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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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen 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 vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen 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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
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 ziens-
wijzen. 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 vergadering.

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 meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
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. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

kajuitboten altijd 1,60 meter is geweest. In 2010 is dat op 
1,50 meter gezet. Dit betrof een kennelijke verschrijving die 
thans hersteld wordt. De hoogte wordt in artikel 1:1 onder 7. 
bepaald op 1,60 meter.

Bron
4. G.J. Eigenhuis, Uithoorn

Reactie
Belanghebbende merkt ten aanzien van artikel 5:25 lid 1 op 
dat het nu binnen de gehele gemeente verboden is ligplaats in 
te nemen. Een nuancering naar door B&W aangewezen gebie-
den (bijvoorbeeld plassengebied, bovenlanden (Uiterweg en 
ringvaart en Oosteinderweg en ringvaart) en Aalsmeer-Oost) 
zou de voorkeur hebben. Ook zou een periode voor een be-
paald gebied ingesteld kunnen worden. De reactie op artikel 
5:26a is inhoudelijk identiek aan de reactie onder 1. 

Standpunt college
Artikel 5:25 lid 1 is ongewijzigd ten opzichte van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2010. Deze bepaling 
is bedoeld om te voorkomen dat permanent ligplaats wordt 
ingenomen. In lid 2 en 3 zijn uitzonderingen opgenomen voor 
vaartuigen en locaties en/ of tijden waarvoor het verbod niet 
geldt. Daarmee is reeds nuancering aangebracht aan het al-
gehele verbod. Zie verder de reactie onder 1. met betrekking 
tot artikel 5:26a.

Bron
5. M. Mulder, Rijnsburg

Reactie
Identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
6. R. Groote, Den Haag

Reactie
Identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
7. Univé Rechtshulp namens de heer en mevrouw Bakker, 
 Hazerswoude-Dorp

Reactie
Inhoudelijk identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
8. A.P. Lankhaar, Hoofddorp

Reactie
Identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
9. R.P. Zandvliet, Heerhugowaard

Reactie
Identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
10. N. van Hoorn, Nootdorp

Reactie
Identiek aan reactie onder 1.

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Resultaat ingekomen reacties
Als gevolg van de ingediende reacties vindt aanpassing plaats 
van artikel 1:1 onder 7. en artikel 5:26a van de Algemene 
plaatselijke verordening Aalsmeer 2017. De hoogte van Ka-
juitboten wordt in artikel 1:1 onder 7. bepaald op 1,60 meter. 
Artikel 5:26a komt als volgt te luiden.

Artikel 5.26a Tijdelijke ligplaats kajuitboten
1. Het is, anders dan in jachthavens en -werven, verboden 

met een kajuitboot gedurende langer dan 48 uur achter-
een aan of nabij de oevers ligplaats in te nemen of te doen 
innemen of toe te laten dat ligplaats wordt ingenomen. 

2. Verplaatsingen binnen een afstand van maximaal 200 
meter vanaf de plaats waar de boot aanvankelijk werd 
aangetroffen, onderbreken de in lid 1 genoemde tijdsduur 
niet.

3. Het in lid 1 genoemde verbod geldt niet in de periode 
tussen 1 april en 15 oktober.

Lid 2 is gewijzigd in die zin dat verwezen wordt naar lid 1 in 
plaats van naar lid 2. Dit betrof een kennelijke verschrijving in 
de concept Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017. 
Lid 3 is gewijzigd zoals aangegeven bij de reacties op de in-
gediende zienswijzen. De ontheffingsmogelijkheid die eerder 
was opgenomen is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats 
is bepaald dat het verbod uit lid 1 niet geldt in de periode 
tussen 1 april en 15 oktober. De ingediende reacties leiden 
niet tot verdere aanpassing van de verordening.

zijn de verordeningen terug te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer (onder bestuur en organisatie, Gemeente-
lijke Wet- en Regelgeving, Verordeningen) en op de website 
van Overheid.nl.

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL - 
BURGEMEESTER KASTELEINWEG 5 TE AALSMEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening be-
kend dat met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente 
Aalsmeer, sectie C, nummer 05351, ter grootte van 14.035 
m² een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand is gekomen 
met Fertiplant B.V.. Het perceel is gelegen aan de Burgemees-
ter Kasteleinweg 5 te Aalsmeer. De gemeente is, onder in de 
overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid medewerking te 
verlenen tot het afgeven van de omgevingsvergunning voor 
het uitbreiden van het reeds bestaande kassencomplex met 
maximaal 1.660 m².

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf he-
den ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis, Raadhuis-
plein 1 te Aalsmeer. 

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL - 
RIETWIJKEROORDWEG 60 TE AALSMEER 
(Z-2017/006075)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening be-
kend dat met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente 
Aalsmeer, sectie A, nummer 3515, ter grootte van 25.675 m². 
Het perceel is gelegen aan de Rietwijkeroordweg 60 te Aals-
meer. De gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde 
voorwaarden, bereid medewerking te verlenen tot het afge-
ven van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het 
reeds bestaande kassencomplex met 4.827 m².

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt t/m 17 
april 2017 ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

EINDVERSLAG INSPRAAK CONCEPT ALGEMENE 
PLAATSELIJKE VERORDENING AALSMEER 2017
INLEIDING: GEVOLGDE INSPRAAKPROCEDURE

Op 13 december 2016 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Aalsmeer ingestemd met het 
voor inspraak vrijgeven van de concept Algemene plaatselijke 
verordening Aalsmeer 2017. De inspraakmogelijkheid is be-
kend gemaakt via de gemeentelijke website en de gemeen-
tepagina in de Nieuwe Meerbode. Belanghebbenden hebben 
vier weken (16 december 2016 t/m 12 januari 2017) de tijd 
gekregen om te reageren op de nieuwe Algemene plaatselijke 
verordening Aalsmeer 2017. Er zijn tien belanghebbenden ge-
weest die gebruik hebben gemaakt van de inspraakmogelijk-
heid en een zienswijze hebben ingediend. De reacties worden 
hieronder, samengevat weergegeven evenals het standpunt 
van het college naar aanleiding van de reacties.

Ingekomen reacties

Bron
1. B.W. van Bennekom, Uithoorn 

Reactie
De 48-uursregeling voor kajuitboten, zoals opgenomen in 
artikel 5:26a, beperkt belanghebbende en andere eigenaren 
van een recreatieperceel binnen de gemeente ernstig in hun 
mogelijkheid om te recreëren. Voorgesteld wordt om het arti-
kel uit de APV te verwijderen, of een ruime vergunning c.q. 
ontheffingsmogelijkheid te bieden. Het openbaar vaarwater 
wordt niet belemmerd door de ligplaats van de boot aan het 
eigen recreatieperceel. Belanghebbende wordt ernstig financi-
eel benadeeld door het instant houden van artikel 5:26a. De 
gemeente heeft, als watersport-gemeente, economisch belang 
bij de aanwezigheid van de recreatie eilanden. 

Standpunt college
Artikel 5:26a zoals opgenomen in de concept Algemene 
plaatselijke verordening Aalsmeer 2017 is niet nieuw en on-
gewijzigd ten opzichte van de huidige Algemene Plaatselijke 
Verordening Aalsmeer 2010. Ook in de Algemene Plaatselijke 
Verordening van 2005 was het verbod opgenomen. Er is geen 
sprake van een door het overgangsrecht beschermde situatie. 
Het artikel is niet primair bedoeld voor het waarborgen van 
de doorvaart van (al dan niet) openbaar vaarwater, maar richt 
zich voornamelijk op het voorkomen van verrommeling (het 
beschermen van het aanzien) en mogelijke illegaal gebruik 
(bewoning) van permanent afgemeerde kajuitboten. Deze 
schepen horen, indien daarvan niet recreatief gebruik wordt 
gemaakt, in een jachthaven. Handhaving heeft in het ver-
leden weliswaar een lage prioriteit gehad, maar daaraan kan 
niet het gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat niet 
handhavend zou worden opgetreden. Terecht wordt opgemerkt 
dat recreatie een belangrijke rol speelt binnen de gemeente. 
Recreatie is een van de belangrijke speerpunten van de ge-
meente, voornamelijk in het gebied van de Westeinderplassen 
en het Uiterweg gebied. Naar aanleiding van de ingediende 
reacties is besloten om artikel 5:26a te wijzigen. De onthef-
fingsmogelijkheid zoals die thans is opgenomen in lid 3 van 
het artikel komt te vervallen. In plaats daarvan wordt bepaald 
dat de 48-uursregeling niet geldt in het zogenoemde recre-
atieseizoen (tussen 1 april en 15 oktober). Daarmee wordt 
enerzijds tegemoet gekomen aan de ingediende zienswijzen 
en anderzijds aan de beoogde bescherming van het gebied, 
inclusief het gebruik. 

Bron
2. M.C. de Haan-van Nie, Amsterdam

Reactie
Identiek aan reactie onder 1. 

Standpunt college
Zie reactie onder 1.

Bron
3. E.P. Mugge, Koudekerk aan den Rijn

Reactie
Identiek aan reactie onder 1. Verder merkt belanghebbende 
nog op dat hij bezwaar maakt tegen de afstand/ hoogte wijzi-
ging van 1,60 m naar 1.50 m bij kajuitboten. 

Standpunt college
Zie reactie onder 1. Verder wordt opgemerkt dat de hoogte bij 

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 bijhouding 
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 

Bour L.S.J. 28-08-2011 24-02-2017
Bour E.J.F. 08-08-1980 24-02-2017
Bour A.A.A. 07-05-2015 24-02-2017
Bour T.E.J.A. 27-10-2013 24-02-2017
Bour G.I.L.E. 08-10-1973 24-02-2017

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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Auch K.B. 17-09-1973 21-02-2017
Flis S. 27-06-2014 21-02-2017
Flis N. 10-04-2012 21-02-2017
Flis M. 15-10-1988 21-02-2017
Jongkind D. 01-08-1991 21-02-2017
Keerdijk P.T.L. 26-08-1968 21-02-2017
Kiesi K.K. 06-04-1982 21-02-2017
Walkowiak R.K. 26-08-1996 21-02-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie 
van het besluit mee. 

GEDRAGSCODE
De raad heeft in zijn vergadering van 9 februari jl. de Gedrags-
code integriteit bestuurders gemeente Aalsmeer en de Ge-
dragscode raadsleden en fractieassistenten vastgesteld. Deze 
verordeningen komen per 10 februari 2017  in de plaats van 
de Gedragscode uit 2002. De intentie van deze gedragscodes 
is dat de leden van het gemeentebestuur integer handelen in 
woord en daad en dat de transparantie van het handelen van 
het gemeentebestuur evenals van de besluitvorming over en 
de naleving van de normen vergroot worden. De bestuurders 
van de gemeente kunnen door middel van de regeling aange-
sproken worden op hun gedrag en zij dienen zich over de na-
leving ervan te verantwoorden. Met ingang van 1 maart 2017 
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WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Dorpsstraat 102 A, 1431 CG (Z-2017/009335), het op-

richten van een garage/schuur
- Hornweg 132, 1432 GP (Z-2017/009326), het oprichten 

van een woonhuis
- Mijnsherenweg 16, 1433 AS (Z-2017/009701), het op-

richten van een kas en het vergroten van de bestaande 
loods

- Christinastraat 1, 1432 HN (Z-2017/009904), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

- Uiterweg 282 A, 1431 AW (Z-2017/010172), het aan-
brengen en uitbreiden van een onderheide betonvloer

- Oosteinderweg 591B, 1432 BM (Z-2017/010270), het re-
aliseren van een koffie-/ theeschenkerij

- Bilderdammerweg 119A, 1433 HG (Z-2017/010376), het 
tijdelijk plaatsen van een zeecontainer t.b.v. het opslaan 
van kwekerijinventaris

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. 
- Uiterweg 159, 1431 AD (Z-2016/057339), het plaatsen 

van een brug en aanleggen van een in- en uitrit. Verzon-
den: 20-02-2017

- Touwslagerlaan (Dorpshaven Zuid fase 2, bouwnr. 12), 
1431 DE (Z-2016/057058), het plaatsen van een hard-
houten schuifhek aan de voorzijde. Verzonden: 21-02-
2017

- Willem -Alexanderstraat 97, 1432 HL (Z-2017/000548), 
het vervangen van de bestaande houten kozijnen door 
kunststof kozijnen. Verzonden: 23-02-2017

- Uiterweg 214 (landje 531), 1431 AT (Z-2016/065915), 
het verplaatsen van een bestaande blokhut. Verzonden: 
22-02-2017

- Uiterweg 145, 1431 AD (Z-2017/005231), het plaatsen 
van een electronisch hekwerk. Verzonden: 23-02-2017

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:
- Einsteinstraat 97, 107 en 107A, 1433 KJ (Z-2017/009790), 

het slopen van de leegstaande voormalige Rabobank en 
een gedeelte van de gevel supermarkt. 

- Mijnsherenweg 24, 1433 AS (Z-2017/009796), het slopen 
van een schuur.

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:
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/065442), het oprichten van 

een integraal kindercentrum t.b.v. basisonderwijs en kin-
deropvang. De beslistermijn is verlengd met 6 weken.

- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/068606), het aanbrengen van 
een tijdelijke bouwweg vanaf de Zwarteweg naar het 
sportterrein bij Dreef 1. De beslistermijn is verlengd met 
6 weken.

- Madame Curiestraat 25, 1433 AA (Z-2016/062396), het 
vergroten van de woning. De beslistermijn is verlengd 
met 6 weken.

Omgevingsvergunning, vergunning verleend 
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze adver-
tentie.
- Uiterweg 123, 1431 AD (Z-2016/036167), het oprichten 

van een woonhuis. Verzonden: 10-02-2017

Ligplaatsvergunning, vergunning verleend *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 139 ws 11, 1431 AL (Z-2016/054581), het wij-

zigen van de tenaamstelling en het verplaatsen van een 
recreatie-ark. Verzonden: 23-02-2017

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:
- Hornweg 187, 1432GH (Z-2017/007773), Wedstrijden 

trampolinespringen om de Aalsmeer Flower Cup 2017 op 
18 maart 2017, ontvangen 10 februari 2017

- Turfstekerstraat 34, 1431GE (Z-2017/009293), Coating 
Group Holland Experience dag op 12 april 2017, ontvan-
gen 17 februari 2017

- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2017/009306), Planten-
beurs “Springsfair” op 5 en 6 april 2017, ontvangen 17 
februari 2017

- Weteringstraat/ Chrysantenstraat (Z-2017/009840), Vie-
ring Koningsdag op 27 april 2017, ontvangen 21 februari 
2017

- Westeinderplassen (Z-2017/009960), Junior Pramenrace 
Aalsmeer op 17 juni 2017, ontvangen 22 februari 2017

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.
- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z-2017/002542), Weekaa-

tje van 2 t/m 5 juni 2017, verzonden 24 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:
- Herenweg 100A (Z-2017/007791) Brasserie-Bar Kempers-

hoek, ontvangen 19 februari 2017
- Hornweg 187 (Z-2017/008506) Sportcafé De Midi’s, ont-

vangen 14 februari 2017

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Herenweg 100A (Z-2017/007791) Brasserie-Bar Kempers-

hoek, ontvangen 19 februari 2017

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:
- Herenweg 100A (Z-2017/007791) Brasserie-Bar Kempers-

hoek, ontvangen 19 februari 2017

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44 (Z-2017/010120), Apres Ski party op 18 

maart 2017, 23 februari 2017 melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

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.

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 Uiterweg

  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

Vervolg van vorige blz.

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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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).

t/m 17-04-17 Zakelijke beschrijving Overeenkomst tot kos-
tenverhaal Rietwijkeroordweg 60 te Aalsmeer 
(uitbreiding kassencomplex)

t/m 17-04-17 Zakelijke beschrijving overeenkomst tot kos-
tenverhaal Burg. Kasteleinweg 5 te Aalsmeer



Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

Laat uw stem horen!
Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer. U bepaalt als kiezer welke 
150 Nederlanders namens u de komende vier jaar 
volksvertegenwoordiger mogen zijn. Laat uw stem niet 
verloren gaan. Elke stem telt!

U kunt stemmen in ieder stemlokaal in Aalsmeer
Met uw stempas kunt u in elk stemlokaal in Aalsmeer 
stemmen. 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. 
Eind februari heeft u uw stempas ontvangen, begin maart 
ontvangt u de kandidatenlijst.

Geef de gemachtigde uw stempas en (een kopie van) uw 
identiteitsbewijs mee. Een kopie van een identiteitsbewijs 
kan ook via een Smartphone worden getoond.

Wilt 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 uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 in ons 
bezit zijn! 

Stemmen in een andere gemeente
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan 

een kiezerspas aan! Met een kiezerspas kunt u overal in 
Nederland stemmen. U vraagt een kiezerspas aan met het 
formulier ‘Verzoek om met een kiezerspas te stemmen’. 
Bij uw verzoek voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs 
toe. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 
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. 

Op onze website vindt u alle stembureaus in Aalsmeer. 
Dit jaar kunt u niet stemmen in OBS de Zuidooster en 
gezondheidscentrum Aalsmeer Oost. Meer informatie 
over de verkiezingen vindt u op: www.aalsmeer.nl. 
Kijk ook op www.elkestemtelt.nl.

www.aalsmeer.nl

GEEN STEmpAS ONTvANGEN?
Wanneer u vorige week geen stempas heeft ontvangen, 

kunt u een vervangende stempas aanvragen. Kom naar het 

gemeentehuis. Neem uw geldige 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. Volgende week ontvangt 

u de kandidatenlijst. U vindt de kandidatenlijst ook op 

onze website.

elkestemtelt.nl

Stemmen?
Vergeet je stempas en ID-bewijs niet.

15 maart Tweede Kamerverkiezingen.

300902016 WT_Opm_A3.indd   1 14-02-17   11:07

Kunt u zelf niet 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 stemmen, zelf ook
in Aalsmeer stemt.




