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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.

terinzageligging herinrichting burgeMeester 
kasteleinweg 

Op 29 maart 2016 hebben burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer de herinrichting Burgemeester Kasteleinweg vrijge-
geven voor inspraak. Dit betekent dat iedereen met ingang 
van vrijdag 30 maart 2016 tot en met 27 april 2016 de herin-
richting Burgemeester Kasteleinweg kan inzien. Dit is tevens 
de reactietermijn. 

herinrichting burgemeester kasteleinweg 
(voormalige n201)
De verlegging van de provinciale weg N201 in Aalsmeer is 
één van de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen van de 
afgelopen decennia. Na een discussie van bijna 40 jaar is in 
2006 uiteindelijk een start gemaakt met de realisatie van de 
nieuwe N201, op een nieuw tracé in de Oosteinderpoelpol-
der tussen de woonkern Aalsmeer en de woonkern Oosteinde 
in. Inmiddels is de nieuwe N201 in 2014 opgeleverd en in 
gebruik genomen, maar veel aanpassingen in Aalsmeer als ge-
volg van de verlegging van de N201 moeten nog gerealiseerd 
worden. Eén van die aanpassingen is de herinrichting van het 
oude tracé: de Burgemeester Kasteleinweg. Na een omvang-
rijke maatschappelijke en bestuurlijke discussie, heeft de ge-
meenteraad in 2013 het wensbeeld voor de herinrichting van 
Burgemeester Kasteleinweg vastgesteld. Dit wensbeeld was 
enerzijds gevisualiseerd in een schets van landschapsarchi-
tect Palmbout en anderzijds in een besluit die richting heeft 
gegeven aan het ontwerpproces. Bij het vaststellen van het 
wensbeeld is er op verzoek van de raad door het college een 
communicatieplan opgesteld. Dit plan is de basis voor het 
participatietraject dat sinds 2013 over de herinrichting van 
de Burgemeester Kasteleinweg is gevolgd en dat in 2016 tot 
een besluit over het ontwerp, de benodigde middelen en de 
realisatie moet leiden. De overige overheden betrokken bij dit 
project zijn naast de provincie Noord-Holland, de stadsregio 
Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente 
Uithoorn. Alle partijen hebben hun eisen en wensen voor de 
invulling van project inzichtelijk gemaakt en deze zijn ver-
taald in het ontwerp. Zoals in ieder project zijn er eisen en 
wensen van verschillende partijen die niet of niet volledig ver-
taald kunnen worden in de gekozen oplossing in het ontwerp. 
Het ontwerp is een afspiegeling van de oplossingen, waarvoor 
het meeste draagvlak is gebleken. De betrokken overheden 
hebben hun draagvlak voor het ontwerp uitgesproken en de 
provincie Noord-Holland heeft bestuurlijk aangegeven het 
ontwerp van de N196 in Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uit-
hoorn voor de geraamde kosten van in totaal e 29.1 miljoen 
te kunnen maken. De provincie Noord-Holland zal de uitvoe-
ring in de komende jaren op zich nemen.

De planning van de procedure is:
29 maart  besluitcollege over de inspraak
30 maart-27 april 2016 inspraakprocedure
24 mei behandeling college
14 juni  commissie Ruimte en Economie
30 juni behandeling gemeenteraad.

De planning van de behandeling in commissie en in de gemeen-
teraad is uiteraard de verantwoordelijkheid van het presidium. 
Na het besluit van de raad zal de samenwerkingsovereenkomst 
met de provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam, 
de gemeenten Haarlemmermeer en Uithoorn worden onderte-
kend.  De provincie Noord-Holland start de voorbereiding van 
de aanbesteding van het project. Deze neemt circa 9 maanden 
in beslag en het is de planning dat de aanbesteding van het 
project begin 2017 kan plaatsvinden. Op basis van deze plan-
ning is het de verwachting dat de aannemer medio 2017 kan 
starten met de werkzaamheden. De provincie onderzoekt de 
komende tijd welke voorbereidende werkzaamheden er reeds 
eerder uitgevoerd kunnen worden. Daarbij wordt gedacht aan 
het verleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van 
voorbelasting.

waar vind u informatie?
Het ontwerp van herinrichting kunt u vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl/detuinenva-
naalsmeer klik op deelplan Burgemeester Kasteleinweg en 
nogmaals op deelplan Burgemeester Kasteleinweg en vervol-
gens op besluitvorming Burgemeester Kasteleinweg. 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 ope-
ningstijden 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.

hoe kunt u reageren?
U kunt vanaf vrijdag 30 maart 2016 gedurende vier weken 
reageren (tot en met 27 april 2016). Een ieder kan schrif-
telijk of mondeling een reactie indienen op de herinrichting 
Burgemeester Kasteleinweg. Uw schriftelijke reactie kunt u 
indienen bij college van burgemeester en wethouders (post-
bus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “herinrich-
ting Burgemeester Kasteleinweg”. Een email sturen kan ook:  
info@aalsmeer.nl.

informatiemarkt
Op woensdag 13 april 2016 nodigen wij u uit voor een infor-
matiemarkt op het gemeentehuis in Aalsmeer. Deze bijeen-
komst zal plaatsvinden vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 
uur) tot ongeveer 22.00 uur. Op de informatiemarkt wordt een 
toelichting gegeven op de inhoud en doelstellingen van de 
herinrichting. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen en 
het indienen van een inspraakreactie.

Meer informatie?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of 

een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen 
met de heer C. Riechelman (projectleider) van de afdeling 
Stedelijke Ontwikkeling, e-mail info@aalsmeer.nl, telefoon 
0297-387575.

wOensdag 6 april: referenduM OVer 
saMenwerkingsakkOOrd Oekraïne 

Op woensdag 6 april 2016 vindt een raadgevend referendum 
plaats. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In de associa-
tieovereenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken 
gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samen-
werking, vooral handel. Op uw stembiljet staat: bent u voor of 
tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Oekraïne? 

Het samenwerkingsakkoord met Oekraïne gaat pas in als alle 
EU-landen het akkoord officieel goedkeuren. De andere EU-
landen hebben dit al gedaan. In Nederland hebben de Tweede 
en Eerste Kamer het samenwerkingsakkoord al goedgekeurd. 
Bij het referendum kunt u laten weten of u het daarmee eens 
bent of niet. De Nederlandse regering neemt pas een definitief 
besluit na het referendum. 

U kunt de hele dag stemmen, de stembureaus zijn open van 
7.30 tot 21.00 uur. Voor meer informatie en een overzicht van 
de stembureaus, zie www.aalsmeer.nl/verkiezingen.

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 Voorletters geboorte- datum 
  datum voornemen

Dynowski J.J. 25-10-1972 22-03-2016

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.

raadsVergadering dOnderdag 7 april 2016
Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 7 april 2016, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter van de raad, 
J.J. Nobel 

  raad

tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 10 maart 2016
  4. Ingekomen stukken

  haMerstukken

20.05 R-2 Evaluatie convenant Stichting Auro - 
  gemeenten Aalsmeer, Ronde Venen 
  en Uithoorn
 R-3 Verhoging subsidie Stichting 
  Vluchtelingenwerk Amstelland
 R-4 Aankoop loswal Herenweg Kudelstaart
 R-5 Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling 
  Amstelland-Meerlanden Overleg en 
  verklaring van geen bezwaar toetreding 
  gemeente De Ronde Venen
 R-6 Bekrachtigen Programma van Eisen 
  aanbesteding accountant
 R-7 Vaststelling bestemmingsplan Hornweg
 R-8 Vaststellen bestemmingsplan ‘1e 
  herziening Hornmeer-Fusieschool’
 R-9 Ontslag en benoeming lid Regioraad 
  Stadsregio Amsterdam
 R-10 Ontslag en benoeming lid 
  Werkgeverscommissie

  behandelstukken

 R-11 Herinrichting raadzaal Aalsmeer

  Vragenkwartier

  sluiting

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.
- Jac. P. Thijsselaan 1, 1431 JH (Z-2016/016925), het 

plaatsen van een woonunit achter het huis
- Schoolstraat 19, 1431 BG (Z-2016/017318), het plaatsen 

van een gevelpaneel aan de voor- en achterzijde
  van de woning
- Legmeerdijk 313, C 4014, 1431 GB (Z-2016/017316), het 

plaatsen van een sprinklertank met bijbehorende
  pompruimte langs de zuidwestgevel van het centrumge-

bouw

procedure afgebroken, buiten behandeling gesteld
- Lisdoddestraat 156, 1433 WH (Z-2015/059520), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v.
  huisvesting arbeidsmigranten

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

VOOr Meer infOrMatie: 
www.aalsMeer.nl

procedure afgebroken, project is vergunningvrij
- Berkenlaan 5, 1431 JD (Z-2016/014136), het plaatsen van 

een hobbykasje

procedure afgebroken, door aanvrager ingetrokken
- Jac. P. Thijsselaan 1, 1431 JH (Z-2016/007542), het ver-

breden van een inrit

Meldingen ontvangen
- Uiterweg 228, 1431 AV (Z-2016/016885), het slopen van 

een koelcel en het demonteren en afvoeren van asbest 
panelen

Meldingen akkoord
- Anjerlaan 29, 1431 TS (Z-2016/015854), 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 evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

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

terrasVergunning (aanVragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Punterstraat 8, 1431CT(Z-2016/016096), Bertram & Brood, 

ontvangen 16 maart 2016

ingetrOkken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Gemeente Aalsmeer (Z-2016/012615), Werven deelnemers 

BankGiro Loterij, Nationale Postcode Loterij en Vrienden-
loterij in 2016, ingetrokken 2 maart 2016

ter inzage
t/m 31-03-16 De ontwerpomgevingsvergunning met bijbe-

horende 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 recreatiewo-
ning.

t/m 21-04-16 Ontwerpstructuurvisie Green Park Aalsmeer 
2016 (en bijbehorende stukken)

t/m 22-04-16 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-
Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedu-
re) en een ontheffingsverzoek hogere grens-
waarden Wet geluidhinder (aanvraag voor om-
gevingsvergunning, de ontwerp-beschikking, 
de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp be-
sluit hogere grenswaarde en de overige daar-
op 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 Zwarte-
weg 69 woningen ontwikkelen)

t/m 29-04-16 Wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijzi-
ging” (bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroord-
weg 33 te Aalsmeer)

t/m 06-05-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, 
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, 
herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebied 
4.

 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, 
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken in afwij-
king van het bestemmingsplan Oosteinderweg 
e.o. 2005, herverkaveling Dorpshaven Noord 
deelgebieden 1 en 2, deelgebied 3 en deelge-
bied 4.

t/m 06-05-16 Ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonar-
ken-Uiterweg 180’ en het ontwerp van het be-
stemmingsplan ‘1e herziening bestemmings-
plan Woonarken’ met de bijbehorende stukken

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.




