2 april 2015

officiële mededelingen
Gemeente aalsmeeR
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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
Tel.
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 0297-387585/0297-387584. 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)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
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.
pRoCeduRe
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
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 na de dag van verzending
van het besluit) 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
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

VooR meeR InfoRmatIe:

WWW.aalsmeeR.nl

GeWIjzIGde openInGstIjden Rond pasen
Goede Vrijdag: Op Goede Vrijdag (3 april) is het
gemeentehuis geopend.
pasen:
Maandag 6 april (tweede paasdag) zijn
het gemeentehuis en Afvalbedrijf
De Meerlanden gesloten.
CommIssIe RuImte en eConomIe
Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en Economie op dinsdag 7 april 2015, 20.00 uur
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.20
21.00

4.
5.

21.30

6.

21.35

7.

21.45
22.30

8.
9.

22.55

10.

Voorzitter: de heer R.K. van Rijn
Opening
Vaststelling van de agenda
Brief omwonenden Hoofdweg 76 inzake
bouwplan Hoofdweg 76.
Vaststelling structuurvisie Uiterweg
Vaststelling startnotitie 9 woningen
Hornweg 317
Liquidatie Regionaal Milieuoverleg en
opheffing Gemeenschappelijke Regeling
Voorstel tot wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol
De Tuinen van Aalsmeer
Uitvoering motie 51 ‘Extra Kunstgrasveld
RKDES’
Vragenkwartier

CommIssIe maatsChappIj en bestuuR
Agenda voor de vergadering van de commissie Maatschappij en
Bestuur op donderdag 9 april 2015, 20.00 uur
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.05

2.
3.

20.50
21.20

4.
5.

21.40
22.00

6.
7.

22.30
22.45

8.
9.

Voorzitter: mevr. W.B. Alink-Scheltema
Opening
Vaststelling van de agenda
Integraal Veiligheidsbeleid Aalsmeer
2015-2018
Locatie feestweek
Jaarverslag 2013 en begroting 2015
Stichting Auro
Verordening leerlingenvervoer
Voortgangsnotitie ten behoeve van de
evaluatie jeugd- en gezinsbeleid en
onderwijsvisie 2015-2018
Vragenkwartier
Sluiting

ontWeRp besChIkkInG omGeVInGsVeRGunnInG In
afWIjkInG Van het bestemmInGsplan hoRnmeeR,
dReef 7a aalsmeeR (uItGebReIde pRoCeduRe)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het permanent vergunnen van de bestaande tijdelijke buitenschoolse opvang (BSO) op de Dreef 7A in Aalsmeer. Het perceel
is gelegen in de wijk Hornmeer. Hornmeer is gelegen tussen de
Westeinderplassen (westen) en de bloemenveiling Flora Holland
(oosten), Stommeer (noorden) en Uithoorn (zuiden). Het BSO
is gelegen achter zwembad de Waterlelie, Dreef 7, dicht bij de
midgetgolf, de kinderboerderij, een sportschool, het park en de
voetbalvelden. Het bestaande gebouw heeft een oppervlakte van
190 m². De hoogte ten opzichte van het maaiveld is 3 meter. De
gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Hornmeer. Voor dit voornemen dient door middel van
een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende bestemmingsplan.
ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp verklaring
van geen bedenkingen en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 3 april 2015 voor 6 weken
op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis,
Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie:
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30, alleen op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen
deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 0297387575;
- 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, donderdag tussen 8.30-16.30 en vrijdag tussen 8.30-12.30);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB.08xB-OW01
zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar keuze
ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend
ambtenaar.
VastGesteld WIjzIGInGsplan
“nIeuW oosteInde, eeRste WIjzIGInG”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij
bij besluit van 31 maart 2015 het wijzigingsplan “Nieuw Oosteinde, eerste wijziging” met de daarop betrekking hebbende
stukken, hebben vastgesteld. Het plangebied heeft betrekking
op de percelen aan de Hornweg 231 en 237 te Aalsmeer.
doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is te voorzien in de mogelijkheid van de bouw van een vrijstaande woning achter op
de beide percelen aan de Oranjestraat, zoals elders op dit deel
van de Hornweg is gebeurd. Op het plangebied rust thans de bestemming “Wonen 2”, echter met uitsluitend een bouwvlak aansluitend op de Hornweg. Om de toevoeging van een vrijstaande
woning achter op de percelen aan de Oranjestraat mogelijk te
maken geven burgemeester en wethouders toepassing aan de
wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 12.4 lid 1 van de
regels van het bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”.

Inzien wijzigingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als het
rechtsgeldige bestemmingsplan. Het besluit tot vaststelling van
het wijzigingsplan ligt tezamen met de bijbehorende stukken
gedurende zes weken met ingang van 3 april 2015 t/m 14 mei
2015 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de landelijke voorziening van www.
ruimtelijkeplannen.nl
onder
planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.BPNIEUWOOSTWIJZ1-VA01;
- via de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via
http://0358.ropubliceer.nl, of via de website http://www.
aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannenen-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.
htm;
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van
deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur
(vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur
tot 20.00 uur, en
- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en vergunningen in
het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag
t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
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. 0297-387575.
beroep
Op grond van artikel 8.2 Wro van de Wet ruimtelijke ordening
kan met ingang van 3 april 2015 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. Naast het schriftelijk instellen van beroep
is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://
digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
bekendmakInG uItbReIdInG mandaten VooR de
omGeVInGsdIenst nooRdzeekanaal Inzake mIlIeu
besluIten (z-2015/012774)
Het college heeft in haar vergadering van 17 maart 2015 besloten de mandaten met ondermandaat aan de directeur van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaal inzake milieu besluiten uit te
breiden. Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft op 19 maart 2015 met deze uitbreiding
ingestemd. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben in februari 2012 een bestuurlijk
akkoord gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt met gemeenten gelegen langs het Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst
IJmond en provincie Noord-Holland over samenwerking op
het gebied van het basistakenpakket tussen Omgevingsdienst
IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Inspecteurs
van beide Omgevingsdiensten zullen hand in hand het toezicht
en de eventuele handhaving verzorgen bij bedrijven in het gebied van de gemeente Aalsmeer. Dit zal gebeuren op basis van
de werkwijze van de Omgevingsdienst IJmond. Het college van
de gemeente Aalsmeer heeft voor de uitvoering van de taken
volgens de IJmondse werkwijze hun mandaten uitgebreid. Voor
de bedrijven verandert er niets. Zij zullen nog steeds worden
aangeschreven door het NZKG en kunnen bij vragen ook contact
opnemen met NZKG. Inwerkingtreding: 17 maart 2015
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.
- Bildammerweg 123 (Z-2015/018485), het plaatsen van een
geluidmeetpost;
- Praamplein (Z-2015/018140), het tijdelijk plaatsen van een
vuilcontainer en trailer;
- Westeinderplassen Sectie 8029A ( Z-2015/017679), het bouwen van een blokhut.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Mijnsherenweg 126 (Z-2015/017717), het verwijderen van
asbesthoudende materialen;
- Van Cleeffkade 15 ( Z-2015/017369), melding brandveilig
gebruik Crown Business Studios;
- Gluckstraat 12 ( Z-2015/017971), melding brandveilig gebruik.
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:
- Cyclamenstraat 62 (Z-2015/000032), het vergroten van een
woonhuis (verzonden 24-03-2015;
- Noordpolderweg 18 (Z-2014/073926), het bouwen van een
bedrijfsgebouw (verzonden 25 maart 2015).
Van rechtswege verleende vergunningen
Tegen het ontstaan 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 ( Z-2014/072426), het plaatsen van een
fietsbrug (verzonden 30 maart 2015).
Weigering omgevingsvergunning*
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.
- Sportlaan 25 (Z-2015/009049), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 30 maart 2015).
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 aanvraag is met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken
verlengd:
- Hornweg 230 (Z-2015/007418), het aanleggen van een inen uitrit.
Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Turfstekerstraat 19 traf (Z-2015/016036), het plaatsen van
gevelkozijn en veranderen van bestaande gevelpaneel;
- Zandoogjestraat 11 (Z-2015/012917), het bouwen van een
houten carport tegen bestaande schuur;
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hellendaalstraat 8 (Z-2015/017112), het verwijderen van
asbesthoudende materialen (verzonden 24 maart 2015);
- Mijnsherenweg 126 (Z-2015/017717), het verwijderen van
asbesthoudende materialen (verzonden 30 maart 2015);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
CommIssIe RuImtelIjke kWalIteIt
(VooRheen WelstandsCommIssIe)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie
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 Amstelveen.
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
omGeVInGsVeRGunnInG InGetRokken
- Gedeeltelijke intrekking bouwvergunning 20080261, Vlasakkerlaan 16, 1431 DJ Aalsmeer (Z 2015-018760)
Wet alGemene bepalInGen apV en dRank- en hoReCa
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:
- De Dreef (parkeerterrein) nabij zwembad de Waterlelie (Z2015/014900), Kermis Aalsmeer op 1 t/m 6 maart 2016
(ontvangen 11 maart 2015);
- Oosteinderweg 247A (Z-2015/016266), Endless op 18 april
2015 (ontvangen 26 maart 2015);
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:
- Hornweg 187, Sporthal de Bloemhof (Z-2015/006296), Jac.
Stammestoernooi op 4 en 5 april 2015 (verzonden 27 maart
2015);
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/008045), FloraHolland Springfair
van 15 en 16 april 2015 (verzonden 26 maart 2015);
ColleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
dRank- en hoReCaWet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning
is aangevraagd:
- Bilderdammerweg 116 (Z-2015/014652), Jachthoorncorps
Kudelstaart (ontvangen 10 maart 2015);
- Bilderdammerweg 123 (Z-2015/015489), Tennis Vereniging
Kudelstaart (met terras) (ontvangen 13 maart 2015);
teR InzaGe
t/m 09-04-15 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan
‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’
en inspraak ‘Beeldkwaliteitplan Kudelstaartseweg 295-297’
t/m 10-04-15 Aalsmeerderweg 243A (vergunning en bijbehorende stukken voor het oprichten en in werking hebben van een tuin- en onderhoudsbedrijf met de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk, de opslag van theatervuurwerk
(PSE en flairs) en ontstekers voor vuurwerk. (Z2014/048081)
t/m 23-04-15 het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiële
herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken
t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
“Nieuw Oosteinde, eerste wijziging” (met de
bijbehorende stukken)
t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning in
afwijking van het bestemmingsplan Hornmeer,
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure)
(aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing
en het ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de overige daarop betrekking hebbende
stukken)

