
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 o�ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. 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 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VERGADERING DINSDAG 5 FEBRUARI 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
dinsdag 5 februari 2019, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang van het openbare deel vanaf circa 
20.30 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

19.00 R-1 BESLOTEN DEEL
1. Opening door de vicevoorzitter, 

de heer R.P. Fransen
2. Vaststellen agenda
3. Instellen stemcommissie

R-2  Vaststellen aanbeveling tot benoeming
van de burgemeester van Aalsmeer
Schorsing

20.30  HEROPENING OPENBAAR DEEL
R-3 Openbaarmaking aanbeveling 

 burgemeester van Aalsmeer
SLUITING

KENNISGEVING 

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende 
zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer voor de uit-
voering van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de gemeente Aalsmeer.

Onteigeningsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deel-
gebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Aalsmeer deelt mee dat op verzoek van 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp ko-
ninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken 
ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit 
wijst op verzoek van de die gemeente onroerende zaken ter 
onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het be-
stemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebie-
den 3, 5 en 7. 

Het bestemmingsplan voorziet in de reconstructie en gedeel-
telijke aanleg van de Middenweg met bijkomende werken. Het 
gebied, gelegen langs de verlegde Provincialeweg N201 en 
nabij de bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer en luchthaven 
Schiphol, wordt getransformeerd van een verouderd glastuin-
bouwgebied naar een nieuw bedrijvenpark, genaamd Green 
Park Aalsmeer. Het bedrijvenpark Green Park Aalsmeer wordt 
via de Middenweg direct ontsloten op de N201. De Middenweg 
is aangewezen als hoofdontsluitingsweg. Om de functie van 
hoofdontsluitingsweg te kunnen vervullen dient de Middenweg 
te worden gereconstrueerd en gedeeltelijk opnieuw te worden 
aangelegd. De Middenweg, is van groot belang voor de goede 
bereikbaarheid van het bedrijvenpark Green Park Aalsmeer, 
maar ook voor de kernen Aalsmeer-Dorp en Oosteinde. Het 
toekomstige tracé bestaat onder andere uit twee rijbanen, een 
�etspad en voetpad, watergangen, alsmede een brede groen-
strook. Langs de Middenweg komt ook het hoofdtracé voor de 
aanleg van nutsvoorzieningen voor het Green Park Aalsmeer. 

Deze onteigening betreft het gedeelte van de Middenweg dat 
ten westen ligt van de N201, genaamd Middenweg-West. De 
Middenweg-West wordt via een nieuwe verbindingsweg (de 
Molenvlietweg) aangesloten op de Aalsmeerderweg en de Bur-
gemeester Ho�scholteweg. Aan de ter onteigening aan te wij-
zen onroerende zaken zijn de bestemmingen Verkeer, Water en 
Groen-1 toegekend. 

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp ko-
ninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigenings-
wet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties: 
- Gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Gri�oenlaan 2 te Utrecht 

(alleen op afspraak).
Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen 
ter inzage vanaf 1 februari 2019 t/m 14 maart 2019.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde 
periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het 
ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke re-
acties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijks-
waterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder 
vermelding van dossiernr. ON4-2018-100079. Een schriftelijke 
reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 
3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl. 

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken 
van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt 
maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen 
inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate 
Dienst, mevrouw S. Marselli, tel.nr. 088-7971357; b.g.g. de heer 
P.W.M. Lommerse, tel.nr. 0651319545.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. 
Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun ziens-
wijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken 
van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting 
vindt plaats op 11 april 2019 om 10.00 uur in het gemeente-
huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. Hiervoor wordt geen afzon-
derlijke uitnodiging verzonden.

ENQUÊTE HOE SOCIALE HUURWONINGEN TE 
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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 tel.nr: 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 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen 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 
vergunningen.

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 meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer 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 wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.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 vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar 
alleen in de commissievergadering 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 vragen-
ronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de gri�e 
via gri�e@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 meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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.o�cielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

VERDELEN

Vijftien samenwerkende gemeenten in de woningmarktregio 
Amsterdam, waaronder Aalsmeer, houden vanaf 30 januari 
een enquête onder inwoners. Deze enquête bestaat uit 10 vra-
gen over de manier waarop de schaarse sociale huurwoningen 
met een huur tot €720 per maand zo eerlijk mogelijk kunnen 
worden verdeeld. Hoewel veel woningen worden bijgebouwd 
in de regio, blijft het lastig te voldoen aan de grote vraag. Veel 
mensen doen een beroep op een sociale huurwoning. De ge-
middelde inschrijftijd van een starter steeg in deze regio de 
afgelopen drie jaar naar circa 11 jaar. Er is een urgentieregeling 
voor mensen die dakloos dreigen te raken. Jongeren, net ge-
scheiden mensen of mensen van buiten de regio komen nau-
welijks in aanmerking voor een woningen terwijl zij wel graag 
snel een eigen huis willen. 

Mening inwoners
Het ophalen van meningen van inwoners is een van de vormen 
van participatie die wordt ingezet om keuzes te kunnen maken. 
Een nieuwe manier van toewijzen van sociale woningen heeft tot 
doel doorstroming te bevorderen en te zorgen dat mensen die 
urgent een woning moeten hebben deze ook krijgen. Eind 2019 
besluiten de gemeenteraden van alle gemeentes over nieuwe 
regels van toewijzing, die naar verwachting in 2021 ingaan.

Link naar enquête
De link naar de enquête is te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl/onderzoek

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 sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Oosteinderweg 357A, 1432 AX (Z19-004449), het overklui-

zen van bestaand water 
- Zijdstraat 31 en 31a, 1431 EA (Z19-004447), het deels wij-

zigen van de functie winkel, werkplaats en stalling op de
begane grond naar wonen, het maken van een op- en aan-
bouw op en aan het voorgebouw, het maken van een op-
bouw met terrassen op het achtergebouw en het wijzigen 
van de indeling

- Uiterweg 108, 1431 AR (Z19-004479), het tijdelijk plaatsen 
van een stacaravan i.v.m. een verbouwing

- Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB (Z19-004983), het legaliseren 
van een verdiepingsvloer en balkon bijgebouw 

- Uiterweg 93, 1431 AC (Z19-005427), het bouwen van een 
nieuwe garage, schuur en boothuis

- Praamplein 4A, 1431 CV (Z19-005433), het plaatsen van
LED-schermen in de etalage van de Albert Heijn

- Aalsmeerderweg 154a, 1432 CV (Z19-005436), het bouwen 
van een schuur achter de woning

- Mendelstraat 56, 1431 KM (Z19-005458), het realiseren van 
een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde van de woning

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op 
meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevings-
vergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele 
telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw te-
lefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor
iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smart-
phones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 

deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bou-
wen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevings-
vergunningen 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 ver-
huizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vas-
te 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 verhuismutatie. Dat betekent 
dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetre�ende 
persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als 
het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 
o�cieel 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 diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorg-
toeslag, kindertoeslag enzovoort.

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 ingeschreven. 
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  Het col-
lege van burgemeester en wethouders heeft besloten de per-
soonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te hou-
den. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan 
ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
datum beschikking

 Telman B.J. 15-01-1964 22-01-2019
 Wells S.L. 09-10-1964 21-01-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische 
Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes 
weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.Vergeet u niet 
het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit 
mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.aals-
meer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektroni-
sche handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie 
op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?” De fol-
der is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

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

Eberharter F. 28-09-1988 22-01-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor 
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aan-
vragen 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 burgerzaken van de 
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstij-
den van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij bin-
nen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over 
gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
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- Clantstraat 6, 1433 NV (Z19-005522), het plaatsen van een 
dakopbouw 

- Poldermeesterplein 1, 1432 JZ (Z19-005551), het plaatsen 
van LED-schermen in de etalage van de Albert Heijn

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 216, 1432 BA (Z18-016398), het bouwen van 

een Rovero trio foliekas over bestaande teeltvelden heen. 
- Oosteinderweg 53 C, 1432 AD (Z18-014562), het ombou-

wen tot een bedrijfsgebouw voor stille opslag

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Jupiterstraat 49, 1431 XA (Z18-015595), het uitbreiden van 

de woning. Verzonden: 10-1-2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Hornweg 335, 1432 GL (Z19-001136), het plaatsen van een 

erfafscheiding aan de zijkant (1.80m hoog) en aan de voor-
kant (1.30m hoog met schuif- en draaipoort) van het per-
ceel. Verzonden: 23-1-2019

- Ampèrestraat 4 en 9, 1433 KZ (Z18-011724), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het omzetten van 2 wonin-
gen naar vier onzelfstandige verblijfsruimtes (per woning).
Verzonden: 25-01-2019

Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Marktstraat 34a, 1431 BE (Z18-007594), het vervangen van 

een pand. Toelichting: omgevingsvergunning bekend on-
der Z-2016/013960 is ingetrokken.

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 ge-
meente 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.

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

COLLECTES

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

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 100 (Z19-003649) Bij Je� & Steve, ontvangen16 

januari 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)**

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u 
een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Gerberastraat 4, 1431SG (Z18-002912) Stichting Bacchus,

verzonden 22 januari 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Visserstraat 40 (Z19-004443) Open dag Volvo Group Truck 

Center BV op 18 mei 2019, melding akkoord 22 januari
2019

- Westeinderplassen (Z19-004522) Groepskamperen op
scoutingeilanden van 1 april tot 1 november 2019, mel-
ding akkoord 24 januari 2019

- Westeinderplassen (Z19-004548) Flyboard Sensation 1
april t/m 31 oktober 2019, melding akkoord 24 juni 2019

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE 

t/m 31-01-19 Ontwerpbesluit, de daarbij behorende ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop 
betrekking hebbende stukken van de omge-
vingsvergunning in afwijking van de bestem-
mingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’, ‘Stom-
meer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor het her-
inrichten van kruisingen of vervangen van 
kruisingen door rotondes ten behoeve van 
het realiseren van een Hoogwaardige Open-
baar Vervoerverbinding op de Burgemeester 
Kasteleinweg in Aalsmeer (Z18-007842)

t/m 31-01-19 De aanvraag omgevingsvergunning, de ont-
werpbeschikking, de ruimtelijke onderbou-
wing, de ontwerpverklaring van geen beden-
kingen van de raad en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken voor de bouw 
van 4 woningen - Zwarteweg 23 Aalsmeer (Z-
2018/010132)

t/m 07-03-19 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Molenvlietweg 
30, 1432 GW (8533093), betreft het voorne-
men tot het op verzoek van Hoogheemraad-
schap van Rijnland intrekken van de omge-
vingsvergunningen van haar inrichting AWZI 
(afvalwaterzuiveringsinstallatie) Aalsmeer, ge-
legen aan de Molenvlietweg 30 te Aalsmeer. 

t/m 14-03-19 Het ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing 
van onroerende zaken ter onteigening in de 
gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van 
het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de 
gemeente Aalsmeer en het onteigeningsplan 
Green Park Aalsmeer Middenweg en deelge-
bieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL




