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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 op meerdere manieren op de hoogte blijven van 

alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u pret-
tig 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.

aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend in 
de Basisregistratie persOnen (Brp)

Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

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

Van Ravensberg, M.G. 21-09-1980 Onbekend 18-02-2016
Kołodziejski, R.M. 15-10-1989 Onbekend 18-02-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van 
het besluit mee. U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. U moet hiervoor wel over een Di-
giD beschikken.

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

Sulima,M.E. 07-01-1969 Onbekend 18-02-2016
Baláž. M. 11-06-1981 Onbekend 18-02-2016
Marci. V. 03-01-1965 Onbekend 18-02-2016
Wüstefeld. D.W. 04-04-1978 Onbekend 18-02-2016

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.

wOensdag 6 april 2016: raadgevend referenduM 
Over handelsakkOOrd eu Met Oekraïne 

Op woensdag 6 april 2016 mag u weer naar de stembus. Dan 
wordt het referendum gehouden over de Associatieovereen-

komst met Oekraïne. De vraag op het stembiljet is: bent u voor 
of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereen-
komst tussen de Europese Unie en Oekraïne? Hoe en waar kunt 
u stemmen bij verkiezingen? Rond 18 maart krijgt u uw stem-
pas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u in elk stemlokaal 
in Aalsmeer uw stem uitbrengen. U mag alleen stemmen als u 
ook uw identiteitsbewijs laat zien. De stembureaus zijn open 
van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Overzicht stemlocaties aalsmeer

Solidoe De Dolfijn  Baccarastraat 3 Aalsmeer
o.b.s. De Zuidooster *  Catharina Amalialaan 66 a 
    Aalsmeer
Zorgcentrum Aelsmeer * Molenpad 2 Aalsmeer
NH Wijkcentrum ‘t Anker * Oosteinderweg 273 a 
    Aalsmeer
Wijksteunpunt Seringenhorst * Parklaan 27 Aalsmeer
Gezondheidscentrum   Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer Oost *  Aalsmeer
Gemeentehuis Aalsmeer * Raadhuisplein 1 Aalsmeer
Buurthuis Hornmeer   Roerdomplaan 3 Aalsmeer
Wijkcentrum ‘t Baken * Sportlaan 86 Aalsmeer
Gebouw De Mikado *  Catharina Amalialaan 66
    Aalsmeer
p.c.b.s. De Graankorrel * Schweitzerstraat 136
    Kudelstaart
Clubgebouw VZOD *  Wim Kan Dreef 2
    Kudelstaart
R.K. Antoniusschool 1 * Zonnedauwlaan 59
    Kudelstaart
R.K. Antoniusschool 2 *+ Zonnedauwlaan 59
    Kudelstaart

* Stembureaus die geschikt zijn voor mindervalide kiezers.
+ Stembureau dat dit jaar voor het eerst in gebruik is.

geef een volmacht af, als u zelf niet kunt stemmen
Kunt u niet zelf stemmen, geef dan een volmacht af. Bij een 
volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Dat kunt 
u doen tot op de dag van de verkiezingen. Deze vorm van 
volmacht is alleen geschikt als de persoon die namens u gaat 
stemmen zelf ook in Aalsmeer stemt. Geef de gemachtigde 
uw stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Een 
kopie van een identiteitsbewijs mag ook via een Smartphone 
worden getoond. 

wilt u een kiezer in een andere gemeente voor u laten 
stemmen? 
Of bent u al weg, voordat de gemeente uw stempas heeft 
verstuurd? Vraag de volmacht dan schriftelijk aan met het for-
mulier “Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen”.

stemmen in een andere gemeente
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kie-
zerspas aan! Bij een referendum kunt u met een kiezerspas 
overal in Nederland stemmen. U kunt een kiezerspas aanvra-
gen in het gemeentehuis. Neem uw stempas en een geldig 
identiteitsbewijs mee. De laatste dag waarop dit kan is dins-
dag 5 april tot 12.00 uur.
U kunt de kiezerspas ook schriftelijk aanvragen met het for-
mulier “Verzoek om met een kiezerspas te stemmen” of met 
uw DigiD. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 1 april 2016 in 
ons bezit zijn!

vergeet uw identiteitsbewijs niet!
Bij de verkiezingen mag u een identiteitsbewijs uit Nederland 
of een ander EU-land gebruiken dat op 6 april 2016 (de dag 
van de verkiezingen) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus 
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op 
staat “geldig tot 7 april 2011” of elke latere datum.
Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op: www.aals-
meer.nl/verkiezingen. Kijk voor meer informatie over het refe-
rendum op: www.referendum-commissie.nl

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. 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 56, 1432 AM (Z-2016/009271), plaatsen 

van een mantelzorgchalet op wielen
- Touwslagerlaan 35, 1431 DE (Z-2016/009896), het wijzi-

gen van de beschoeiing door het creëren van een haven
- Touwslagerlaan 47, 1431 DE (Z-2016/010001), wijzigen 

van de beschoeiing door het creëren van een haven
-  Touwslagerlaan 39, 1431 DE (Z-2016/010184), wijzigen 

van de beschoeiing door het creëren van een haven
- Linnaeuslaan 2A, 1431 JV (Z-2016/010321),het aanleggen 

van een tijdelijke in- en uitrit t.b.v. sloopwerk
- Touwslagerlaan 37, 1431 DE (Z-2016/009903), het wijzi-

gen van de beschoeiing door het creëren van een haven
- Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2016/010451) (het legaliseren 

van reeds vervangen kozijnen)
- Rietwijkeroordweg 52, 1432 JG (Z-2016/010457) (het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. de ingebruikname 
van een deel van de tuinbouwkas als grootkeuken)

- Pontweg 7A, 1432 BW (Z-2016/010666) (het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van een huis)

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:
- Marconistraat 22, 1433 KK (Z-2016/00557), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde, verzonden16-02-2016
- Uiterweg 417 c ws2, 1431 AM (Z-2015/04242), het oprich-

ten van een recreatiewoning, verzonden16-02-2016 
- Aalsmeerderweg 304, 1432 CX (Z-2015/06354), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. het starten van een 
bed en breakfast, verzonden 15-02-2016

- Inbreilocatie Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/007382), het 
vellen van 8 bomen, verzonden 17-02-2016

- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2015/070082), het tijdelijk 
plaatsen van een woonunit, verzonden 17-02-2016

-  Uiterweg 282, 1431 AW (Z-2015/065940), het oprichten 
van een overkapping in de voortuin, verzonden 17-02-
2016

Beslistermijn verlengd
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 

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 Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, 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 ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende 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 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 Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving 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

bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Dreef 7, 1431 WC (Z-2015/070641), uitbreiden van een 

sporthal aan het bestaande zwembad, verbouwen kantine, 
entreezone, kantoordeel en plaatsen van reclame aan het 
hoofdgebouw

Meldingen ontvangen
- Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB (Z-2016/009281), verwijde-

ren van asbesthoudende golfplaten uit schuren
- Dreef 7, 1431WC (Z-2016/010468), het slopen van de uit-

breidingen, het inpandig slopen van bestaande kantine, 
entree- en kantoorgebied

Meldingen akkoord
- Oosteinderweg 549 (achter woning), 1432 BL (Z-

2016/008615), het slopen van de kantine Natural Western 
Riding Center

- Corellihof 14, 1431 ZZ (Z-2016/008707), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

- Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB (Z-2016/009281), het verwij-
deren van asbesthoudende golfplaten van diverse schuren

Meldingen niet-akkoord
- Aalsmeerderweg 477, 1432 ED (Z-2016/00910), het brand-

veilig gebruik t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten

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.
- Gemeente Aalsmeer (gedeeltelijk) (Z-2016/005438), fiet-

stochten Cycle We Season Opener, die door de gemeente 
Aalsmeer zullen komen op 28 maart 2016. De gemeente 
Aalsmeer heeft ‘een verklaring van geen bedenkingen’ af-
gegeven. De gemeente Haarlemmermeer neemt een eind-
besluit over de vergunningaanvraag. Afgegeven 12 febru-
ari 2016

- Hornweg 187, Sporthal De Bloemhof, 1432 GH (Z-
2016/002748), Jac Tammes toernooi op 26 en 27 maart 
2016, verleend 16 februari 2016

- Nova Zembla, Westeinderplassen H 1864/ H 1865, (Z-
2016/004905), Groepskamperen op een eiland van 1 april 
t/m 31 oktober 2016, verleend 10 februari 2016

- Sportlaan 43B, 1434 HW, (Z-2015/070592), Kinder Vakan-
tie Week van 18 t/m 22 juli 2016, verleend 10 februari 
2016

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

verleende standplaatsvergunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Molenplein (Z-2016/005677), Aanbieden van Hello Fresh 

proefboxen op 7 en 27 april, 20 mei en 9 juni 2016, ver-
leend 17 februari 2016

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 Locatie 
Oost” (Green Trade & Experience Center (GTEC) 
op locatie Oost van FloraHolland Aalsmeer) 
met de daarop betrekking hebbende stukken) 

t/m 31-03-16 De ontwerpomgevingsvergunning met bijbeho-
rende stukken m.b.t. activiteiten bouwen en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning op het adres Uiterweg 417c ws 2 ten be-
hoeve van de bouw van een recreatiewoning.




