eN)

- Zijdstraat 74 (Z-2014/011140), het slopen van asbest-
houdende materialen (verzonden 21 februari 2014).

Niet geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter in-
zage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

iNgetrokkeN AANvrAgeN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Mr. Jac. Takkade 40 (Z-2014/003354), het parkeren van 

auto’s op eigen terrein (verzonden 24 februari 2014);
- Sterrekrooshof 3 (Z-2014/004931), het plaatsen van een 

dakraam (verzonden 24 februari 2014).

coMMissie ruiMtelijke kWAliteit 
(voorheeN WelstANdscoMMissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie 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 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een voorover-
leg.

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.

collecteverguNNiNg

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor
het houden een kledinginzamelingsactie aan:
- Stichting Aktie *68 Maastricht (Z-2014/005002), 4e 

kwartaal 2015
Datum verzending vergunning 24 februari 2014

collectes

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

ter iNzAge

t/m 05032014 Oosteinderweg 248B (Z-2014/000461), (het 
verkleinen van een bedrijfswoning en het 
uitbreiden van het hotel met 5 kamers)

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

t/m 13032014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herzie-
ning 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)

t/m 13032014 Wijzigen van een winkel in 2 appartementen 
aan de Oosteinderweg 413 a (Z-2013/008433 
verzonden 30 januari 2014) en voor het 
brandveilig gebruik aan de Apollostraat 66 
(Z-2013/038382)

t/m 17032014 Mr Jac Takkade 21 (Z-2013/052937) (het 
bouwen van een trainingsmolen en longeer-
kraal voor paarden)

t/m 21032014 Besluit financiële tegemoetkomingen voor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning 
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 
2014

t/m 27032014 Oosteinderweg 248b, (Z-2013/047072) (het 
brandveilig gebruik van hotel Aalsmeer); 
Vuurdoornstraat 11, (Z-2013/047491), (het 
brandveilig gebruik t.b.v. woon- en dagcen-
trum Amstelmeer)

t/m 11042014 Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brand-
veilig in gebruik nemen van een school.

voor Meer iNforMAtie: WWW.AAlsMeer.Nl

doNderdAg 6 eN vrijdAg 7 MAArt is het Niet 
Mogelijk eeN reisdocuMeNt AAN te vrAgeN 

Vanaf maandag 10 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van 
het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor perso-
nen van 18 jaar en ouder verlengd van vijf naar tien jaar. Om-
dat onze apparatuur moet worden aangepast voor de nieuwe 
modellen, is het 6 en 7 maart niet mogelijk om een nieuw 
reisdocument aan te vragen. 

Meer informatie 
De reisdocumenten die vanaf 10 maart worden aangevraagd 
voor personen van 18 jaar en ouder zijn 10 jaar geldig en 
hebben een gewijzigd tarief. Op www.aalsmeer.nl vindt u 
meer informatie.

steMpAs deze Week iN huis 

Rond 27 februari ontvangt u uw stempas voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. Mocht u de stempas niet ontvangen, 
neem dan contact op met de gemeente via 0297-387575.

steMMeN iN Willekeurig steMlokAAl

Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in 
Aalsmeer 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.

Een overzicht van de stemlocaties vindt u op 
www.aalsmeer.nl/verkiezingen 

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 machti-
gen dit voor u te doen. U gebruikt het gedeelte van de stempas 
(achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en uw gemachtigde 
moeten beiden tekenen. De stempas verandert daarmee in een 
volmachtbewijs. Bij het stemmen moet uw gemachtigde (een 
kopie van) uw geldig identiteitsbewijs tonen. 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. Ga naar het gemeentehuis. 
Of download het verzoekformulier of vraag het telefonisch 
op. 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 uitgebracht.

BesteMMiNgsplANNeN Nu digitAAl

De meeste bestemmingsplannen zijn al digitaal in te zien via de 
landelijke voorziening RO-online. RO-online wordt echter niet 
altijd als gebruiksvriendelijk ervaren door een overdaad aan ruim-
telijke plannen van alle overheden in Nederland. De gemeente 
Aalsmeer heeft daarom nu voor haar eigen plannen een eigen 
raadpleegomgeving gelanceerd. http://0358.ropubliceer.nl.  
Hier is het ook mogelijk om digitaal een zienswijze of in-
spraakreactie in te dienen.

Deze site maakt het inzien en reageren op bestemmingsplan-
nen voor belanghebbenden een stuk makkelijker en klant-
vriendelijker. Bovendien zijn digitaal ingediende zienswijzen 
ook rechtsgeldig.

hoe werkt het?
Bekijk de digitale Aalsmeerse bestemmingsplannen op 
http://0358.ropubliceer.nl. U vindt hier een overzicht van 
bestemmingsplannen die nog in procedure zijn. Bij ‘zoek in 
lijst met plannen’ vindt u ook de bestemmingsplannen die al 
geldend zijn. Onder ‘status’ ziet u in welke fase het plan zich 
bevindt en of hierop een reactie gegeven kan worden. 

De makkelijkste manier om de bestemmingsplannen in te 
zien is door een adres in te voeren bij “zoek op adres”. Er is 

officiële Mededelingen
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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.

ook een overzichtskaart waarop geklikt kan worden, waarop 
het desbetreffende bestemmingsplan verschijnt. Komt de 
melding “Geen plan gevonden”of verschijnt er geen vast-
gesteld bestemmingsplan, dan is het plan nog niet digitaal 
beschikbaar is. Het bestemmingsplan is dan wel als pdf-be-
stand in te zien op de gebruikelijke wijze op de gemeentelijk 
website. De komende jaren bouwen we dit overzicht af om 
het uiteindelijk 100% digitaal te kunnen aanbieden.

Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie of ziens-
wijze via de website klikt men op het betreffende bestem-
mingsplan. Dan verschijnt de optie “reageren”. De gevraagde 
gegevens kunnen worden ingevoerd en een gemotiveerde 
inspraakreactie of zienswijze toegevoegd. De service staat 
open voor alle plannen waarvoor de digitaliseringsplicht 
geldt, zoals uitgebreide omgevingsvergunnningen en struc-
tuurvisies.

Tip: Wilt u graag op de hoogte blijven van elke fase van 
een bestemmingsplan bij u in de buurt? Schrijf u dan in op  
www.nieuweplannen.nl U ontvangt dan automatisch een 
mailtje, als er een nieuw plan is verschenen. 

Wet AlgeMeNe BepAliNgeN oMgeviNgsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Brasemstraat 50 (Z-2014/0111777), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Ophelialaan 139, (Z-2014/011708), het vervangen van 

kozijnen op de begane grond; 
- Rozenstraat 17, (Z-2014/011330), het uitbreiden van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Snoekbaarsstraat 142, (Z-2014/011885), het plaatsen 

van een dakkapel (voor).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Zijdstraat 74, (Z-2014/011140), het slopen van asbest-

houdende materialen.

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:
- Drie Kolommenplein 1, (Z-2014/011370), het melden van 

brandveilig gebruik;
- Ophelialaan 108 (Z-2014/004428), het wijzigen van een 

bestemmingsplan tbv een horecabedrijf (verzonden 21 
februari 2014);

- Ringvaartzijde 50 (Z-2014/005153), het plaatsen van een 
dakkapel (verzonden 24 februari 2014);

- Zeeltstraat 29 (Z-2014/000727), het plaatsen van een 
dakkapel (verzonden 25 februari 2014);

- Zijdstraat 30, (Z-2014/006444), het plaatsen van lichtre-
clame (verzonden op 20 februari 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. 0297-387 575. 
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:
- Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brandveilig in ge-

bruik nemen van een school.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 28 februari 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de ge-
meente 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 mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen. Gedu-
rende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/
of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend 
bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de ope-
ningstijden 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.

puBlicAtie MeldiNg Artikel 8.40 Wet 
MilieuBeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een mel-

Jij toch ook?

WWW.AALSMEER.NL
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Gemeenteraadsverkiezingen
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