
pige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook 
mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

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 aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Drie Kolommenplein 101 (Z-2013/067306), het bouwen 

van een berging en tuinafscheiding (ontvangen 30-12-
2013);

- Legmeerdijk 327 (Z-2014/007148), het veranderen van 
een kas dmv verhoging kas, plaatsen deuren en panelen 
(ontvangen 03-02-2014).

VergunningsVrije aanVragen:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning 
vereist is:
- Vlinderweg (Z-2014/016403), het oprichten van een voe-

dingsstation (trafostation) (verzonden 14-03- 2014).

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Aalsmeerderdijk t.o. nr. 4 (Z-2014/010119), het slopen 
van een schuur en verwijderen asbest (verzonden 12-03-
2014);

- Vivaldihof 9 (Z-2014/017075), het slopen van asbest-
houdende materialen (verzonden 18-03-2014);

- Zijdstraat 74 (Z-2014/016559), het slopen van asbest-
houdende materialen (verzonden 14-03-2014).

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

terinzageligging ontwerp bestemmingsplan 
“landelijk gebied oost” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de 
periode van 21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014 voor een 
ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost” 

met de daarop betrekking hebbende stukken.

Het plangebied heeft globaal betrekking op het omliggende 
buitengebied van de woonkern Nieuw-Oosteinde. Het plan-
gebied heeft ook betrekking op de woonlinten van de Aals-
meerderweg, Machineweg, Hornweg en Legmeerdijk. Een 
aantal delen van de woonlinten is buiten het plangebied 
gehouden. Het betreft de percelen aan de Aalsmeerderweg 
met huisnummers 143 t/m 211 (oneven) en 226 t/m 334 
(even), alsmede de percelen aan de Machineweg met oneven 
nummers 49 t/m 193.

doelstelling
Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van ka-
rakter. Het beleidsmatige doel is de bescherming van het 
plangebied als gemengd (glas)tuinbouwgebied met verspreid 
liggende bedrijven en bedrijvenlocaties. Daarnaast is het be-
leid gericht op de bescherming van de linten, waarbij de 
bestaande functiemenging van wonen en bedrijvigheid waar 
mogelijk wordt ontvlochten.

Het bestemmingsplan vervangt een aantal sterk verouderde 
plannen uit de jaren zestig en negentig van de vorige eeuw. 
De tijd heeft sindsdien niet stil gestaan. Het plangebied 
heeft zich verder doorontwikkeld, veelal in de richting van 
meer bedrijvigheid tussen en achter de linten. Het bestem-
mingsplan beoogt deze bedrijven van een passende planolo-
gische regeling te voorzien. 

inzien ontwerp bestemmingsplan
Het digitale bestemmingsplan is met ingang van 21 maart 
2014 in ontwerp te raadplegen op:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPLandelijkGebOost-ON01;

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

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het 
ontwerp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt ge-
durende bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken 
op het raadhuis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De 
openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrij-
dag 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 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.

Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage wil 
hebben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het 
algemene tel. in Aalsmeer; 0297-387575 of Amstelveen: 
020-5404911.

zienswijzen indienen 
Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging, van 
21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014, kan een ieder een 
zienswijze naar voren brengen over het ontwerp bestem-
mingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze 
schriftelijk en/of mondeling.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeen-
teraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding 
van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Oost”. 

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken via het algemene tel. 0297-387575.
Aalsmeer, 18 maart 2014

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

gebruik regiotaxi amstelland 
tijdens de kerntop

Maandag 24 en dinsdag 25 maart a.s. vindt de Nuclear Se-
curity Summit(NSS) 2014 in Den Haag plaats. De gevolgen 
zijn ingrijpend en omvangrijk., omdat het vervoer van de 
wereldleiders gepaard gaat met veel wegafsluitingen en om-
leidingsroutes. De overlast zal naar verwachting ook gevol-
gen hebben voor het vervoer met de Regiotaxi Amstelland. 
Hierdoor is het mogelijk dat er achterstanden/langere wacht-
tijden ontstaan in het vervoer op die dagen. Wij verzoeken u 
hiermee rekening te houden indien u op 24 en/of 25 maart 
2014 gebruik wilt maken van het vervoer per Regiotaxi. 

Voorbereidingsbesluit aalsmeer dorp

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 
maart 2014 heeft besloten te verklaren dat een bestem-
mingsplan wordt voorbereid voor de gronden globaal gelegen 
tussen:
- de Ringvaart;
- de Burgemeester Kasteleinweg;
- de Stommeerkade en Kolenhaven, en 
- de watergangen achter de Stationsweg nrs. 2 t/m 40 en 

tussen Uiterweg nrs. 30 en 32 en de Ringvaart.

Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende kaart is 
langs elektronische weg vastgelegd in de bestandenset met 
planidentificatie NL.IMRO.0358.VBAalsmeerDorp-VA01 en te-
vens in die vorm vastgesteld. Het besluit is in werking getre-
den met ingang van 14 maart 2014 voor de duur van één jaar. 

Het voorbereidingsbesluit voorziet voor bepaalde bestem-
mingen tevens in een verbod op het wijzigen van het ge-
bruik van gronden en bouwwerken binnen het plangebied. 
Dit houdt in, dat op grond van het voorbereidingsbesluit een 
aanvraag om omgevingsvergunning waarvoor geen weige-
ringsgrond geldt ingevolge het vigerende bestemmingsplan, 
dient te worden aangehouden. Van het verbod zijn gebruiks-
wijzigingen met een oppervlakte minder dan 300 m2 uitge-
zonderd. Burgemeester en wethouders hebben de bevoegd-
heid van het gebruiksverbod ontheffing te verlenen indien de 
gebruikswijziging niet in strijd is met het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan. 

Het voorbereidingsbesluit is digitaal bekendgemaakt en als 
pdf-bestand beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren versie van het voor-
bereidingsbesluit ligt samen met de bijbehorende tekening 
waarop de begrenzing van de gebieden is aangegeven, voor 
een ieder ter inzage bij de Balie Bouwen en Vergunningen in 
het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer 
(openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 8.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur) 
en bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (ope-
ningstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 
8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag 
tussen 8.30-12.30 uur).

Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit 
geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. 

maandag 31 maart: inloopbijeenkomst 
aanleg “natuurspeeltuin stokkeland” 
en uitleg oVer uitVoeringsplan spelen in 
centrum-uiterweg-stommeer en Hornmeer

In februari 2014 is het college akkoord gegaan met het Uit-
voeringsplan Spelen 2014-2017. Voorafgaand hieraan is in 
2012 door de gemeente een analyse en evaluatie uitgevoerd 
van de aanwezige speelvoorzieningen in heel Aalsmeer. Ver-
volgens is deze analyse en evaluatie in 2013 besproken met 
alle dorps- en wijkraden.

De gemeente wil graag de bewoners informeren over het uit-
voeringsplan spelen hiervoor worden 3 informatieve inloop-
bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomst voor de wijken 
Hornmeer, Stommeer, Dorp en Uiterweg vindt op maandag 31 
maart plaats. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn de uitvoe-
ringsplannen ter inzage beschikbaar en zijn ambtenaren aan-
wezig om een inhoudelijke toelichting te geven. Bewoners, 
maar zeker ook kinderen, hebben de mogelijkheid om input 
te leveren en ervaringen te delen uit hun directe (speel)om-
geving. Deze informatie wordt zo mogelijk nog meegenomen 
in het uitvoeringstraject. 

Tevens wordt voor de zomer op het Stokkeland (achter het 
gemeentehuis) een natuurspeeltuin aangelegd. Een ontwerp-
bureau heeft voor het ontwerp en de uitvoering opdracht ge-
kregen. We nodigen bewoners en kinderen van harte uit om 
zich op deze inloopavond aan te melden en mee te denken 
met het ontwerp! 

Wat: Inloopbijeenkomst Ontwerp natuurspeeltuin 
  ‘Stokkeland’ en herinrichting speeltuinen in 
  Centrum-Uiterweg- Stommeer en Hornmeer
Datum: Maandag 31 maart van 17.00-19.30 uur
Waar: Gemeentehuis Aalsmeer

U bent met uw kinderen van harte welkom op deze inloop-
bijeenkomst!

wet algemene bepalingen omgeVingsrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 364 (Z-2014/016384), het tijdelijk huis-

vesten van medewerkers;
- Bilderdammerweg 81 (Z-2014/017650), het wijzigen van 

een dakkapel;
- Stommeerweg 131 (Z-2014/017395), het aanleggen van 

een in- en uitrit;
- Uiterweg 153 (Z-2014/016853) het onderheien en neer-

leggen van betonplaten;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/017118), et plaatsen van een 

ledscherm (reclame);
- Vlinderweg (op het talud nabij watergang) (Z-

2014/016403), het oprichten van een voedingsstation.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 144 (Z-2014/017383), het gedeeltelijk 
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gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 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 infor-
matie 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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in Het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
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 stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

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

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.
officielebekendmakingen.nl.

slopen van een schuur en asbesthoudende materialen
- Ampèrestraat 37 (Z-2014/017059), het plaatsen van een 

dakkapel;
- Hornweg 316A (Z-2014/016857), het slopen van een be-

drijfspand en asbesthoudende materialen ;
- Hornweg 316A (Z-2014/016848), het slopen op grond 

van ruimtelijke regels;
- Meervalstraat 23 (Z-2014/017357), het melden van 

brandveilig gebruik;
- Meervalstraat 23 (Z-2014/017355), het melden van 

brandveilig gebruik (meer dan 50 personen);
- Vivaldihof 9 (Z-2014/017075), het verwijderen van as-

best;
- Zijdstraat 12B, (Z-2014/017771), het slopen van asbest-

houdende materialen.

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 te verlenen:
- Edisonstraat 8-132 (Z-2014/009737), het kappen van 6 

bomen (verzonden 11-03-2014).

Een omgevingsvergunning, 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 8.30-11.30 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.

Verleende omgeVingsVergunning, 
uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend 
voor het brandveilig gebruik aan de zonnedauwlaan 59 (Z-
2013/046406) te aalsmeer (verzonden 14-03-2014). 

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 7, 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 bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Al-
gemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Recht-
bank van Amsterdam.

bescHikking omgeVingsVergunning in afwijking 
Van Het bestemmingsplan green park aalsmeer, 
middenweg en dg 3, 5 en 7, doorgaande weg-
Verbinding middenweg (uitgebreide procedure) 
en besluit Hogere waarden wet geluidHinder

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning hebben verleend voor de reconstructie 
van de Middenweg (Z-2013/036904). Meer concreet betreft 
de reconstructie het wegvlak dat is gelegen ter hoogte van 
de fietsbrug nabij de woning aan Middenweg 55. 

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en dg 3, 5 
en 7. Voor dit voornemen dient door middel van een uitge-
breide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te 
worden van het geldende bestemmingsplan. 

De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de 
ruimtelijke onderbouwing, de verklaring van geen bedenkin-
gen (afgegeven door de gemeenteraad op 3 oktober 2013), 
het besluit hogere waarden Wet geluidhinder en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 
21 maart 2014 tot en met 1 mei 2014 (6 weken) op de vol-
gende wijzen voor een ieder ter inzage:

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-
huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen op 
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via 
tel. 0297-387575;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 
uur, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 
8.30-12.30 uur);

- Via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
‘Bestemmingsplannen’, ‘Bekijk de digitale bestemmings-
plannen’, ‘omgevingsvergunning iav bp Green Park Aals-
meer, Middenweg en dg 3, 5 en 7, doorgaande wegverbin-
ding’);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB05xF-VG01 

besluit hogere waarden
Overeenkomstig de Wet geluidhinder maken burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer tevens bekend dat zij voor de 
realisering van bovenvermeld plan ten gevolge van wegver-
keerslawaai van de verlegde Middenweg en ten gevolge van 
het luchtvaartverkeer een hogere geluidwaarde vaststellen. 
Dit besluit ligt eveneens met ingang van 21 maart 2014 voor 
6 weken ter inzage op de bovenstaande wijzen. 

beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebben-
den die ten aanzien van het ontwerp van de omgevingsver-
gunning en/of ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere 
waarden bij het college van burgemeester en wethouders een 
zienswijze kenbaar hebben gemaakt en door de belangheb-
benden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Recht-
bank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om voorlo- Vervolg op volgende blz.



officiële mededelingen
20 maart 2014

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. Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

wegafsluiting

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- Tijdelijk afsluiten van het Molenpad, op 24 maart 2014 

van 09.00 tot 16.00 uur. (Z-2014/011899).
Datum verzending vergunning: 17 maart 2014

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Foodmaster King Lao, Ophelialaan 139, Aalsmeer 
 (Z-2014/015762).

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning buiten behan-
deling is gesteld:
- Cadore Holding BV, ijssalon Cadore, Zijdstraat 49, Aals-

meer (Z-2014/006336).

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

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Boeken-, kunst-, antiek- en brocante markt in de Zijdstaat 

op 5 juni 2014 van 10.00-17.00 uur (Z-2014/007550).
Datum verzending vergunning 19 maart 2014

collectes

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

ter inzage:

t/m 21032014 Besluit financiële tegemoetkomingen voor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning 
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 
2014

t/m 27032014 Oosteinderweg 248b, (Z-2013/047072) (het 
brandveilig gebruik van hotel Aalsmeer); 
Vuurdoornstraat 11, (Z-2013/047491), (het 
brandveilig gebruik t.b.v. woon- en dagcen-
trum Amstelmeer)

t/m 11042014 Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brand-
veilig in gebruik nemen van een school.

t/m 18042014 Het Besluit financiële tegemoetkomingen 
maatschappelijke ondersteuning 2014 (ver-
sie 2)

t/m 01052014  Beschikking omgevingsvergunning (uitge-
breide procedure), en besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder m.b.t. reconstructie van de 
middenweg (Z-2013/036904). (Reconstruc-
tie van het wegvlak dat is gelegen ter hoog-
te van de fietsbrug nabij de woning aan Mid-
denweg 55). 

t/m 01052014 Het ontwerp bestemmingsplan “Landelijk Ge-
bied Oost” met de daarop betrekking hebben-
de stukken. 

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Vervolg van vorige blz.




