13 april 2017

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.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 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)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur

BEKENDMAKINGEN
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.
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 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele 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 Androidsmartphones 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 omgevingsvergunningen 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 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 bij houding
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

Chidi
Ganzevles

S.
P.

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.
VERGADERING DINSDAG 18 APRIL 2017
Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op
dinsdag 18 april 2017, 20.00 uur.

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

Tijd

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.

Agenda- Onderwerp
punt

20.00
1.
20.02-21.00 u 2.

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.
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.officielebekendmakingen.nl.
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Opening door de burgemeester
Bestuurlijke en financiële
evaluatie samenwerking
Aalsmeer Amstelveen
Sluiting

3.

RAADSVERGADERING DONDERDAG 20 APRIL 2017
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 20 april 2017, 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
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MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 16 maart 2017
4. Vaststelling van de lijst ingekomen
stukken
HAMERSTUKKEN

20.05

R-2.

R-3
R-4
R-5

Verklaring van geen bedenkingen voor het
verlenen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen van een woning aan de
Herenweg 78e te Kudelstaart
Vaststelling Financiële verordening 2017-I
(ex. artikel 212 Gemeentewet)
Opschonen VVA terrein en aanleg
bouwweg, Hornmeer
Mandaatbesluit griffier gemeente
Aalsmeer
BEHANDELSTUK

20.10

R-6

Verhuurbaar maken deel Zwarteweg 77a

20.30

R-7

20.50
21.50
22.05

R-8
R-9
R-10

22.15

Structurele rijksmiddelen beschikbaar
stellen voor de participatie van kinderen
uit gezinnen met een laag inkomen
Afvalplan 2017-2021
Project De Tuinen van Aalsmeer
Vergadering Regioraad Vervoerregio
Amsterdam 9 mei 2017
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.
- Uiterweg 266, 1431 AV (Z-2017/018750), het oprichten
van een woonhuis.
- Aalsmeerderweg 249, 1432 CM (Z-2017/019078), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. schoonheidssalon
en het organiseren van een kleinschalige high tea en bijeenkomsten en werk of werkzaamheden uitvoeren
- Mijnsherenweg 41, 1433 AP (Z-2017/019214), het uitbreiden van een kassencomplex
- Oosteinderweg 327, 1432 AX (Z-2017/019371), het oprichten van een schuur op het achtererf van de woning
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.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 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.
- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/068606), het aanbrengen van
een tijdelijke bouwweg vanaf de Zwarteweg naar het sportterrein bij Dreef 1. Verzonden: 31-03-2017
- Oosteinderweg 23 a en 27, 1432 AC (Z-2016/064457), het
wijzigen van 2 woningen in kantoor met appartementen.
Verzonden: 31-03-2017
- Mijnsherenweg 20 kwek, 1433 AS (Z-2017/007729), het
vergroten van het bestaande kantoorgedeelte. Verzonden:
04-04-2017
- Citroenvlinderstraat 99, 1432 MC (Z-2017/008900), het
realiseren van een balkon door het optrekken van de bestaande gevel van de woning. Verzonden: 07-04-2017
- Linnaeuslaan 92 N, 1431 JW (Z-2017/011893), het plaatsen van een tijdelijke fietsbrug en het plaatsen van een
hekwerk ter afscheiding van het weiland. Verzonden: 0604-2017
- Dirkjespeerstraat 16, 1432 LK (Z-2017/008036), het wijzigen van de zijgevel d.m.v. vervangen openslaande deuren
voor dubbel raam. Verzonden: 07-04-2017
- Zijdstraat 75, 1431 EB (Z-2017/008675), het afwijken van
het bestemmingsplan ten behoeve van daghoreca. Verzonden: 07-04-2017
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:
- Lisdoddestraat 90, 1433 WG (Z-2017/008791), het oprichten van een woonhuis en berging. De beslistermijn is verlengd met 6 weken
- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/007471), het oprichten van een hotel en het aanleggen van een in- en
uitrit. De beslistermijn is verlengd met 6 weken.
- Westeinderplassen (Sectie H nr. 2835), nabij Uiterweg
134, 1431 AS (Z-2017/008144), het plaatsen van een
blokhut en berging. De beslistermijn is verlengd met 6
weken.
Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken,
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Oosteinderweg 122, 1432 AN (Z-2017/006981), het vervangen van huidige brug door brug van 5m breed met
onderheide brughoofden. Toelichting: aanvraag is door de
aanvrager ingetrokken
- 1e J.C. Mensinglaan 7, 1431 RV (Z-2017/017518), het
oprichten van een schuur achter in de tuin. Toelichting:
aanvraag is door de aanvrager ingetrokken
Conceptvergunning gereed
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/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.
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2016/067774), brandveilig gebruik ten behoeve van Hotel De Chariot. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 14 april 2017 gedurende zes weken
ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis. Verzonden: 14-04-201
- Uiterweg 318, 1431 AW (Z-2016/049105), het herbouwen
van een woning. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en
de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 april
2017 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen
van het gemeentehuis.
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:
- Kudelstaartseweg (Z-2017/017592), Koningsdag ontvangen op 28 maart 2017.

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.
- Turfstekerstraat 34, 1431GE (Z-2017/009293), Coating
Group Holland Experience dag op 12 april 2017, verzonden
5 april 2017
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2017/007035), Flyboardsensation
van 1 april t/m 31 oktober 2017 (1 april 2017 t/m 31
oktober 2021), verzonden 6 april 2017
- Grasveld nabij Irenestraat (Z-2017/014890), Koningsdag
vrijmarkt op 27 april 2017, verzonden 10 april 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)**
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 4 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u een beroepschrift indienen. Hoe u dat moet doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
Beethovenlaan 120 (Z-2016/059254) Football Club Aalsmeer, verzonden 6 april 2017
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- T/o Schweizerstraat 77 (Z-2017/016381), Dodenherdenking op 4 mei 2017, verzonden 6 april 2017
- Meervalstraat 23 (Z-2017/019574) Fancy Fair op 20 mei
2017, verzonden 7 april 2017
- Sportlaan 44 (Z-2017/019712) Hollandse Avond bij Café
Sportzicht, verzonden 7 april 2017
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.
Vervolg op volgende blz.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
ROND PASEN EN KONINGSDAG
Vrijdag
Op Goede Vrijdag (vrijdag 14 april)
is het gemeentehuis geopend.
Tweede Paasdag
Maandag 17 april (Tweede Paasdag)
is het gemeentehuis gesloten.
Woensdag 26 april
Op woensdag 26 april is er vanwege de lintjesregen
geen dienstverlening van 8.30-14.00 uur. Vanaf 14.00
uur wordt de gebruikelijke dienstverlening van Burgerzaken hervat tot 20.00 uur, inclusief de avondopenstelling. Het Sociaal Loket is deze dag geopend van
14.00-16.30 uur.
Donderdag 27 april
Op donderdag 27 april (Koningsdag)
is het gemeentehuis gesloten

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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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
TER INZAGE
t/m 17-04-17 Zakelijke beschrijving Overeenkomst tot kostenverhaal Rietwijkeroordweg 60 te Aalsmeer
(uitbreiding kassencomplex)
t/m 17-04-17 Eindverslag inspraak concept Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning liggen van 10 maart 2017 t/m 20 april 2017
t/m 19-04-17 Ontwerp-saneringsprogramma vaststelling ten

hoogst toelaatbare waarden voor 30 woningen
binnen het project Oosteinderweg e.a. te Aalsmeer (+bijbehorende stukken)
t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5
en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5,
bouwgrenzen kavel 1’, Ecuadorlaan 21
t/m 04-05-17 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Partiele herziening N201- zone – Schipholparkeren’
t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Aalsmeerderweg naast 376

te Aalsmeer (Z-2017/004349)
t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Hornweg naast 317 te
Aalsmeer (Z-2016/042701)
t/m 11-05-17 Ontwerpbestemmingsplan
‘Aalsmeer–Dorp’
met de daarop betrekking hebbende.
t/m 15-05-17 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van
onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van het
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de gemeente Aalsmeer (Middenweg-Oost).
t/m 18-05-17 Bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan
Parkeernormen” met de bijbehorende stukken

t/m 18-05-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en de
ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Woonarken,
Uiterweg 377 WS 4 te Aalsmeer
t/m 19-05-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken i.v.m. omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiterweg 228 kwek
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