9 augustus 2012

Officiële Mededelingen
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 reisdocumenten, 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
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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand 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 fractiespreekuren 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 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.
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 aanspreekpunt 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.

Op woensdag 12 september is er geen avondopenstelling i.v.m. verkiezingen, op deze dag zijn de balies
van afdeling Dienstverlening geopend tot 15.00 uur.
VERKIEZINGEN 2E KAMER OP 12 SEPTEMBER 2012
Op 31 juli 2012 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen 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 Basisadministratie 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 legitimatiebewijs (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 mogelijkheden 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 legitimatiebewijs 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 uitbrengen 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, regel 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 regelen. 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 legitimatiebewijs te tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan
hoeft u niet in te leveren.
Brengt u een schriftelijk aangevraagde 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 volmachtstem niet meer gecontroleerd. De kiezer die naar het stembureau gaat dient
zich altijd met een geldig identiteitsbewijs te legitimeren!
(zie hierboven)
Elders Stemmen:
Indien u wel zelf wilt stemmen, maar uw stem niet in de
gemeente Aalsmeer wilt/kunt uitbrengen, dan moet u een
Kiezerspas 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 Dienstverlening, 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 stempas. Dit kan alleen schriftelijk of in persoon aan de balie van
afdeling Dienstverlening aangevraagd worden. Hierbij dient
een kopie van een geldig identiteitsdocument te worden
overlegd.
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling
Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen 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 dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 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 vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:

- HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8 september
van 19.00 - 23.00 en 9 september van 08.00 – 20.00 uur;
- Night Windsurf op zaterdag 15 september 2012 van 17.00
tot 24.00 uur in de Westeinderplassen, vanaf het surfeiland Vrouwentroost.
- Najaarsconcert in Bloemhof op 13 oktober 2012 van
20.00 – 22.30 uur
Datum verzending vergunningen: 8 augustus 2012
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 239, het afwijken van de bestemming;
- Ecuadorlaan-Greenpark, het bouwen van een bedrijfsgebouw;
- Maarse & Kroon hof 41, het bouwen van een inpandige
lift;
- Uiterweg 255 ws1, het aanleggen van kabels en leidingen.
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 vergunningen. 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Baanvak 69, het vergroten van de woning op de begane
grond;
- J. Schaperstraat 15, het maken van een uitweg;
- Kamperfoeliestraat 33, het plaatsen van een terrasoverkapping;
- Spoorlaan, het (ver)leggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 255 ws1, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 403, het tijdelijk plaatsen van een reclamebord;
- Zijdstraat 34, het plaatsen van gevelreclame.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 9 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 medewerker 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.
PUBLICATIE MELDING ARTIKEL 8.40 WET
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij van de volgende inrichtingen een melding 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
: VTOC Fokker
Adres
: Van Cleeffkade 15
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 19-07-2012
Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam
: AWT-Gemaal Machineweg
Adres
: Machineweg
Plaats
: Aalsmeer
Datum
: 20-07-2012
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 vergunningen, handhaving
en dienstverlening.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING,
BALIE 5 (WEEK 32)
t/m 9 aug
t/m 9 aug
t/m 10 aug

WONINGWET, WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING
Verleende bouwvergunningen met toepassing van vrijstelling
ex. artikel 19 lid 2 WRO
Een bouwvergunning, 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 vergunningen. 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 40 Woningwet en artikel 19 lid 2
WRO besloten is de volgende bouwvergunning en vrijstelling
van het bestemmingsplan te verlenen:
- Zwarteweg 116, het veranderen van een bedrijfspand.
Verzenddatum bouwvergunning: 2 augustus 2012.

t/m 17 aug
t/m 24 aug

t/m 24 aug

t/m 1 sept
t/m 20 sept

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:
- Machineweg 16, ontvangen op 21 juni 2012.
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht
staat tegen deze beslissing geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid open.

t/m 2 sept
t/m 11 sept
t/m 11 sept
t/m 28 sept

APV Exploitatie en terrasvergunning: Cafetaria
Family, Einsteinstraat 85 te Kudelstaart;
APV Exploitatie en terrasvergunning: La Farfalle, Ophelialaan 108 te Aalsmeer;
Bandjesavond op het Praamplein op 30 juni van
14.00 – 01.00 uur; Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Snoekbaarsstraat op 2 juli van
19.30 – 20.45 uur;
Buitenconcert muziekvereniging Flora in de Romeijnstraat op 9 juli van 19.30 – 20.45 uur;
Openluchtconcert Trumpets of the Lords in de
Karperstraat op 4 juli van 20.00 – 21.00 uur;
Regenboogevenement op het surfeiland op 6 juli van 09.00 – 00.00 uur;
APV Vergunning: Plaspop op de Westeinderplassen op zaterdag 7 juli van 20.00 – 23.00 uur;
APV vergunningen: Jordaanse Avond in de Ophelialaan op zaterdag 14 juli van 20.00 – 01.00
uur Feestweek, Praamplein van 2 september
t/m 9 september 2012;
APV Campagne Open Dag Albert Heijn, Rietwijkeroordweg 69 op 24 augustus 2012 van 10.00
– 18.00 uur;
APV Bloemencorso tentoonstelling, Van Cleeffkade 15, op 2 september 2012 van 10.00 –
17.00 uur;
APV Vergunning: Tropical Night in het dorp op
28 juli 2012 van 20.00 tot 01.00 uur;
HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8
september van 19.00 - 23.00 en 9 september
van 08.00 – 20.00 uur; Night Windsurf op zaterdag 15 september 2012 van 17.00 tot 24.00
uur in de Westeinderplassen, vanaf het surfeiland Vrouwentroost; Najaarsconcert in Bloemhof op 13 oktober 2012 van 20.00 – 22.30 uur;
APV Braderie in Aalsmeer Dorp op 1 september
2012 van 10.00 – 17.00 uur;
APV Goud van Oud in Aalsmeer Dorp op 25 augustus 2012 van 20.00 – 01.00 uur;
RVV Vergunning: ontheffing tijdelijk stremmen
Lijnbaan van 20 augustus t/m 7 september
2012;
Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale
bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, UITGEBREIDE
PROCEDURE
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend voor:
- het bouwen van een woning aan de Uiterweg 420;
- het realiseren van een kinderdagverblijf met buitenruimte en parkeerterrein aan de Van Cleeffkade 15.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 maart
2012 besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de voorgenomen vergunningen. Deze verklaring is van rechtswege definitief geworden.
De aanvragen, de beschikkingen en de verklaringen van geen
bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang
van vrijdag 3 augustus 2012 gedurende zes weken tijdens de
openingstijden ter inzage, in het gemeentehuis te Aalsmeer,
balie 9.
Als u een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een
afspraak te maken met een medewerker van de afdeling vergunningen. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen
en donderdagen tussen 8.30 en 14.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. 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 beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 2 augustus 2012.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

