17 maart 2016

Officiële Mededelingen
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. 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 afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen 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. 0297387575. 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 informatie 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 bestuurssecretariaat. 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 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 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 / 0297387584. 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

BekendMakingen snel en Makkelijk
te vinden Op www.Overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiele publicaties 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 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
postcode, 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
omgevingsvergunningen 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 bestemmingsplannen;
- 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 andere 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 binnen 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
verhuismutatie. 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
statuswijziging, 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 diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag 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 Onbekend”. 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.

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur

geslachtsnaam
en voorletter(s)

geboortedatum

vertrek
naar

datum
voornemen

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Le Grand, J.
Pankala, K.M.

16-01-1982
10-07-1983

Onbekend
Onbekend

11-03-2016
11-03-2016

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 binnen 7 werkdagen 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 Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
Facebook “f ” Logo
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Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

gewijzigde Openingstijden rOnd pasen
goede vrijdag Op Goede Vrijdag (25 maart) is het
gemeentehuis geopend.
pasen
Maandag 28 maart (tweede paasdag)
zijn het gemeentehuis en Afvalbedrijf
De Meerlanden gesloten.

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 burgerzaken 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.
agenda vOOr de vergadering van de
cOMMissie ruiMte en ecOnOMie Op
dinsdag 22 Maart 2016, 20.00 uur
tijd

agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05
20.25

2.
3.
4.

21.05
21.30
21.45

5.
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Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie, mevrouw
W.B. Alink-Scheltema
Vaststelling van de agenda
Vaststellen bestemmingsplan Hornweg
Vaststellen bestemmingsplan ‘1e
herziening Hornmeer-Fusieschool’
Aankoop loswal Herenweg Kudelstaart
Vragenkwartier
Sluiting

agenda vOOr de vergadering van de
cOMMissie Maatschappij en Bestuur Op
wOensdag 23 Maart 2016, 20.00 uur
tijd

agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
de heer D. Kuin
Vaststelling van de agenda
Initiatiefvoorstel Aalsmeer

20.45

4.

21.05
22.05
22.20

5.
6.
7.

Millennium- en Fairtradegemeente
Evaluatie convenant Stichting Auro –
gemeenten Aalsmeer, Ronde Venen
en Uithoorn
Herinrichting raadzaal Aalsmeer
Vragenkwartier
Sluiting

vaststelling wijzigingsplan “schinkelpOlder,
derde wijziging”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening dat zij bij besluit van 15 maart 2016 het wijzigingsplan “Schinkelpolder,
derde wijziging” ongewijzigd hebben vastgesteld. 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 bestemming “Agrarisch - Tuinbouw” (A-TB) volgens welke
bestemming de uitoefening 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 wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ligt tezamen met de bijbehorende stukken in de periode van vrijdag
18 maart 2016 tot en met donderdag 28 april 2016 voor een
ieder ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar
gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.
nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPSchinkelpolwijz3-VG01;
- 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 tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije
inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur
tot 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 openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en
met woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en
vrijdag 8.30-12.30 uur.
Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan
met ingang van 18 maart 2016 gedurende zes weken tegen
het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA in Den
Haag. Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig bij burgemeester en wethouders een zienswijze over het ontwerpbesluit naar
voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over
het ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders naar
voren hebben gebracht, maar kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat waren zich tijdig met een
zienswijze tot burgemeester en wethouders te wenden.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit van burgemeester en wethouders van Aalsmeer treedt in werking op de
dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit
treedt dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.
ter inzagelegging OntwerpBesteMMingsplan
‘zwarteweg’ en OntwerpBesluit hOgere
grenswaarden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 18 maart 2016 tot en met 28 april
2016, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ met de bijbehorende stukken (IDN:
NL.IMRO.0358.07K-OW01). Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de
Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast
te stellen voor maximaal 26 woningen.
doelstelling
Het doel is om op het voormalige terrein van de kwekerij en
het aangrenzende terrein van de voormalige gemeentewerf
aan de Zwarteweg 69 woningen te ontwikkelen en zo bij te
dragen aan de woningvoorraad in Aalsmeer.
locatie
Het plangebied wordt in het noorden globaal begrensd door
de Gloxiniastraat, in het oosten door de Burgemeester Kasteleinweg, het zuiden door de Zwarteweg en in het westen
door de achtertuinen van de aan de Hortensialaan gelegen
woningen.
Ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken vanaf 18 maart 2016 op de volgende
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.07K-OW01,
- via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen
- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Voor openingstijden
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen
indienen zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen wor-

den gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253,
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van zienswijze bestemmingsplan ‘Zwarteweg’. Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website worden ingediend door op de hiervoor
genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan
daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar
via telefoonnummer 0297-387575.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai
van de Burgemeester Kasteleinweg. Uit het onderzoek blijkt
tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan
wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid.
indienen zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het betreffende ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een
schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen
tegen het voornemen een hogere grenswaarden vast te stellen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester
en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden
‘Zwarteweg’.
informatieavond
Op donderdagavond 31 maart organiseert de gemeente Aalsmeer een informatieavond over het ontwerp bestemmingsplan Zwarteweg. U bent van harte welkom vanaf 19.30 tot
21.00 uur op het gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1.
Om 19.45 uur is er een centrale presentatie over het ontwerpbestemmingsplan, de procedure en de verkaveling van
de woningen. Graag tot ziens op 31 maart.
nieuw hOrecaBeleid
Het college heeft op 15 maart het nieuwe horecabeleid vastgesteld. Met de nieuwe nota wil de gemeente horecaondernemers faciliteren door te dereguleren en administratieve
lasten te verlichten. De nota sluit aan bij de ambitie van het
college om toerisme en recreatie in Aalsmeer te versterken.
Het huidige horecabeleid is van 2005 en aan actualisatie toe.
De gemeente heeft het beleid geëvalueerd met Aalsmeerse
horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland en de politie. De gemeente heeft de aanbevelingen meegenomen in
het nieuwe horecabeleid.
ter inzage
De conceptbeleidsnota horeca is in te zien van 17 maart
tot en met 27 april 2016. Voordat het college van B&W een
definitief besluit neemt, wil zij graag belanghebbenden raadplegen alvorens het nieuwe horecabeleid aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen. De bijbehorende
documenten kunt u inzien op deze website, http://www.
aalsmeer.nl/horecabeleid of bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein
1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30 en 14.00 uur en woensdag van
08.30–20.00 uur) of bij de balie Bouwen en Vergunningen
van het Raadhuis in Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te
Amstelveen (openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag
tussen 08.30-15.30 uur, donderdag tussen 08.30-16.30 uur
en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur).
zienswijzen indienen
Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder
een zienswijze betreffende dit onderwerp kenbaar maken
bij het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer onder vermelding van zaaknummer Z-2016/014426
D-2016/073373. Een zienswijze indienen kan door schriftelijk te reageren naar het college van B&W, postbus 25,
1430 AG Aalsmeer of via de mail: info@aalsmeer.nl. In de
door u ondertekende zienswijze vermeldt u in ieder geval
uw naam, adres, datum van indienen, het zaaknummer
(Z-2016/014426 D-2016/073373) en een onderbouwing.
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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Aalsmeerderweg 477, 1432 ED (Z-2016/013492), het afwijken van bestemmingsplan t.b.v. vestigen arbeidsmigranten
- Korianderhof 9, 1431 DZ (Z-2016/013855), het plaatsen
van een terrasoverkapping
- Marconistraat 50, 1433 KL (Z-2016/013905), het bouwen
van een carport aan de voorkant van de woning
- Sweelinckstraat 31, 1431 XS (Z-2016/013951), het bouwen van een opbouw op de schuur
- Uiterweg 404, 1431 AZ (Z-2016/014497), het plaatsen
van een erfafscheiding
- Koningsstraat 183, 1432 PM (Z-2016/014489), het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achtergevel en
plaatsen van een dakraam aan de achterzijde
- Marktstraat 34, 1431 BE (Z-2016/013960), het vervangen
van een pand
- Stommeerkade 23, 1431 EJ (Z-2016/014818), het oprichten van een bed en breakfast
- Wilhelminastraat 43, 1432 GB (Z-2016/014964), het
plaatsen van een vaste trap en het isoleren van het zoldergedeelte
aanvraag ontvangen, ligplaatsvergunning
- Kudelstaartseweg 226, 1433 GR (Z-2016/013194), het
vervangen van het huidige woonschip door nieuw woonschip en wijziging tenaamstelling
- Uiterweg 127 ws 7, 1431 AD (Z-2016/014480), het wijzigen van de tenaamstelling
- Uiterweg 168 ws, 1431 AS (Z-2016/013904), het wijzigen van de tenaamstelling
vervolg op volgende blz.

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl
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Officiële Mededelingen
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:
- Aalsmeerderweg 47, (Z-2015/069883), het oprichten van
opslaggebouw met opslagunits. (verzonden 07-03-2016)
- Dreef 7, 1431 WC (Z-2015/070641), het uitbreiden van
het zwembad met een sporthal, entree en kantoor en het
aanbrengen van reclame (verzonden 07-03-2016)
- Lisdoddestraat 156, 1433 WH (Z-2016/004066), het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten
van arbeidsmigranten (verzonden 08-03-2016)
- Linnaeuslaan 2, 1431 JV (Z-2016/010321), het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit t.b.v. het sloopwerk
op het terrein op Linnaeuslaan 2a, door middel van het
plaatsen van stalen rijplaten (verzonden 07-03-2016)
- Vlinderweg 306, 1432 MX (Z-2016/002794), het vergroten van een dakopbouw (verzonden 18-02-2016)
- Aalsmeerderweg 380, 1432 E (Z-2016/000531), het aanleggen van een in- en uitrit (verzonden 03-03-2016)
- Dorpsstraat 111, 1431 CC (Z-2015/064008), het realiseren en in gebruik nemen van een nieuwe kantine (verzonden 02-03-2016)
- Lakenblekerstraat 51, 1431 GE (Z-2016/008739), het
afwijken van bestemmingsplan t.b.v. sanitair showroom
(verzonden 09-03-2016)
- Vlasakkerlaan 4, 1431 DJ (Z-2016/008289 ), het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van project Dorpshaven
Noord perceel 1 (verzonden 08-03-2016)
- Vlasakkerlaan 4, 1431 DJ (Z-2016/008296), het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van project Dorpshaven
Noord perceel 2 (verzonden 08-03-2016)
- Vlasakkerlaan 4, 1431 DJ (Z-2016/008354), het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van project Dorpshaven
Noord perceel 3 (verzonden 08-03-2016)
- Uiterweg 154 ws10, 1431 AJ (Z-2016/005265), het bouwen van een bijgebouw bij woonark (verzonden 10-032016)
Beslistermijn verlengd
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
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:
- Achter Uiterweg 13, 1431 AA (Z-2016/000802), herbouw
van een afgebrande opslagloods

- Aalsmeerderweg 325, 1432 CP (Z-2016/000330), het vergroten en veranderen van een woning
- Oosteinderweg 110, 1432 AN (Z-2016/005608), het oprichten van een showroom
vergunning geweigerd
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
- Oosteinderweg 539A, 1432 BK (Zaaknr Z-2016/003248),
het legaliseren van een dakkapel t.b.v. duiven. Besluit
verzonden 08-03-2016.
- Oosteinderweg 56, 1432 AM (Z-2016/009271), het plaatsen van een mantelzorgchalet op wielen. Besluit verzonden 10-03-2016.
Besluit genomen, aanvraag buiten behandeling gesteld
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning
buiten behandeling is gesteld. 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.
- Lakenblekerstraat 51, 1431 GE (Z-2016/001267), het wijzigen van het gebruik in detailhandel. Besluit verzonden 23-02-2016
procedure afgebroken, aanvraag is ingetrokken
- Roerdomplaan 16, 1431 WJ (Z-2016/007815), oprichten
van een aanbouw aan de rechter zijgevel
Meldingen ontvangen
- Markstraat 34, 1431 BE (Z-2016/013948), het melden
van brandveilig gebruik t.b.v. het vervangen van het pand
- Azaleastraat 3, 1431 SH (Z-2016/014147), het slopen
van een schuur
- Begoniastraat 26, 1431 TD (Z-2016/014015), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
Meldingen akkoord
- Linnaeuslaan 2 , 1431 JV (Z-2016/012973), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw
- Rietgorstraat 57, 1431 VV (Z-2016/012832), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Begoniastraat 26, 1431 TD (Z-2016/014015), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
eveneMenten
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar

www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Hornweg 187, Sporthal De Bloemhof (Z-2016/015019),
Jostibandconcert op 9 april 2016, ontvangen 10 maart
2016
- Wetering / Chrysantenstraat (Z-2016/014333), Koningsdag 2016 op 27 april 2016, ontvangen 8 maart 2016
- Zwarteweg 77, Dreef 2 en Stommeerweg t.o. nr. 131 (Z2016/013361), Veiligheidsdag i.s.m. Brandweer-PolitieAmbulance op 21 mei 2016, ontvangen 3 maart 2016
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning 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 advertentie.
- Legmeerdijk 313, 1431GB(Z-2016/005213), FloraHolland
Springfair op 13 en 14 april 2016, verleend 7 maart 2016
cOllectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ter inzage
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 bijbehorende stukken m.b.t. activiteiten bouwen
en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening op het adres Uiterweg 417c ws 2
ten behoeve van de bouw van een recreatiewoning.
t/m 22-04-16 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan AalsmeerDorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder (aanvraag voor
omgevingsvergunning, de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ont-

werp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 28-04-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ met
de bijbehorende stukken (op voormalige terrein van de kwekerij en aangrenzende terrein van de voormalige gemeentewerf aan de
Zwarteweg 69 woningen ontwikkelen)
t/m 29-04-16 Wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijziging” (bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 33 te Aalsmeer)
wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 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 hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 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 verzending 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 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 burgemeester 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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