
verplaatsen van een toegangsbrug;
- Touwslagerlaan 21-31 oneven, 10, 12, 20 en 22, nieuw-

bouw van 6 woningen (herontwikkeling) en gevelwijzi-
ging van 4 woningen;

- Venkelhof bouwnummers 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4 en 5 
(Z-2014/073386), het bouwen van 8 half vrijstaande wo-
ningen;

- Vlinderweg 172 (Z-2014/073357), het bouwen van een 
woning en het aanleggen van een in- en uitrit;

- Zwarteweg 75 (Z-2014/073363), het bouwen van een 
woning.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Greenpark deelplan 7 (Z-2014/073512), melding activi-

teitenbesluit voor een tankstation;
- Hornweg 53 (Z-2014/073382), melding brandveilig ge-

bruik;
- Julianalaan 92 (Z-2014/073253), het verwijderen van 

asbest uit een mutatiewoning;
- Legmeerdijk 313 (Z-2014/071295), het wijzigen van een 

koelinstallatie binnen de inrichting;
- Machineweg 303 (Z-2014/072874), het slopen van een 

verbrand pand;
- Wim Kan Dreef 2 (Z-2014/072853), melding brandveilig 

gebruik.

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:
- Citroenvlinderstraat 109 (Z-2014/065316), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 29 decem-
ber 2014);

- Dorpsstraat 14 (monument) (Z-2014/066954), het plaat-
sen van zonnepanelen (verzonden 31 december 2014).

Weigering omgeVingsVergunning *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. 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.
- Zeeltstraat 17 (Z-2014/066211), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 30 
december 2014).

KennisgeVing oVereenKomst tot KostenVerhaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel 
gemeente Aalsmeer, sectie C, nummer 5045 (geheel), ter 
grootte van 680 m2 en perceel gemeente Aalsmeer, sectie C, 
nummer 2345 (geheel), ter grootte van 18 m2, een overeen-
komst tot kostenverhaal tot stand is gekomen. De percelen 
zijn gelegen aan de Jac. P. Thijsselaan en aan de Berken-
laan (Z-2014/066633) te Aalsmeer. De gemeente is, onder 
in de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid om ten 
behoeve van de omgevingsvergunning voor de realisatie van 
het bouwplan voor de betrokken percelen ontheffing te ver-
lenen op het bestemmingsplan “Stommeer 2013”. Hierdoor 
is het mogelijk een woning met garage te ontwikkelen en 
realiseren.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 9 
januari 2015 ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Aalsmeer.

ontWerp omgeVingsVergunning in afWijKing 
Van het bestemmingsplan “landelijK gebied 
oost” machineWeg 25 (Z-2014/040712)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 9 januari 
2015 t/m 19 februari 2015 voor een ieder ter inzage ligt de 
“ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’, Machineweg 25 met de 
daarop betrekking hebbende stukken. 

doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande 
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het be-
stemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” en de bestemming 
“Luchthavenverkeerszone-lib”. Het bouwplan is in strijd met 
de bepaling artikel 22 van het geldende bestemmingsplan. 
Het bouwplan kan worden gerealiseerd, mits voorzien van 
een verklaring van geen bezwaar artikel 8.9 Wet luchtvaart.  
inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 9 januari 2015 t/m 19 februari 2015 
voor een ieder ter inzage:
- bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije in-
loop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 
20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er 
ook voor kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de 
gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde web-
pagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties 
worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbeschikking’ “Machineweg 25”. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
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ronde tafel gespreK 15 januari 2015

tijd agenda- onderwerp
 punt 

20.00 Rtg-1 1  Opening van en toelichting over 
   het Ronde Tafel Gesprek door de 
   voorzitter, de heer R.K. van Rijn
  2  Vaststelling van de agenda 

20.05-20.45 Rtg-2 ontwikkelvisie project hornmeer
Behandeling van de concept ontwik-
kelvisie en de inrichtingsschets van 
het Hornmeerpark. Dit onderwerp is 
geagendeerd voor de oordeelsvormen-
de raad van 22 januari a.s., gericht op 
het vaststellen van de concept ontwik-
kelvisie en in te stemmen met de in-
richtingsschets. 

Doel gesprek 
De raad en belangstellenden gaan in 
gesprek over de ontwikkelvisie project 
Hornmeer. Gelegenheid tot het stellen 
van vragen ter voorbereiding op raads-
vergadering van 22 januari a.s.

20.45-21.25 Rtg-3  heroriëntatie maatschappelijk 
  Vastgoed 

Behandeling van het voorstel herori-
entatie maatschappelijk vastgoed, 
dat gericht is op het bereiken van een 
nieuw evenwicht tussen de kosten en 
opbrengsten van gemeentelijke gebou-
wen die worden ingezet voor gebrui-
kers uit de sectoren sport, cultuur, 
welzijn en onderwijs. Dit onderwerp is 
geagendeerd voor de oordeelsvormen-
de raad van 22 januari a.s., gericht op 
het uitwerken van voorkeurscenario 2 
in combinatie met de vernieuwing van 
het huur- en subsidiebeleid. 

Doel gesprek
De raad en belangstellenden gaan in 
gesprek over de Heroriëntatie Maat-
schappelijk Vastgoed. Gelegenheid tot 
het stellen van vragen ter voorbereiding 
op raadsvergadering van 22 januari a.s.

21.25-21.45 Rtg-4 aanwijzen van drie potentiële 
  gemeentelijke beschermde 
  dorpsgezichten

Behandeling van het voorstel betref-
fende het aanwijzen van drie potentië-
le gemeentelijke beschermde dorpsge-
zichten. Dit onderwerp is geagendeerd 
voor de oordeelsvormende raad van 22 
januari a.s., gericht op het starten van 
de aanwijsprocedure van drie gemeen-
telijke beschermde dorpsgezichten, te 
weten het Plassenlint, de Cyclamen-
straat 1-28 en het Seringenpark (wes-
telijke deel met bejaardenwoningen).

Doel gesprek 
De raad en belangstellenden gaan in 
gesprek over de aanwijsprocedure van 
drie gemeentelijke beschermde dorpsge-
zichten. Gelegenheid tot het stellen van 
vragen ter voorbereiding op de raadsver-
gadering van 22 januari a.s.

21.45-22.00 Rtg-5 niet geagendeerde onderwerpen
Doel gesprekken
Indien er andere (niet geagendeerde) 
onderwerpen zijn aangemeld worden 
deze besproken bij dit agendapunt 
onder Rtg-6. Onderwerpen kunnen tot 
12:00 uur op de dag van het geplande 
Ronde Tafel Gesprek (donderdag 15 
januari a.s.) opgegeven worden door 
belangstellenden aan de griffie van 
Aalsmeer via: griffie@aalsmeer.nl of 
0297- 387584. De voorzitter van het 
Ronde Tafel Gesprek besluit uiteindelijk 
of de aangedragen onderwerpen worden 
geagendeerd.

22.15  Sluiting

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. 
- Aalsmeerderweg tussen 420 en 422 (Z-2014/073342), 

het bouwen van een woning;
- Aalsmeerderweg 497 (Z-2014/071454), het oprichten 

van een overkapping t.b.v. stofzuigerplaatsen en poets-
straat;

- F.A. Wentstraat 2D (Z-2014/073063), het wijzigen van 
en bestemmingsplan t.b.v. logiesfuncties (op de begane 
grond en 1e verdieping)

- Gemeente Aalsmeer (Z-2014/072101), het plaatsen van 
verkiezingsborden;

- Korianderhof 10 t/m 13 (Z-2014/073255), het bouwen 
van 4 woningen;

- Mr Jac Takkade 28 (Z-2014/072839), het bouwen van een 
woning;

- Oosteinderweg (Z-2014/072426), het plaatsen van een 
fietsbrug;

- Pasteurstraat 20 (Z-2014/072864), het bouwen van een 
blokhut met overkapping en het plaatsen van een schut-
ting;

- Stommeerweg 46 (Z-2014/073254), het vervangen en 

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 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 ge-
organiseerd. 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 vra-
genronde 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.

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.

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.

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.

Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
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 hebben-
de 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 bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk 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 donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 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 burge-
meester 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

het sociaal loKet 

Voor alle vragen over ondersteuning bij wonen, wel-
zijn, zorg, werk en inkomen, schuldhulpverlening en 
jeugdhulp kunt u terecht bij het Sociaal loket. 

Per 1 januari 2015 is de samenwerking G2 (Samenwer-
kingsverband Aalsmeer-Uithoorn) opgeheven. Cliën-
ten (ook van G2) kunnen terecht bij het Sociaal loket. 
Hieronder staan de contactgegevens en openingstij-
den van het Sociaal loket. U krijgt per 1 januari dus 
geen brieven meer van de G2, maar direct van uw 
gemeenten. Cliënten uit de gemeente Aalsmeer kun-
nen terecht in het Gemeentehuis van Aalsmeer, Raad-
huisplein 1, 1431 EH Aalsmeer. 

openingstijden sociaal loket (zonder afspraak):
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.00 uur 

Tel. bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
Maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
Vrijdag 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.

nieuwe taken voor de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland 
verantwoordelijk voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg 
en ondersteuning (Wmo 2015) en hulp bij het zoeken 
naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen hier-
over kunt u terecht bij het Sociaal loket.

U kunt bij het Sociaal loket ook terecht voor:
- Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
- Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
- Inkomensondersteuning voor mensen met een 
  laag inkomen
- Bijstandsuitkering
- Schuldhulpverlening
- Leerlingenvervoer.

zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

ingetroKKen aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Uiterweg 180 (Z-2014/068665), het verplaatsen van 2 

arken (verzonden 4 januari 2015).

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- 2e J.C. Mensinglaan 69 (Z-2014/049721), het industrieel 

vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dran-
ken (melding activiteitenbesluit) (verzonden 5 januari 
2015);

- Julianalaan 92 (Z-2014/073253), het verwijderen van as-
best (verzonden 29 december 2014);

- Machineweg 303a (Z-2014/072874), het slopen van een 
verbrand pand (verzonden 6 januari 2015).

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

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.

Vervolg op volgende blz.
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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 (verleend)
- Kerstbomen verbranden op 9 januari van 18.00-21.00 uur, 

kruising Aalsmeerderweg/Stommeerkade/Ophelialaan (Z-
2014/066653).

collectes

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

ter inZage

t/m 09-01-15 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Schoolstraat 15 (Z-
2014/051286), brandveilig gebruik.

t/m 16-01-15 Besluit (alsmede andere terzake zijnde stuk-
ken) m.b.t. hogere geluidgrenswaarden vast-
stellen t.b.v. de inrichting van Rosenboom 
Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te 
Aalsmeer. Deze hogere geluidgrenswaarden 

zijn van toepassing op de nieuw te bouwen 
woningen gelegen Grootgarenbaan 8 t/m 16 
(oneven nummers) te Aalsmeer.

t/m 29-01-15 Omgevingsvergunning (met bijbehorende 
stukken) in afwijking van het bestemmings-
plan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiter-
weg 266 achter Z-2014/003014

t/m 10-02-15 Aanvraag, ontwerp beschikking (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. het oprichten van 
een broodfabriek (Machineweg 289 (Japan-
laan/Thailandlaan) (Z-2014/066032). 

t/m 11-02-15 Aanvraag, ontwerpbesluit (met daarop be-
trekking hebbende stukken) m.b.t. weigeren 
van aanvraag voor gewijzigd bouwen van een 
woning met bootoverkapping (Uiterweg 19 
(Z-2013/017230))

t/m 19-02-15 Zakelijke overeenkomst tot kostenverhaal 
(kadastrale perceel gemeente Aalsmeer, sec-
tie C, nr. 5045 (geheel), ter grootte van 
680m2 en perceel gemeente Aalsmeer, sectie 
C, nr. 2345 (geheel) ter grootte van 18m2. De 
percelen zijn gelegen aan de Jac.P. Thijssel-
aan en aan de Berkenlaan (Z-2014/066633) 
Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” (Ma-
chineweg 25) (Z-2014/040712)

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 re-
gels.

Vervolg van vorige blz.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl




