
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;
- Surfeiland aan de Kudelstaartseweg (Z-2015/012147), 

Oude deuren surfcup op 5 juli 2015.

CollECtEs

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

Drank- En HorECawEt

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Raadhuisplein 5 (Z-2015/011834), aanvraag slijterijver-

gunning door Slijterij Wijnhandel W. van Schaik.

tEr inzagE

t/m 12-03-15 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Nieuw 
Oosteinde, eerste wijziging” met de daarop be-
trekking hebbende stukken (m.b.t. de percelen 
aan de Hornweg 231 en 237 te Aalsmeer). (Z-
2014/069898)

t/m 12-03-15 Conceptvergunning Drank- en 
Horecawet***(met de daarop betrekking heb-
bende stukken) Stichting dorpshuis Kudel-
staart De Zwarte Hoed, Kudelstaartseweg 239 
(Z-2014/057214).

t/m 16-03-15 Voordracht aanwijzing gemeentelijke be-
schermde dorpsgezichten Het Plassenlint 
(Stommeerweg tussen de koolhaven en de wa-
tertoren), Cyclamenstraat 1a-28 en Seringen-
park (met alle bijbehorende stukken) (west) 
(Z-2013/043272)

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren ge-
meente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en 
het subsidieplafond voor deze Nadere regels.

t/m 09-04-15 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’ 
en inspraak ‘Beeldkwaliteitplan Kudelstaartse-
weg 295-297’

t/m 10-04-15 Aalsmeerderweg 243A (vergunning en bijbeho-
rende stukken voor het oprichten en in wer-
king hebben van een tuin- en onderhoudsbe-
drijf met de opslag en verkoop van consumen-
tenvuurwerk, de opslag van theatervuurwerk 
(PSE en flairs) en ontstekers voor vuurwerk. 
(Z-2014/048081)

t/m 23-04-15 Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partië-
le herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbeho-
rende stukken

Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstel-
veen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woens-
dag tussen 8.30-15.30, donderdag tussen 8.30-16.30 en 
vrijdag tussen 8.30-12.30); 

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

Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmings-
plan Partiële herziening Aalsmeer-Dorp’. Degene die buiten 
de openingstijden inzage wil hebben en degene die mon-
deling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor 
contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

wEt algEmEnE bEpalingEn omgEvingsrECHt 

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. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Kudelstaartseweg 83 (Z-2015/012923), plaatsing ge-

luidsscherm 2 m.hoog achter reeds
 bestaande beplanting;
- Stuurboordstraat 6 ( Z-2015/013367), het aanleggen van 

een uitrit;
- Kamperfoeliestraat 6 (Z-2015/013521), het uitbreiden 

van een woonhuis op de tweede verdieping;
- Uiterweg 154 ws 5 ( Z-2015/013788), het bouwen van 

een schuur bij een woonark;
- Meervalstraat 2 ( Z-2015/014505), het bouwen van erfaf-

scheiding en stenen schuur met plat dak.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Machineweg 25 ( Z-2015/013984), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen;
- Oosteinderweg 515 (Z-2015/014206), het verwijderen 

van asbesthoudende 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(en) te verlenen. 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 
advertentie:
- Herenweg 72 (Z-2015/002728), het melden van een ge-

sloten bodemenergiesysteem buiten inrichting (verzon-
den 06 maart 2015);

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/065496), het vervangen van 
kozijnen en interne verbouwing (verzonden 06 maart 
2015).

rectificatie
verleende omgevingsvergunning 2e fase, 
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het oprichten van een broodbakkerij (Z-2014/066032) aan 
de Japanlaan 4 te Aalsmeer. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Stommeerweg 72 ws 7 (Z-2015/002328), het vergroten 

van een schuur (ontvangen 13 januari 2015).

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Mastweg (Z-2015/002620), het plaatsen van een geluid-

meetpost.

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 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.

officiële mededelingen
12 maart 2015

baliEs burgErzakEn op woEnsDag 18 maart 
vanaF 14.00 uur gEslotEn

Op woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale 
Staten en de Waterschappen. In verband hiermee zijn de ba-
lies van Burgerzaken die dag vanaf 14.00 uur gesloten. Dit 
betekent dat het op deze dag vanaf 14.00 uur niet mogelijk 
is om reisdocumenten, rijbewijzen e.d. aan te vragen of af 
te halen. 

18 maart vErkiEzingEn. u stEmt toCH ook?

18 maart 2015 is het zover. U mag weer naar de stembus. 
Op die dag worden de leden van de Provinciale Staten én de 
leden van het algemeen bestuur van de waterschappen in 
Nederland gekozen. U mag dus twee keer stemmen tijdens 
deze verkiezingen. Als Nederlandse inwoner van de gemeente 
Aalsmeer stemt u voor de leden van de Provinciale Staten 
van Noord-Holland. Ook stemt u voor het algemeen bestuur 
van Hoogheemraadschap Rijnland óf het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Een van de twee dus.

voor welk waterschap stemt u?
Linksboven op uw stempas staat voor welk waterschap u mag 
stemmen. Laat u een ander voor u stemmen? Let er dan op 
dat u beiden voor hetzelfde waterschap stemt! 

overzicht stembureaus
Op uw stempas staat een stembureau vermeld in uw woon-
omgeving. U mag echter in ieder willekeurig stembureau uw 
stem uitbrengen. U kunt uw stem voor de Provinciale Staten 
en uw stem voor het waterschap in hetzelfde stembureau 
uitbrengen. Belangrijk is dat u naast uw stempassen ook uw 
identiteitsbewijs meeneemt. De stembureaus zijn open van 
7.30 tot 21.00 uur.

1 zorgcentrum ‘aelsmeer’ * 
 Molenpad 2 Aalsmeer
2 solidoe de Dolfijn  
 Baccarastraat 3 Aalsmeer
3 De meerlanden  
 Zwarteweg 77 A Aalsmeer
4 wijkcentrum ‘t baken * 
 Sportlaan 86 Aalsmeer
5 wijksteunpunt seringenhorst * 
 Parklaan 27 Aalsmeer
6 wijkcentrum ‘t anker * 
 Oosteinderweg 273 A Aalsmeer
7 gezondheidscentrum aalsmeer oost * 
 Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer
8 buurthuis Hornmeer  
 Roerdomplaan 3 Aalsmeer
9 p.c.b.s. ‘De graankorrel’ * 
 Schweitzerstraat 136 Kudelstaart
10 wijksteunpunt kudelstaart * 
 Nobelhof 1 Kudelstaart
11 Clubgebouw vzoD * 
 Wim Kan Dreef 2 Kudelstaart
12 gebouw De mikado * 
 Catharina-Amalialaan 66 N Aalsmeer
13 o.b.s. De zuidooster * 
 Catharina-Amalialaan 66 A Aalsmeer
14 r.k.b.s. antonius * 
 Zonnedauwlaan 59 Kudelstaart
15 gemeentehuis* 
 Raadhuisplein 1 Aalsmeer

*) stembureaus geschikt voor minder valide kiezers

tEr inzagE lEgging ontwErp bEstEmmingsplan 
‘partiëlE HErziEning aalsmEEr-Dorp’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 13 maart 2015 tot en met 23 april 2015 het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aalsmeer-Dorp’ met 
bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt. 

plangebied
Het gebied van de partiële herziening heeft betrekking op 
de gronden met de bestemming ‘Gemengde doeleinden’ en 
‘horecadoeleinden’ binnen het bestemmingsplan Aalsmeer-
Dorp. 

Doelstelling
De partiële herziening Aalsmeer-Dorp ziet er op toe om bin-
nen de bestemmingen ‘Gemengde doeleinden’ en ‘horeca-
doeleinden’ de gebruiksbepaling te repareren zodat dat de 
woningen binnen deze bestemmingen gebruikt kunnen wordt 
conform de doelstelling van de ‘Kadernota Ruimte voor huis-
vesting arbeidsmigranten’. Kamergewijze verhuur van wonin-
gen (> 5 personen) zal op basis van deze partiële herziening 
gehandhaafd kunnen worden. 
procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 
Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken ligt van 13 
maart t/m 23 april 2015 voor een ieder op de volgende wijze 
ter inzage:
- de papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien 

bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-
huis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (ope-
ningstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 8:30-14.00 en woensdag van 08.30-20.00 uur);

-  de papieren versie van het bestemmingsplan is tevens 
in te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het 

gEmEEntE aalsmEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: 
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.

proCEDurE 
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 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 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester 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 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor mEEr inFormatiE: www.aalsmEEr.nl




