
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken 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 burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
16 maart 2017

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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering 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 ziens-
wijzen. 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 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

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 meldin-
gen 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.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Ad Verschurenplein (Z-2017/012707), Bevrijdingsvuurce-

remonie Aalsmeer 2017 op 5 mei 2017, ontvangen 6 maart 
2017

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Aalsmeerderweg 249E (Z-2017/009919), Layla Lilly ont-

vangen 22 februari 2017
- Oosteinderweg 287 E (Z-2017/012349), restaurant Zaai 

Kweek & Eet B.V., ontvangen 3 maart 2017

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 287 E (Z-2017/012349), restaurant Zaai 

Kweek & Eet B.V., ontvangen 3 maart 2017

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 287 E (Z-2017/012349), restaurant Zaai 

Kweek & Eet B.V., ontvangen 3 maart 2017

VERGUNNINGSVRIJE AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen vergunningsvrij zijn:
- Hornweg 187, 1432GH (Z-2017/007773), Wedstrijden 

trampolinespringen om de Aalsmeer Flower Cup 2017 op 
18 maart 2017, verzonden 9 maart 2017

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

TER INZAGE
t/m 23-03-17 Omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg (naast) 378 (Z-2016/036160) 
(aanvraag voor omgevingsvergunning, de om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruimte-
lijke onderbouwing, het besluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken)

t/m 23-03-17 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg

  Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek (Z-
2015/058542). (aanvraag voor omgevings-
vergunning, de omgevingsvergunning (ont-
werp-beschikking), de ruimtelijke onderbou-
wing en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken)

t/m 30-03-17 Bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen 2016’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken

aantal obstakels geplaatst in de openbare buitenruimte. 
Dit betreft met name betonblokken en paaltjes in verhar-
ding.  Deze obstakels bestaan uit veel verschillende materi-
alen en afmetingen. Door de grote hoeveelheden en diver-
siteit in materiaal-gebruik heeft dit een rommelig effect op 
het straatbeeld. Daarnaast resulteren deze obstakels in hogere 
beheerlasten voor het vegen en het bestrijden van onkruid 
op verharding. Om de beeldkwaliteit van de openbare bui-
tenruimte te verbeteren wordt de komende periode een groot 
gedeelte van deze obstakels verwijderd. Alleen palen die van-
uit verkeerveiligheid noodzakelijk zijn blijven staan. Mocht 
u vragen hebben over bepaalde locaties dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente via tel. (0297) - 38 75 75.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Uiterweg achter 302 A, 1431 AW (Z-2017/012006), het 

legaliseren van inrichting werkplaatsbotenstalling
- Aalsmeerderweg 249B, 1432 CM (Z-2017/012253), het 

plaatsen van een tussenvloer in bestaande bedrijfsruimte 
t.b.v. opslag van goederen

- Machineweg naast 202 (kavel 4), 1432 EV (Z-
2017/012425), het oprichten van een woonhuis

- Sportlaan 18, 1431 HZ (Z-2017/012464), het plaatsen van 
een erfafscheiding van 2 meter

- Legmeerdijk 287, 1432 KC (Z-2017/013034), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van 
arbeidsmigranten door middel van kamergewijze verhuur

- Middenweg Sectie B 5904 (Z-2017/013408), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het Schiphol parkeren

- Venkelhof 4, 1431 DX (Z-2017/013519), het verhogen van 
beschoeiing in de achtertuin

- Venkelhof 6, 1431 DX (Z-2017/013510), het verhogen van 
de beschoeiing in de achtertuin

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen 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. 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 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. 
- Machineweg naast 202 (kavel 5), 1432 EV (Z-

2017/006652), het aanleggen van een tijdelijke in- en 
uitrit t.b.v. het sonderen en vervoeren van bouwmateria-
len. Verzonden: 06-03-2017

- Brasemstraat 36, 1432 PJ (Z-2017/000404), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde. Verzonden: 07-03-2017

- Copierstraat 3, 1433 NS (Z-2017/006512), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzon-
den: 08-03-2017

- Madame Curiestraat 25, 1433 AA (Z-2016/062396), het 
plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de wo-
ning. Verzonden; 08-03-2017

- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z-2016/041129), het plaat-
sen van een geïsoleerd stalen daksysteem. Verzonden: 09-
03-2017

- Mijnsherenweg 45 C 01 t/m C-12 en 45 C-13 t/m C-24, 
1433 AP (Z-2016/064289), het realiseren van 46 prefab 
bedrijfsboxen. Verzonden: 09-03-2017

- Ophelialaan 30, 1431 HJ (Z-2017/005070), het plaatsen 
van een trap van balkon 1e verdieping naar de achtertuin. 
Verzonden: 10-03-2017

- Romeijnstraat 16, 1433 ND (Z-2017/000746), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Verzonden: 
10-03-2017

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Uiterweg 318, 1431 AW (Z-2017/012240), het slopen van 

een woonhuis en bijgebouw
- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/012676), activitei-

tenbesluit t.b.v. het starten van het ML Hospitality Exploi-
tatie Schiphol B.V.

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

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Legmeerdijk 285, 1432 KC (Z-2017/002815), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van ar-
beidsmigranten. Verzonden: 06-03-2017. De beslistermijn 
is verlengd met 6 weken.

Conceptvergunning gereed
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Jasmijnstraat 35/37, 1431 RH (Z-2016/042255), brand-

veilig gebruik t.b.v. woon- en dagcentrum. De aanvraag, 
de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 17-03-2017 gedurende zes weken ter inza-
ge bij de balie bouwen van het gemeentehuis. Verzonden: 
16-03-2017

Omgevingsvergunning, besluit genomen, 
aanvraag buiten behandeling gesteld
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie: 
- Vlinderweg 3, 1432 MZ (Z-2017/004526), het vervangen 

van een pannendak door een rieten dak. Aanvraag is bui-
ten behandeling gesteld. Verzonden: 02-03-2017

- Dorpsstraat 102, 1431 CG (Z-2016/067797), het verhogen 
van de kap en plaatsen van dakkapellen. Aanvraag is bui-
ten behandeling gesteld. Verzonden: 10-03-2017

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN 
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. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

- 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.

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. 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.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Andrews R.J.S. 11-08-2008 07-03-2017
Rahaui B. 00-00-1962 06-03-2017

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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN

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  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

 Velarde Bacaltos G. 30-04-1965 07-03-2017

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. 

UITNODIGING INFORMATIEF OVERLEG OMGEVINGSWET 
21 MAART OM 20.00 UUR

Op dinsdag 21 maart aanstaande organiseert het college 
een openbaar informatief overleg over de omgevingswet in 
de raadszaal. Deze bijeenkomst is bedoeld voor de gemeen-
teraadsleden en belangstellenden. De Omgevingswet is erop 
gericht procedures sneller, inzichtelijker, voorspelbaarder en 
makkelijker te maken. Voor de gemeente betekent invoering 
van de wet dat de lokale afwegingsruimte voor het gebruik 
van de leefomgeving verruimt. Invoering van de wet is voor-
zien op 1 juli 2019. In het Informatief Overleg dd. 21 maart 
a.s. willen wij raadsleden en andere geïnteresseerden nader 
informeren over de Omgevingswet, de verschillende onderde-
len van de transitie-aanpak voor Aalsmeer en de te verwachten 
bestuurlijke besluitvorming tot de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart 2018. U bent van harte uitgenodigd om deze presen-
taties, samen met de raadsleden en fractieassistenten, bij te 
wonen op dinsdag 21 maart, vanaf 20.00 uur in de raadszaal 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer.  

GEMEENTE HAALT OBSTAKELS WEG
In Aalsmeer en Kudelstaart is de afgelopen jaren een groot 



Officiële Mededelingen
16 maart 2017

t/m 30-03-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. Aalsmeerderweg 
83a (Z-2016/024693)

t/m 31-03-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, het 
besluit hogere grenswaarde en de overige 

daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
beschikking omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost, Aalsmeerderweg 341 (uitgebreide 
procedure) en een besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder

t/m 06-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. afwijking van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-

meerderweg 83a t.b.v. Schipholparkeren. (Z-
2016/024693)

t/m 17-04-17 Zakelijke beschrijving Overeenkomst tot kos-
tenverhaal Rietwijkeroordweg 60 te Aalsmeer 
(uitbreiding kassencomplex)

t/m 17-04-17 Eindverslag inspraak concept Algemene plaat-
selijke verordening Aalsmeer 2017

t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning lig-
gen van 10 maart 2017 t/m 20 april 2017

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

t/m 19-04-17 Ontwerp-saneringsprogramma vaststelling ten 
hoogst toelaatbare waarden voor 30 wonin-
gen binnen het project Oosteinderweg e.a. te 
Aalsmeer (+bijbehorende stukken)

t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 
en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5, 
bouwgrenzen kavel 1’, Ecuadorlaan 21




