
Verkiezingen 2e kamer op 12 september 2012 

Op 31 juli 2012 was de kandidaatstelling voor de verkiezin-
gen van de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de 
kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op 
die datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisad-
ministratie Persoonsgegevens (GBA) van deze gemeente kan 
stemmen in Aalsmeer.

Ook bij de komende verkiezing geldt de legitimatieplicht. 
Bent u echter niet meer in het bezit van een geldig legiti-
matiebewijs (paspoort, Identiteitskaart of rijbewijs), maar u 
heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs wat nog niet langer 
dan 5 jaar is verlopen op 11 september 2012 aanstaande, 
dan mag u met dit bewijs toch aan de stemming deelnemen.

Laat UW stem niet VerLoren gaan

VoLmaCHt:
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie 
bent of vanwege een andere reden niet in de gelegenheid 
bent om uw stem uit te brengen? Dan zijn er 2 mogelijkhe-
den om iemand anders uw stem te laten uitbrengen. 
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht 

kunt u dan toch stemmen. U kunt dat persoonlijk doen 
door uw stempas (op de achterkant voorzien van een 
handtekening) en een kopie van uw geldige legitimatie-
bewijs over te dragen aan een voor u vertrouwd persoon 
(de gemachtigde). De gemachtigde moet zijn/haar stem 
uitbrengen in Aalsmeer. Hij/zij kan uw stem slechts uit-
brengen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. Hij/zij 
mag niet meer dan twee machtigingen hebben. 

2. Kunt u uw volmacht niet (meer) persoonlijk overdragen? 
Bijvoorbeeld omdat u op het moment dat de stempas, 
medio augustus, op uw deurmat valt, elders verblijft, re-
gel in dat geval van tevoren schriftelijk een volmacht. 
Hetzelfde geldt als u iemand wilt machtigen die wel mag 
stemmen maar niet in de gemeente Aalsmeer woont. Ook 
dan dient u van tevoren een schriftelijke volmacht te re-
gelen.

Dit kan tot uiterlijk woensdag 29 augustus 2012. Hiervoor is 
een formulier bij de afdeling Dienstverlening verkrijgbaar of 
te downloaden via de site van de gemeente www.aalsmeer.nl 
onder digitaal loket: volmacht).

Legitimatie belangrijk!
Ook bij deze verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Brengt 
u een onderhandse volmachtstem uit, dan overhandigt u niet 
alleen de als volmachtbewijs omgezette stempas, maar ook 
een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever 
aan de stembureauleden! U dient zelf een origineel legitima-
tiebewijs te tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan 
hoeft u niet in te leveren. Brengt u een schriftelijk aange-
vraagde volmachtstem uit ( herkenbaar aan de groene kleur), 
dan heeft de gemeente de identiteit al gecontroleerd bij de 
aanvraag. Daarom wordt het bij het uitbrengen van de vol-
machtstem niet meer gecontroleerd.

De kiezer die naar het stembureau gaat dient zich al-
tijd met een geldig identiteitsbewijs te legitimeren! (zie 
hierboven) 

eLDers stemmen: 
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de ge-
meente Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een KIE-
ZERSPAS aanvragen. Hiervoor kunt u uiterlijk tot 29 augustus 
2012 een schriftelijk verzoek indienen door middel van een 
formulier wat u kunt verkrijgen bij de afdeling Dienstverle-
ning, of kunt downloaden  via de website www.aalsmeer.nl 
(digitaal loket: kiezerspas)

Als u in persoon een Kiezerspas aan wilt vragen, dan kan dit 
aan de balie bij de afdeling Dienstverlening tot uiterlijk op 7 
september 2012; 14.00 uur.

stempas kWiJt: 
Is iemand zijn stempas kwijt dan kan hij tot 11 september 
2012; 14.00 uur verzoeken om afgifte van een nieuw stem-
pas. Dit kan alleen schriftelijk of in persoon aan de balie 
van afdeling Dienstverlening aangevraagd worden. Hierbij 
dient een kopie van een geldig identiteitsdocument te wor-
den overlegd.

Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling 
Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkie-
zingen geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 08.30 tot 14.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30 
uur. Telefoonnummers: 0297387606 en 387640 of via info@
aalsmeer.nl.

stembUreaUs
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan 
in elk willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt 
staat het stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de 
buurt ligt. Op de achterzijde van de huis aan huisbiljetten 
staan alle stembureaus vermeldt die er in Aalsmeer zijn. N.B. 
Er zijn enige wijzigingen in de stemlocaties aangebracht: 
De Meerlanden, Zwarteweg 77a en Zalencentrum ’t Baken, 
Sportlaan 86!

DefinitieVe besCHikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de 
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de  
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Voor meer informatie: WWW.aaLsmeer.nL

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- A.H. Blaauwstraat, het renoveren van een AWT-gemaal; 
- Kerkweg 34, het bouwen van een schuur;
- Machineweg, het renoveren van een AWT-gemaal;
- Molenvlietweg 16, het bouwen van een overdekte opslag;
- Oosteinderweg 236, het wijzigen van het gebruik; 
- Sierteeltstraat 25, het intern wijzigen van het distributie-

gebouw; 
- Vlinderweg 62, het plaatsen van een dakkapel;
- Zijdstraat 34-36, het plaatsen van gevelreclame.

VerLeenDe omgeVingsVergUnningen, regULiere 
proCeDUre

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 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 bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 228, het kappen van 2 coniferen;
- naast Baanvak 28, naast Bilderdammerweg 55, t.h.v.  

Ampèrestraat 58, Sportlaan 87, het kappen van bomen;
- J. Schaperstraat 14 en 16, het bouwen van een carport;
- L.A. Braakstraat 41, het plaatsen van 2 dakkapellen;
- Marktstraat 10, het vergroten van de woning.

VerDagen (VerLenging) besListermiJn aanVraag 
omgeVingsVergUnning

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 verdaagt:
- Lijnbaangebied (het aanleggen van 8 bruggen), ontvan-

gen op 30 mei 2012.
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht 
staat tegen deze beslissing geen bezwaar- of beroepsmoge-
lijkheid open.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 2 augustus 2012.

VerLeenDe boUWVergUnningen met toepassing 
Van een ontHeffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8:30 en 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 bouwen en ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaand besluit, 
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep 
instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 40 Woningwet en artikel 3.23 Wro 
besloten is de volgende bouwvergunning en ontheffing van 
het bestemmingsplan te verlenen:
- Herenweg 32a, het vernieuwen van een botenhuis en een 

veranda.
Verzenddatum bouwvergunning: 2 augustus 2012.    

WeLstanDsCommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 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 over 
bouwen en vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken

besLissing op bezWaarsCHrift

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar 
vergadering van 31 juli 2012 besloten het door de heer 
A.M.E.H. El F. ingediende bezwaarschrift tegen de inschrij-
ving van mevrouw F. J. in de gemeentelijke basisadministra-
tie persoonsgegevens (GBA) niet-ontvankelijk te verklaren.

eVenementenVergUnning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Campagne Open Dag Albert Heijn, Rietwijkeroordweg 69 

op 24 augustus 2012 van 10.00 – 18.00 uur
- Goud van Oud in Aalsmeer Dorp op 25 augustus 2012 van 

20.00 – 01.00 uur
- Braderie in Aalsmeer Dorp op 1 september 2012 van 

10.00 – 17.00 uur
- Bloemencorso tentoonstelling, Van Cleeffkade 15, op 2 

september 2012 van 10.00 – 17.00 uur
Datum verzending vergunningen: 30 juli 2012

officiële mededelingen
2 augustus 2012

VerkeersbesLUit 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Het gedeeltelijk stremmen van de Lijnbaan, van 20 au-

gustus t/m 8 september 2012.

kennisgeVing besLUit boDemkWaLiteit: 
regionaLe boDemkWaLiteitskaarten en nota 
boDembeHeer

In opdracht van de regio Amstelland- Meerlanden (gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uit-
hoorn) zijn geactualiseerde bodemkwaliteitskaarten en een 
Nota bodembeheer opgesteld. Burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer maken bekend dat zij op 24 juli 2012 hebben 
besloten de geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaar-
ten vast te stellen en voornemens te zijn de Nota bodembe-
heer op grond van artikel 44 lid 1 van het Besluit bodemkwa-
liteit ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Bij de voorbereiding van het besluit van de gemeenteraad 
wordt toepassing gegeven aan http://wetten.overheid.
nl/BWBR0005537/Hoofdstuk3/Afdeling34/geldigheidsda-
tum_12-07-2012” afdeling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht. 

Het ontwerpbesluit van het college alsmede andere terzake 
zijnde stukken liggen vanaf 3 augustus t/m 28 september 
2012 ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Dienst-
verlening. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 
uur en woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten deze ope-
ningstijden kunnen de stukken ook worden ingezien op een 
ander tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische 
afspraak wordt gemaakt (tel. 0297-387645).

Gemotiveerde zienswijzen tegen de concept Nota bodembe-
heer kunnen door een ieder tot en met 28 september 2012 
schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemees-
ter en wethouders, t.a.v. de afdeling Vergunningen, handha-
ving en dienstverlening, Postbus 253, 1430 AG te Aalsmeer. 
Degene die schriftelijke zienswijzen indient kan verzoeken 
zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde 
termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen 
in te dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerp 
van het besluit. Tevens kunt u een mondelinge toelichting 
krijgen op de stukken. U kunt hiervoor een afspraak maken 
met de afdeling Vergunningen, handhaving en dienstverle-
ning tel. 0297-387645.

Het rapport regionale bodemkwaliteitskaarten en de concept 
Nota bodembeheer zijn ook te downloaden

ter inzage biJ De afDeLing DienstVerLening, 
baLie 5 (Week 31)

 
t/m 2 aug Hervorming Maaltijdvoorziening 19 juni 2012;
t/m 3 aug APV Vergunning: tijdelijk afsluiten fietspad Leg-

meerdijk, ter hoogte van Mijnsherenweg/Vuurlijn, 
van 25 t/m 29 juni 2012 tussen 09.00 en 15.00 
uur;

 APV Vergunning: tijdelijk afsluiten v/d Oostein-
derweg t.h.v.: huisnr. 258 op 26 juni 2012, v. 
10.00 tot 13.00 uur;

t/m 6 aug Legger van secundaire keringen in Westeramstel 
met de daartoe behorende kunstwerken;

t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: Cafetaria Fa-
mily, Einsteinstraat 85 te Kudelstaart;

t/m 9 aug APV Exploitatie en terrasvergunning: La Farfalle, 
Ophelialaan 108 te Aalsmeer;

t/m 10 aug Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni van 
14.00 – 01.00 uur; Buitenconcert muziekvereni-
ging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 juli van 
19.30 – 20.45 uur;

 Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Rome-
ijnstraat op 9 juli van 19.30 – 20.45 uur;

 Openluchtconcert Trumpets of the Lords in de Kar-
perstraat op 4 juli van 20.00 – 21.00 uur;

 Regenboogevenement op het surfeiland op 6 juli 
van 09.00 – 00.00 uur;

t/m 17 aug APV Vergunning: Plaspop op de Westeinderplassen 
op zaterdag 7 juli van 20.00 – 23.00 uur;

t/m 24 aug APV vergunningen: Jordaanse Avond in de Ophe-
lialaan op zaterdag 14 juli van 20.00 – 01.00 uur 
Feestweek, Praamplein van 2 september t/m 9 
september 2012.

t/m 24aug APV Campagne Open Dag Albert Heijn, Rietwij-
keroordweg 69 op 24 augustus 2012 van 10.00 – 
18.00 uur

t/m 26 aug APV Goud van Oud in Aalsmeer Dorp op 25 augus-
tus 2012 van 20.00 – 01.00 uur

t./m 2 sep APV Braderie in Aalsmeer Dorp op 1 september 
2012 van 10.00 – 17.00 uur

 APV Bloemencorso tentoonstelling, Van Cleeffka-
de 15, op 2 september 2012 van 10.00 – 17.00 
uur

t/m 28 sep kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale 
bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer.

gemeente aaLsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

WiJkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

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 drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiespreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 4 en 25 september 2012.

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.

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. t/m vr. 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.

sCHipHoL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

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.




