
Ingetrokken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Ten hoogte van Bielzenpad (Z-2014/024521), het aanleg-

gen van watergang en dam met duiker, (verzonden op 30-
04-2014);

- Poldermeesterplein 68 (Z-2014/023896), het plaatsen van 
een schotelantenne aan de voorzijde (verzonden 7 mei 
2014);

- Robend 16 (Z-2014/008839), het wijzigen van een brand-
scheiding (verzonden 6 mei 2014).

geaccepteerde (sloop)meldIng(en)

- Geraniumstraat 5 (Z-2014/028675), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen (verzonden 9 mei 2014).

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen 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. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

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

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening zijn de vergunningen verleend voor:
- Bio-markt, Molenplein, 15, 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 

juni, 3, 10, 17, 24 en 31 juli, 7, 14, 21 en 28 augustus, 4 
september 2014 (Z-2014/023380);

- Infomarkt voor de amateurkunst, Raadhuisplein, 17 mei 
2014 (Z2014/024243).

Datum verzending vergunningen 15 mei 2014

collectes

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

exploItatIevergunnIng

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- De Oude Veiling, Marktstraat 19, Aalsmeer 
 (Z-2014/027843), ontvangen 1 mei 2014.

ter Inzage

t/m 15052014 Begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-
2018 en de Financiële eindrapportage over 
2013 van de Omgevingsdienst NZKG.

t/m 16052014 Overeenkomst tot kostenverhaal voor Aals-
meerderweg 509 en naast Aalsmeerderweg 
509, de Mr. Jac. Takkade tegenover nummer 8 
en naast nummer 9, Aalsmeerderweg 45A-49.

t/m 16052014 Nota paracommercieel beleid gemeente Aals-
meer.

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken voor Aalsmeerderweg 509.

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen voor Oosteinderweg 
232.

t/m29052014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”, 
Oosteinderweg 404 en ontwerpbesluit hoge-
re grenswaarden.

t/m 29052014 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Aalsmeerder-
weg 420-422’.

t/m 05062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “N201-zone”, Hornweg 159 en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden.

t/m 18062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden.

t/m 10060214 Mijnsherenweg 47 (bouwen en inrichten van 
bedijfsunits voor agrarische bedrijven) (zaak-
nr. Z-2014/022426); Zijlijnstraat 49 (plaatsen 
van een dakkapel) (zaaknr. Z-2014/010124); 
Twijderlaan 6 (het plaatsen van 2 dakkappel-
len) (zaaknr. Z-2014/019803).

t/m 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijnde 
stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbesluit 
Wabo om de omgevingsvergunning voor de 
bestaande LPG-tankstations van de Shell ge-
legen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aalsmeer 
met ingang van 31 maart 2015 in te trekken.

voor meer InformatIe: www.aalsmeer.nl

aangepaste agenda voor de BIjeenkomst 
van de raad van aalsmeer 

op donderdag 15 mei 2014 in de raadzaal 
van het gemeentehuis van aalsmeer.
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met de oordeelsvor-
mende raad en wordt na een onderbreking gevolgd door de 
besluitvormende Raadsvergadering.

20.00 Huldiging van het twirlduo Selina Kok en Kim 
 Nederstigt vanwege hun zilveren medaille tijdens 
 de Europese Kampioenschappen 

  raad (oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.15 Ro-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter 
   mevr. J. Vonk-Vedder
   Raadsgriffier: mevr. T.D. van Petersen
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3.  Vaststelling van het resumé van de oor- 
   deelsvormende raad van 3 april 2014.
20.20 Ro-2 Startnotitie Oosteinderweg 232
20.30 Ro-3 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële 
  herziening Oosteinderweg e.o. 2005’
20.45 Ro-4 Verplaatsing weekmarkt naar het 
  Praamplein
21.00 Ro-5 Begroting 2015, meerjarenraming 
  2016-2018 en de Financiële eindrappor-
  tage op- en inrichtingskosten 2013 
  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
21.15 Ro-6 Rapportage Rekenkamer Aalsmeer: Met 
  elkaar Bouwen, onderzoek naar sturing in 
  beheersing (woningbouw)projecten
21.35 Ro-7 Onderzoek geloofsbrieven
21.40  Vragenkwartier en schorsing 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  raad (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

21.50 Rb-1 1.  Heropening door de voorzitter   
   mevr. J. Vonk-Vedder 
   Raadsgriffier: mevr. T.D. van Petersen
  2.  Vaststelling van de agenda
  3.  Vaststelling van het resumé van de 
   raad van 25 maart 2014, 27 maart 
   2014 en de besluitvormende raad van 
   3 april 2014
 Rb-2 Onderzoek geloofsbrieven
 Rb-3 Benoeming en beëdiging van de 
  wethouders
 Rb-4 Beëdiging van de nieuw toe te laten 
  leden van de Raad
 Rb-5 Benoeming fractieassistenten

  SLUITING 

gewIjzIgde openIngstIjden 

hemelvaart
Op donderdag 29 mei (Hemelvaart) 

is het gemeentehuis gesloten. 
Het gemeentehuis is vrijdag 30 mei ook gesloten.

pinksteren
Op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 

is het gemeentehuis gesloten.

BenoemIng tot loco-gemeentesecretarIs

Het college van B&W heeft in zijn vergadering van 6 mei 
jongstleden besloten de volgende personen met onmiddellijke 
ingang te benoemen als loco-gemeentesecretaris: mevrouw 
drs. Th.C.H.M. Kuin, Msc. en de heer mr. J.J.A. Dunselman.
Mw. Drs. Ing. T.D. van Petersen is met onmiddellijke ingang 
geen loco-secretaris meer.

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 meenemen. 
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.

Alle stemlocaties zijn op 22 mei geopend van 7.30-21.00 uur. 
Een overzicht van de stemlocaties vindt u op www.aalsmeer.
nl/verkiezingen

Identificatieplicht
Bij de Europese Parlementsverkiezingen mag u een identiteits-
bewijs gebruiken dat op 22 mei 2014 (de dag van de stem-
ming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Europees 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs of een Nederlands ver-
blijfsdocument gebruiken waar op staat “geldig tot 23 mei 
2009” of elke latere datum. 
Stemt u voor een ander in uw gemeente? Neem ook (een ko-
pie) van diens identiteitsbewijs mee! Gaat iemand anders uit 
uw gemeente voor u stemmen? Geef (een kopie van) uw iden-
titeitsbewijs mee!

officiële mededelingen
15 mei 2014

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 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.

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.

calamIteItentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

verkeersBesluIten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

kandidatenlijst wordt deze week bezorgd
Deze week ontvangt u de kandidatenlijst voor de Europese 
Parlementsverkiezingen. U kunt de lijst ook downloaden van 
de site: www.aalsmeer.nl/verkiezingen of bellen met de ge-
meente, 0297-387575.

kandidatenlijst in gesproken vorm
Bent of kent u slechtziend(en) of blind(en) die de kandi-
datenlijsten niet (goed) kunnen lezen? U kunt de kandida-
tenlijst gratis ingesproken op cd ontvangen. Als u hiervan 
gebruik wilt maken, kunt u bellen naar de Oogvereniging 
Regio Amsterdam, tel. 020-6130619 of stuur een e-mail naar 
amsterdam@oogvereniging.nl

meer informatie op internet
Alles wat u wilt weten over de Europese Parlementsverkie-
zingen op 22 mei 2014 vindt u op internet: www.aalsmeer.
nl/verkiezingen. Hier staat onder meer een overzicht van 
de stembureaus, informatie over de stempas en wat u moet 
doen als u iemand anders voor u wilt laten stemmen. U kunt 
ook kijken op www.kiesraad.nl. Vragen? Bel de gemeente 
0297-387575 of bel het verkorte nummer 140297.

omgevIngsvergunnIng, vergunnIng 
Ingetrokken, Bezwaar t/m 19 junI 2014

- Mr. Jac.Takkade 35 (bouwen van een hotel) 
 (zaaknr. Z-2014/022934) (verzonden 09-05-2014)

wet algemene BepalIngen omgevIngsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Geraniumstraat 5 (Z-2014/028675), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen;
- Oosteinderweg 232 (Z-2014/029035), het slopen van een 

woonhuis en bijgebouw.

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:
- Bilderdammerweg 81 (Z-2014/017650), het vergroten 

van een dakkapel aan de zijkant van de woning ten be-
hoeve van het vergroten van het trappenhuis (verzonden 
12 mei 2014);

- Rozenstraat 17 (Z-2014/011330), het uitbreiden van een 
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 8 mei 2014);

- Uiterweg 153 (Z-2014/016853), het onderheien en neer-
leggen van betonplaten ten behoeve van het tegengaan 
van verzakking (verzonden 07 mei 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 en 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.

weIgerIng omgevIngsvergunnIng

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te weigeren:
- Jupiterstraat 28 (Z-2014/006682), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde (verzonden 07 mei 
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 en 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.

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 aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Aalsmeerderweg 364, het tijdelijk huisvesten van ar-

beidsmigranten (ontvangen op 12 maart 2014);
- Machineweg 35a (Z-2014/023892), het wijzigen van een 

schuur in zorgwoning (ontvangen 13 april 2014).

vergunnIngsvrIje aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Meervalstraat 23 (Z-2014/017355) het melden van brand-

veilig gebruik (verzonden 8 mei 2014).




