
hebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen 
het conceptbesluit naar voren brengen. De schriftelijke ziens-
wijze wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Wij maken u erop 
attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking 
kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is. 

ExploitatiEvErgunning (vErlEEnd)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574), Himalaya Pa-

lace, verleend 5 januari 2016

tErrasvErgunning (vErlEEnd)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574), Himalaya Pa-

lace, verleend 5 januari 2016

drank- En HorEcavErgunning (vErlEEnd)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574), Himalaya Pa-

lace, verleend 5 januari 2016

tEr inzagE

t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken (na-
bij het kruispunt van de Hornweg met de Leg-
meerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw Oos-
teinde via de Palingstraat) 

t/m 21-01-16 ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening 
Hornmeer - Fusieschool’ met de daarop be-
trekking hebbende stukken (aan de Dreef 1 
ter plaatse van het voormalig hoofdveld van 
Voetbalvereniging Aalsmeer)

t/m 25-02-16 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Schinkel-
polder, derde wijziging” met de daarop betrek-
king hebbende stukken. Het plangebied heeft 
betrekking op de bedrijfsgronden aan de Riet-
wijkeroordweg 33 te Aalsmeer.

officiële Mededelingen
14 januari 2016

BEkEndMakingEn snEl En MakkElijk 
tE vindEn op www.ovErHEid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publica-
ties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

Hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de 

hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw 
buurt. Net wat u prettig vindt. 

- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken 
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op post-
code, maar ook per thema of op de kaart; 

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

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app 
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

vanaf 1 oktoBEr 2015 is dE diEnstvErlEning 
Bij dE BaliE BouwEn & vErgunningEn En 
BaliE BEdrijvEn gEwijzigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder an-
dere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een 
afspraak maken via 020-5404911.

vErgadEring dondErdag 14 januari 2016

Agenda voor de vergadering van de commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 14 januari 2016, 20.00 uur. 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Proces opvang vluchtelingen

  Sluiting

tErinzagEligging ontwErpplan 
“scHinkElpoldEr, dErdE wijziging” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de 
periode van 15 januari 2016 t/m 25 februari 2016 voor een 
ieder ter inzage ligt:
-  het ontwerp van het wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde 

wijziging” met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het plangebied heeft betrekking op de bedrijfsgronden aan de 
Rietwijkeroordweg 33 te Aalsmeer.

doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is om de vestiging van 
een ‘agrarisch aanverwant bedrijf’ aan de Rietwijkeroordweg 
33 mogelijk te maken. Op het plangebied rust thans de be-
stemming “Agrarisch - Tuinbouw” (A-TB) volgens welke de uit-
oefening van een ‘agrarisch aanverwant bedrijf’ niet mogelijk 
is. Burgemeester en wethouders geven daarvoor toepassing 
aan de wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 3.7.1 van 
de regels van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”.

inzien ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp van het wijzigingsplan, bestaande uit een toe-
lichting, regels en een verbeelding (plankaart), ligt met in-
gang van vrijdag 15 januari 2016 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal beschik-
baar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPSchinkelpolwijz3-OW01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. 

De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De ope-
ningstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 

uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage 
wil hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het 
algemene tel. 0297-387575.

zienswijzen indienen 
Gedurende de bovengenoemde genoemde termijn van terin-
zageligging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen 
over het ontwerp van het wijzigingsplan. Het indienen van 
een zienswijze kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling. 
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG, Aals-
meer) onder vermelding van “zienswijze ontwerpplan Schin-
kelpolder, derde wijziging”. Voor het mondeling indienen van 
een zienswijze kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op num-
mer 0297-387575) een afspraak maken tot drie werkdagen 
vóór de afloop van de termijn van ter inzageligging. Deze 
termijn loopt t/m 25 februari 2016.

wEt algEMEnE BEpalingEn oMgEvingsrEcHt 

rEctificatiE, aanvraag ontvangen, toelichting: onvolle-
dige omschrijving: tijdelijkheid was niet vermeld
- Herenweg 100, 1431 GX (Z-2015/070346) (tijdelijk afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. ligplaatsen voor ver-
blijfsrecreatie, voor een periode van 10 jaar)

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. Re-
ageren 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.
-  Aalsmeerderweg 325, 1432 CP (Z-2016/000330) het op-

richten van een aanbouw met opbouw en het vergroten 
van 2 dakkapellen

-  Aalsmeerderweg 380, 1432 EE (Z-2016/000531) (het aan-
leggen van een in-en uitrit)

-  Seringenstraat 14, 14311 BJ (Z-2016/000645) (het op-
richten van een dakopbouw)

-  Uiterweg 13, 1431 AA (Z-2016/000802) (het herbouwen 
van een opslagloods en het kappen van 2 bomen)

-  Zijdstraat 19 C, 1431 EA (Z-2016/001340) (het wijzigen 
van kantoorruimte naar woonruimte/studio)

Meldingen ontvangen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) akkoord zijn ontvangen:
-  Julianalaan 138, 1432 HZ (Z-2016/000315) (het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)
- Oosteinderweg 106B, 1432 AN (Z-2016/000706) (het slo-

pen van kassen, garage, chalet en blokhut en het verwij-
deren van asbesthoudende materialen)

- Uiterweg 13, 1431 AA (Z-2016/000798) (het slopen van 
een opslagloods)

- Pontweg 24, 1432 BX (Z-2016/001083) (het verwijderen 
van asbesthoudende beschoeiing)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) akkoord zijn bevonden: 
- Julianalaan 70, 1432 HX (Z-2015/071161) (Het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning) 
- 2e J.C. Mensinglaan 59, 1431 TZ (Z-2015/071110) (Het 

verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatie-
woning)

- Julianalaan 138, 1432 HZ (Z-2016/000315) (het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)

- Oosteinderweg 106B, 1432AN (Z-2016/000706) (het slo-
pen van kassen, garage, chalet, blokhut en het verwijderen 
van asbesthoudende materialen)

- Pontweg 24, 1432 BX (Z-2016/001083) (Het verwijderen 
van asbesthoudende beschoeiing)

Meldingen niet-akkoord
- Dreef 7, 1431 WC (Z-2015/070560)(het inpandig slopen 

van kantine, entree- en kantoorgebied)
-  Uiterweg 13, 1431 AA (Z-2016/000798) (het slopen van 

een opslagloods)

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: 
-  Anne Frankstraat 17, 1433 PJ (Z-2015/066944) (het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorgevel)
-  Ringvaartzijde 37, 1431 CL (Z-2015/067393) (het kappen 

van 3 bomen) 
-  Aalsmeerderweg 487, 1432 ED (Z-2015/065103) (het ver-

nieuwen van een dakkapel)
-  Oosteinderweg nabij Lijnbaan (Z-2015/060408) (Het reno-

veren van een brug en het maken van schoeiing en palen)

concEptvErgunning drank- En HorEcawEt***

- Uiterweg 32, 1431 AN (Z-2015/025510), Stichting Histo-
rische Tuin, verleend 6 januari 2016

Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet ligt de 
conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende 
stukken vanaf 14 januari 2016 voor een ieder gedurende 
zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis 
bereikbaar via 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 vergunningen. Gedurende deze termijn kan een belang-

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.

MEEr info
Volg ons op Facebook en Twitter.

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 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 8.30-12.00 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 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift 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 bur-
gemeester 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

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 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 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

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 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.

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