
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking 
“Oosteinderweg 404”. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met 
het algemene telefoonnummer 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
In samenhang met de omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders 
tevens het voornemen een hogere grenswaarde vast te stellen 
voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege het 
industrieterrein Schiphol-Oost. Het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden ligt tegelijkertijd met de ontwerp omgevings-
vergunning in afwijking van het bestemmingsplan ter inzage 
met ingang van 18 april 2014 tot en met 29 mei 2014 met 
de mogelijkheid voor belanghebbenden een zienswijze in te 
dienen. 

Vastgesteld bestemmingsplan 
‘aalsmeerderweg 420-422’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de 
gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 3 april 
2014 het bestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg 420-422’ heeft 
vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld 
ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerpbestemmingsplan 
heeft van 1 november 2013 tot en met 12 december 2013 
voor een ieder ter inzage gelegen. 

doelstelling
Het gebied van het bestemmingsplan is gelegen aan de Aals-
meerderweg ter hoogte van de huisnummers 420 en 422. Op 
de betreffende percelen waren voorheen twee tuinbouw-
bedrijven met een bijbehorende bedrijfswoning gevestigd. 
Beoogd wordt op de betreffende percelen in totaal zes vrij-
staande burgerwoningen te realiseren. Het bestemmingsplan 
beoogt het juridisch planologisch toetsingskader te zijn voor 
de aanvragen om omgevingsvergunningen voor de geprojec-
teerde woningen en het beoogd gebruik voor de komende 
tien jaar. 

inzien vastgestelde bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding en 
planregels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 ja-
nuari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige 
bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot (gewijzigde) vaststel-
ling en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met bijbe-
horende stukken met ingang van 18 april 2014 gedurende zes 
weken tot en met 29 mei 2014 voor een ieder op de volgende 
wijze ter inzage: 
- langs digitale weg op www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPAALS-
MWEG420422-VG01; 

- langs digitale weg via de gemeentelijke website www.
aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-
en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmings-
plan.htm

- in papieren vorm bij de Balie Burgerzaken in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (ope-
ningstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tus-
sen 8:30 en 14.00 en woensdag van 08.30 tot 20.00 uur); 

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen 
in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 
en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30).

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin aange-
geven wordt op welke wijze de gemeenteraad de ingediende 
zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken. 

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA  Den Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van 
de Wet ruimtelijke ordening beroep worden ingesteld door:
degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt; belanghebbenden die kunnen aanto-
nen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken; een ieder 
tegen de wijzigingen die de raad van de gemeente in het 
plan bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpplan 
heeft aangebracht. Naast het schriftelijk instellen van beroep 
is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link  
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog al-
leen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te die-
nen.

inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hogere grenswaarden
Ten behoeve van het bestemmingsplan hebben Burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer bij besluit van 11 februari 2014 
voor de percelen Aalsmeerderweg 420-422 hogere grenswaar-
den voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai en industrielawaai vastgesteld. Op grond 
van artikel 146 van de Wet Geluidhinder en artikel 20, eerste 
en derde lid van de Wet Milieubeheer kunnen belanghebben-
den tegen dit besluit gedurende een termijn van 6 weken 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met in-
gang van de dag waarop tegen het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘Aalsmeerderweg 420-422’ beroep 
kan worden ingesteld. 

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:

VOOr meer infOrmatie: www.aalsmeer.nl

Verkiezingen eurOpees parlement 
dOnderdag 22 mei

stemmen in willekeurig stemlokaal
Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in Aals-
meer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat 
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, 
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meene-
men. Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk 
een stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem 
nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

Alle stemlocaties zijn op 22 mei geopend van 7.30 tot 21.00 
uur. Een overzicht van de stemlocaties vindt u op www. 
aalsmeer.nl/verkiezingen 

stemt u voor een ander? 
neem ook (een kopie van) diens identiteitsbewijs mee!
Stemt u voor een ander met een onderhandse volmacht? Dan 
heeft u ook (een kopie van) diens geldige identiteitsbewijs 
nodig om de stem uit te kunnen brengen. 

Heeft u een onderhandse volmacht gekregen via een stem-
pas? Dan stemt u tegelijk voor uzelf en de andere kiezer.  
U doet dit in de gemeente van de andere kiezer. Woont u in 
een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan! 

Heeft u een onderhandse volmacht gekregen via een kiezers-
pas? Dan stemt u tegelijk voor uzelf en de andere kiezer. U 
doet dit in uw eigen gemeente. Wilt u in een andere gemeente 
stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan! U kunt de stem-
men dan tegelijk uitbrengen in een willekeurig stemlokaal 
in Nederland.

Let op: u kunt voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

iemand anders uit aalsmeer laten stemmen? 
geef (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee!
Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u een andere Aals-
meerse kiezer machtigen dit voor u te doen. U gebruikt het 
gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is be-
stemd. U en uw gemachtigde moeten beiden tekenen. De 
stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs. geef (een 
kopie van) uw identiteitsbewijs mee! bij het stemmen 
moet uw gemachtigde (een kopie van) uw geldig iden-
titeitsbewijs tonen. Dit heet stemmen via een onderhandse 
volmacht. U kunt dit regelen tot op de stemdag. 

Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. 
De volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen 
stem in Aalsmeer worden uitgebracht.

iemand uit een andere gemeente laten stemmen
Wilt u een kiezer buiten Aalsmeer machtigen om voor u te 
stemmen? Dat kan op twee manieren:
- Regel het schriftelijk met het formulier “Verzoek om bij 

volmacht te mogen stemmen”. Bij de Europese parlements-
verkiezingen kunt u elke andere kiezer in heel Nederland 
voor u laten stemmen. Wilt u dat het volmachtbewijs vóór 
de stemdag is ontvangen? Dan moet uw aanvraag vrijdag 
16 mei in ons bezit zijn. 

- Vraag een kiezerspas aan. Geef de andere kiezer uw on-
derhandse volmacht via uw kiezerspas. bij het stemmen 
moet uw gemachtigde (een kopie van) uw geldig iden-
titeitsbewijs tonen. geef (een kopie van) uw identi-
teitsbewijs mee! De andere kiezer stemt dan voor zich-
zelf en voor u in diens eigen gemeente. Wilt de andere 
kiezer in een andere gemeente stemmen? Dan moet de 
andere kiezer ook een kiezerspas aanvragen! De andere 
kiezer brengt de stemmen dan tegelijk uit in een willekeu-
rig stemlokaal in Nederland.

Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. 
De volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen 
stem worden uitgebracht.

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs? Dan is er maar één 
manier om uw stem uit te brengen: regel een schriftelijke 
volmacht met het formulier “Verzoek om bij volmacht te mo-
gen stemmen”.

identificatieplicht
Bij de Europese Parlementsverkiezingen mag u een identi-
teitsbewijs gebruiken dat op 22 mei 2014 (de dag van de 
stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Euro-
pees paspoort, identiteitskaart of rijbewijs of een Nederlands 
verblijfsdocument gebruiken waar op staat “geldig tot 23 mei 
2009” of elke latere datum. 

bekendmaking VOlmacHt ten beHOeVe Van 
regiOnale inkOOp jeugdHulp

Op 8 april 2014 heeft het college van de gemeente Aalsmeer 
de directeur van de gemeente Amstelveen, de heer B. Win-
thorst volmacht verleend voor het aangaan en het onderte-
kenen van regionale inkoop van jeugdhulp voor de gemeente 
Aalsmeer. De reden dat de directeur van de gemeente Amstel-
veen deze volmacht krijgt is dat hij vanuit zijn portefeuille 
voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer nauw betrokken 
is bij de totstandkoming en de uitvoering ervan. De voor-
noemde volmacht is op 1 april 2014 in werking getreden

wet algemene bepalingen OmgeVingsrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 144 (Z-2014/023364), het renoveren van 

een schuur;
- Kastanjelaan 30 (Z-2014/023342), het tijdelijk huisves-

ten van arbeidsmigranten;
- Legmeerdijk 275 (Z-2014/023316), het tijdelijk huisves-

ten van arbeidsmigranten;
- Marktstraat 22 (Z-2014/022914), het wijzigen van gevel-

kozijnen op de begane grond;
- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2014/023327), het oprichten van 

een africhtingshal;
- Schweitzerstraat 96 (Z-2014/023973), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde;
- Willem-Alexanderstraat 8 (Z-2014/022233), het kappen 

van een boom.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- IJsvogelstraat 6 (Z-2014/023614), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen.

Officiële mededelingen
17 april 2014

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.

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:
- Herenweg 80 (Z-2014/001175), het oprichten van een bij-

gebouw en het plaatsen van een drijvende steiger 
 (verzonden 15 april 2014);
- Oosteinderweg 37 (Z-2014/003385), het uitbreiden van 

een loods (verzonden 15 april 2014);
- Snoekbaarsstraat 142 (Z-2014/011885), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 10 april 2014)
- Weteringstraat 1 (Z-2014/009577), het verbouwen van 

een winkelpand, aanpassen gevel en plaatsen balkon (ver-
zonden 15 april 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 en 11:30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis 
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnum-
mer 0297-387 575. 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 be-
stuursorgaan.

Verleende OmgeVingsVergunning, 
uitgebreide prOcedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het brandveilig gebruik van een school aan de schoolstraat 
15 (z-2013/053075) te aalsmeer (verzonden 15 april 
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 en 14:00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met 
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vra-
gen 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, schrif-
telijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Recht-
bank van Amsterdam.

rectificatie

Op 10 april is gepubliceerd dat er een omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure) is verleend voor het realiseren van 
een bedrijfsgebouw, een bakkerij, op Green Park Aalsmeer op 
de hoek Thailandlaan/Japanlaan (Z-2013/066947). Het be-
treft hier echter een 1e fase omgevingsvergunning. Er kan 
nog geen gebruik worden gemaakt van deze vergunning. Dit 
is pas mogelijk als er ook positief is besloten op de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning 2e fase.

Ontwerp OmgeVingsVergunning in afwijking 
Van Het bestemmingsplan “scHinkelpOlder”, 
OOsteinderweg 404 en Ontwerpbesluit 
HOgere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 18 april 
2014 tot en met 29 mei 2014 voor een ieder ter inzage ligt 
de “ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het be-
stemmingsplan ‘Schinkelpolder’, Oosteinderweg 404” met de 
daarop betrekking hebbende stukken. 

projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in het 
noordoostelijk deel van Aalsmeer. Het perceel bevindt zich 
in de lintbebouwing aan de oostzijde van het lint van de 
Oosteinderweg. Het perceel grenst aan de achterzijde aan de 
Hoge Dijk. 

doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande 
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het bestem-
mingsplan “Schinkelpolder” en de bestemming “Wonen”. Het 
bouwplan is in strijd met de bepaling, in artikel 11.2.2 sub 
d van het geldende bestemmingsplan, dat de afstand tot de 
zijdelingse perceelsgrens tenminste 3 meter moet bedragen. 
Het bouwplan kan worden gerealiseerd met toepassing van 
de buitenplanse afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 
3o Wabo, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbou-
wing.  
inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 18 april 2014 tot en met 29 mei 2014 
voor een ieder ter inzage: 
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHBO1xA-
OW01, en via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm 

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, 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 balie open van 
8.30 uur tot 20.00 uur. 

- De Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelij-
ke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 

Vervolg op volgende blz.



Officiële mededelingen
17 april 2014

- Marconistraat 50 (Z-2014/004723), het bouwen van een 
berging (ontvangen 22 januari 2014);

- Rozenstraat 17 (Z-2014/011330), het uitbreiden van een 
dakkapel (voor) (ontvangen 18 februari 2014).

rectificatie publicatie Van 10 april 2014, 
Ontwerp bescHikking OmgeVingsVergunning 
in afwijking Van Het bestemmingsplan 
scHinkeldijkje, aalsmeerderweg 509 
(uitgebreide prOcedure) en een 
OntHeffingsVerzOek HOgere grenswaarden 
wet geluidHinder

Deze rectificatie is noodzakelijk aangezien de digitale stuk-
ken die per 11 april 2014 ter inzage lagen niet compleet is. 

Ontwerp bescHikking OmgeVingsVergunning 
in afwijking Van Het bestemmingsplan 
scHinkeldijkje, aalsmeerderweg 
509 (uitgebreide prOcedure) en een 
OntHeffingsVerzOek HOgere grenswaarden 
wet geluidHinder

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 herbouwen van een woning op het adres Aalsmeerderweg 
509. Het perceel is gelegen in het noordoostelijk puntje van 
Aalsmeer, op de grens met Amstelveen. De woning is gelegen 
aan de Aalmeerderweg 509, welke parallel loopt aan de Leg-
meerdijk, op de hoek van het Schinkeldijkje

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Schinkeldijkje aangezien de woning buiten 
het bouwvlak wordt gerealiseerd. Voor dit voornemen dient 
door middel van een uitgebreide procedure voor de omge-
vingsvergunning afgeweken te worden van het geldende be-
stemmingsplan. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal worden. Het 
verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikke-
ling en heeft betrekking op het overschrijden van de grens-
waarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de Legmeer-
dijk, de Bosrandweg, het Schinkeldijkje en de Beneluxbaam. 
Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is het mogelijk 
om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te kunnen ver-
lenen. Ook is er een overschrijding van het industrieterrein 
Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de Wet Geluidhinder 
is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing 
te kunnen verlenen

ter informatie:
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit ho-
gere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 18 april 2014 voor 6 weken op 

de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via 
telefoonnummer 0297-387575;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestem-
mingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via 
deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te die-
nen;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden ba-
lie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 15:30, 
donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 
12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH-
B02xA-OW02

zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze 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 cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar. 

rectificatie

In de Nieuwe Meerbode van 10 april is ten onrechte onder 
“ingetrokken aanvragen” gepubliceerd: 
- Mr. Jac. Takkade 28 (Z-2014/021778) het wijzigen van 

een bestemmingplan ten behoeve van een woning. Deze 
aanvraag is niet ingetrokken.

geaccepteerde (slOOp)melding(en)

- Herenweg 64 (Z-2014/018589), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (verzonden 11 april 2014);

- Legmeerdijk 313 (Z-2014/021808), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen (verzonden 09 april 2014);

- IJsvogelstraat 6 (Z-2014/023614), het verwijderen van 
asbesthoudende materialen (verzonden 14 april 2014).

Geaccepteerde (sloop-)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 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.

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 Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Bloemencorso, op 20 september 2014 (Z-2013/066383);
- Bloemencorsotentoonstelling, Van Cleeffkade 15, op 21 

september 2014 (Z-2014/014494)
Datum verzending vergunning 12 april 2014

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 horeca is 
aangevraagd:
- De Ophelia, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-2014/021908), 

ontvangen 31 maart 2014

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca 
vergunning is verleend:
- Restaurant Oh!, Ophelialaan 102, Aalsmeer 
 (Z-2013/065536), verzonden 15 april 2014
- Show Cooking Restaurant Eetze, Van Cleeffkade 15, 
 Aalsmeer (Z-2013/063042) verzonden 15 april 2014

explOitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- De Ophelia, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-2014/021908), 

ontvangen 31 maart 2014

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Club Liberty / Big Apple, Van Cleeffkade 15, Aalsmeer 
 (Z-2014/020806), ontvangen 31 maart 2014

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend: 
- Restaurant Oh!, Ophelialaan 102, Aalsmeer 
 (Z-2013/065536), verzonden 15 april 2014

- Show Cooking Restaurant Eetze, Van Cleeffkade 15, Aals-
meer (Z-2013/063042) verzonden 15 april 2014

rectificatie

Op 3 april 2014 is onderstaande aanvraag gepubliceerd:

Drank- en Horecawet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca met 
speelautomatenvergunning is aangevraagd:
- Westeinderpaviljoen, Kudelstaartseweg 22 Aalsmeer 
 (Z-2014/018753), ontvangen 20 maart 2014.
Het betreft hier echter een aanvraag zonder speelautomaten-
vergunning

ter inzage:

t/m 17042014 Concept Groenvisie ‘Groen en blauw voor jou’.
t/m 18042014 het Besluit financiële tegemoetkomingen 

maatschappelijke ondersteuning 2014 (versie 
2)

t/m 01052014  Beschikking omgevingsvergunning (uitge-
breide procedure), en besluit hogere waar-
den Wet geluidhinder m.b.t. reconstructie van 
de Middenweg (Z-2013/036904). (reconstruc-
tie van het wegvlak dat is gelegen ter hoogte 
van de fietsbrug nabij de woning aan Midden-
weg 55). 

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

t/m 15052014 begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-
2018 en de Financiële eindrapportage over 
2013 van de Omgevingsdienst NZKG

t/m 16052014 overeenkomst tot kostenverhaal voor Aals-
meerderweg 509 en naast Aalsmeerderweg 
509, de Mr. Jac. Takkade tegenover nummer 8 
en naast nummer 9, Aalsmeerderweg 45A – 49

t/m 16052014 Nota paracommercieel beleid gemeente Aals-
meer

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken voor Aalsmeerderweg 509

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen voor Oosteinderweg 
232

t/m29052014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”, 
Oosteinderweg 404 en ontwerpbesluit hoge-
re grenswaarden

t/m 29052014 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Aalsmeerder-
weg 420-422’

Vervolg van vorige blz.

VOOr meer infOrmatie: www.aalsmeer.nl




