
Meldingen ontvangen
- Mijnsherenweg 20, 1433 AS (Z-2016/005870) (het vervan-

gen van geschroefde asbestplaten door geïsoleerde golfpla-
ten)

- Oosteinderweg 247C, 1432 AT (Z-2016/005865) (het mel-
den van brandveilig gebruik t.b.v. Chimpie Champ)

- Uiterweg 376 en 380, 1431 AZ (Z-2016/006037) (het slo-
pen van een woonhuis en opstallen (nr. 376) en het gedeel-
telijk slopen van een woonhuis (nr. 380))

- Jac.P. Thijsselaan 18, 1431 KE (Z-2016/006210) (het ver-
wijderen van asbesthoudende pakkingen)

- Dorpsstraat 135, 1431 CC (Z-2016/006208) (het slopen van 
een kas van de kwekerij)

- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/006392) (het slopen 
van de gevels en staalconstructie op grond van ruimtelijke 
regels)

- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/006386) (het slopen 
van de gevels en staalconstructie)

- Oosteinderweg 515, 1432 BK (Z-2016/006537) (het slopen 
van een kas)

- Begoniastraat 26, 1431 TD (Z-2016/006530) (het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)

- Rietgorsstraat 57, 1431 VV (Z-2016/007042) (het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)

- Begoniastraat 80, 1431 TE (Z-2016/007037) (het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning)

- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/007024) (het slopen van een tri-
bune aan het sportveld van VVA)

Meldingen akkoord
- Oosteinderweg 287, 1432 AW (Z-2016/003310) (het star-

ten van het bedrijf Mobile Street Food)
- Mijnsherenweg 20, 1433 AS (Z-2016/00587) (van de 

schuur achter woning het verwijderen van ca. 561m²  as-
besthoudende golfplaten)

- Dorpsstraat 135, 1431 CC (Z-2016/006208) (het slopen 
van een kas van de kwekerij)

- Jac.P. Thijsselaan 18, 1431 KE (Z-2016/006210) (het ver-
wijderen van asbesthoudende pakkingen)

Meldingen niet-akkoord
- Uiterweg 376-380, 1431 AZ (Z-2016/006037) (het slopen 

van een woonhuis en opstallen (nr. 376) en het gedeelte-
lijk slopen van een woonhuis (nr. 380))

- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/006386) (het slo-
pen van de gevels en staalconstructie)

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)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. 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 ad-
vertentie.
- Kudelstaartseweg (Z-2015/064200): Vuur en Licht op het 

Water op 3 september 2016, verleend 4 februari 2016

CollECtEs

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

Collectevergunning (verleend)
- Kudelstaart (Z-2016/004933), Verkoop van sinaasappels 

op 24 februari 2016, verleend 3 februari 2016

ExploitatiEvErgunning (aanvragEn)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/044088), restaurant De 

Dorpshoek, verleend 27 januari 2016

officiële Mededelingen
11 februari 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.

vErhuizEn? gEEf hEt door! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste 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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

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 met de aanduiding “Land Onbe-
kend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet 
meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basis-
registratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.

geslachtsnaam geboorte- vertrek datum
en voorletter(s) datum naar voornemen

Jancić, B. 03-05-1985 Onbekend 28-01-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen 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 burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

tErinzagEligging ontwErp BEstEMMingsplan 
“gtEC loCatiE oost” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de 
periode van 5 februari 2016 t/m 17 maart 2016 voor een ieder 
ter inzage ligt:
- het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Locatie Oost” met de 

daarop betrekking hebbende stukken.

Het plangebied heeft betrekking op de thans onbebouwde 
bedrijfsgronden aan de Legmeerdijk 301 welke zijn gelegen 
tussen de bedrijfsbebouwing van FloraHolland aan de Leg-
meerdijk 313 en het gebouw van Waterdrinker aan de Sier-
teeltstraat 25. De noordwestzijde van het plangebied wordt 
begrensd door de transportverbinding die FloraHolland met 
Waterdrinker verbindt. Het plangebied maakt onderdeel uit 
van ‘locatie Oost’ van de bloemenveiling.

doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken 
van het Green Trade & Experience Center (GTEC) op locatie 
Oost van FloraHolland Aalsmeer. Deze ontwikkeling behelst in 
hoofdzaak een groothandelscentrum, marktplaatsgebonden 
bedrijfsruimten en een Experience & Business Center. Het Ex-
perience Center betreft een toeristisch recreatieve voorziening 
die hoofdzakelijk betrekking heeft op sierteelt(aanverwante) 
producten en/of voedsel. Het Business Center voorziet onder 
meer in zaalaccommodatie voor congressen, evenementen en 
vergaderingen.

inzien ontwerp bestemmingsplan
Het digitale bestemmingsplan is met ingang van 5 februari 
2016 in ontwerp te raadplegen op:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.GTEC-
LocatieOost-OW01;

- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl via http://
www.ro0358.ropubliceer.nl/.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het ont-
werp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende 
bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken op het raad-
huis 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 
uur tot 20.00 uur. Het plan ligt 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 genoemde termijn van terinzageligging, van 5 
februari 2016 t/m 17 maart 2016, kan een ieder een ziens-
wijze naar voren brengen over het ontwerp bestemmingsplan. 
Het indienen van een zienswijze kan naar keuze schriftelijk 
en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten 
aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder 
vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan GTEC 
Locatie Oost”. Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken via het algemene tel. 
0297-387575.

samenhangende produkten
In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan wordt tevens 
een Beeldkwaliteitsplan voor de projectlocatie voorbereid. 
Het Beeldkwaliteitsplan ligt tegelijkertijd met het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage en is als bijlage bij het ontwerp-
bestemmingsplan op de hiervoor beschreven wijze in te zien. 
Over het Beeldkwaliteitsplan wordt conform artikel 4.1 van de 
Algemene Inspraak- en Participatieverordening Aalsmeer 2010 
inspraak verleend. Gedurende voornoemde termijn van terin-
zagelegging van 5 februari 2016 t/m 17 maart 2016 kan een 
schriftelijke dan wel mondelinge inspraakreactie op het beeld-
kwaliteitplan worden ingediend. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van inspraak Beeldkwaliteits-
plan ‘GTEC Locatie Oost’. Degene die mondeling een inspraak-
reactie naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

wEt algEMEnE BEpalingEn oMgEvingsrECht 

rECtifiCatiE, melding niet-akkoord, op 4 februari jl. 
gepubliceerd als melding akkoord en onjuist huisnummer
- Aalsmeerderweg 39, 1432 CG (Z-2016/004973) (het ver-

wijderen van asbesthoudende materialen van garagedak)

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. 
- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/005608) (het op-

richten van een showroom)
- Uiterweg 380, 1431 AZ (Z-2016/006048) (het verbouwen 

van de woning)
- Giekstraat 1, 1433 SH (Z-2016/006194) (het plaatsen van 

een grof vuil-container op de parkeerplaats aan de achter-
zijde van de woning)

- IJsvogelstraat 15, 1431 VR (Z-2016/006191) (het verwij-
deren van de dakkapel aan de achterzijde en het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning)

procedure afgebroken, vergunning ingetrokken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet al-
gemene 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 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2014/066032) (het oprichten 

van een broodfabriek), verzonden 2 februari 2016
- F.A. Wentstraat 6, 1431 KZ (Z-2015/039810) (het vergro-

ten van een bedrijfsruimte), verzonden 3 februari 2016

procedure afgebroken, aanvraag omgevingsvergunning 
ingetrokken
- Giekstraat 1, 1433 SH (Z-2016/006194) (het plaatsen van 

een grof vuil-container op de parkeerplaats aan de achter-
zijde van de woning)

- 1e J.C. Mensinglaan t.h.v. nr. 29, 1431 RV (Z-2016/004832) 
(het plaatsen van keten, schaftkeet, opslagcontainer)

- Machineweg 33 a, 1432 EL (Z-2015/061653) (het huisves-
ten van arbeidsmigranten)

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:
- Oosteinderweg 459, 1432 BJ (Z-2015/068487) (het uit-

breiden van de woning), verzonden op 3februari 2016.
- Ophelialaan 109, 1431 HC (Z-2015/040762) (kamerver-

huur voor het huisvesten van arbeidsmigranten (maximaal 
4 personen)), verzonden op 5 februari 2016.

verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie: 
- Stommeerweg 72 ws5, 1431 EX (Z-2015/067492) (het ver-

vangen van de woonark voor niet-permanente bewoning), 
verzonden op 4 februari 2016.

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.

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.

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

MEEr info
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

vervolg op volgende blz.



officiële Mededelingen
11 februari 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.
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/044088), restaurant De 

Dorpshoek, verleend 27 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 horeca-

vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergun-
ning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/044088), restaurant De 

Dorpshoek, verleend 27 januari 2016

ConCEptvErgunning drank- En horECawEt***

- Beethovenlaan 116, 1431 WZ (Z-2015/024931), Midget 
Golf Club Aalsmeer, verleend 3 februari 2016

Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet leg ik 
de conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende 
stukken vanaf 4 februari 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 8.30-14.00 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 belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het conceptbesluit naar voren brengen. De 
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aals-
meer. 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.

gEaCCEptEErdE MElding(En)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:

- Kudelstaartseweg 239, 1433GH Aalsmeer (Z-
2016/000654), het vieren van Carnaval bij Dorpshuis 
Kudelstaart op 6 februari 2016

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

tEr inzagE

t/m 04-03-16 De conceptbeleidsnota evenementen op de 
gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. en 
in gemeentehuis Aalsmeer

t/m 17-03-16 Het ontwerp bestemmingsplan “GTEC Loca-
tie Oost” (Green Trade & Experience Cen-
ter (GTEC) op locatie Oost van FloraHolland 
Aalsmeer) met de daarop betrekking hebben-
de stukken)

vervolg van vorige blz.

voor MEEr inforMatiE: www.aalsMEEr.nl




