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BekendMakingen snel en Makkelijk 
te vinden Op www.Overheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publica-
ties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van 

alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u pret-
tig vindt. 

- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken 
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op post-
code, maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email; 

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. 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 omge-
vingsvergunningen 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 bin-
nen 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 ver-
huismutatie. 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 statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

geMeentehuis geslOten Op 26 en 27 april 2016
Dinsdag 26 april is het gemeentehuis gesloten vanwege de 
jaarlijkse Lintjesregen. Woensdag 27 april is het gemeentehuis 
gesloten vanwege Koningsdag.

aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend in 
de Basisregistratie persOnen (Brp)

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

Pietrzela A. 11-10-1980 14-04-2016
Krēgers I. 04-02-1976 14-04-2016
Heemskerk P.P.M. 14-02-1996 14-04-2016
Balta G.H. 19-11-2014 14-04-2016
Orchel M.J. 04-08-1984 14-04-2016
Zandvliet J.H. 12-06-1991 14-04-2016
Pietrzela L.M. 14-08-2006 14-04-2016
Bartašiūnas P. 25-11-1988 14-04-2016
Jastrzębski R.W. 30-11-1985 14-04-2016
van Baal F.A.J. 12-12-1963 15-04-2016
de Hertog J.J.J. 19-02-1973 15-04-2016
Zijlstra E.P. 11-08-1961 15-04-2016
Kooijman A.W. 31-08-1961 15-04-2016
Bunschoten R.L. 07-09-1991 15-04-2016
Sint Jago O.G. 01-04-1990 15-04-2016
van Baal B.A. 12-09-1996 15-04-2016
van Keizerswaard R.I.M. 30-08-1970 15-04-2016
Verhoeven D.W.G. 31-01-1959 15-04-2016
Buiser M. 13-11-1969 15-04-2016
Bouchaouihan M. 03-03-2015 15-04-2016
van de Coolwijk C.M. 29-09-1966 15-04-2016
van Baal B. 10-09-1993 15-04-2016
Kraan J.J. 22-04-1961 15-04-2016

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.

aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend in 
de Basisregistratie persOnen (Brp)

Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

geslachtsnaam  voorletters geboorte- datum
  datum beschikking

Družbacká A. 28-07-1985 14-04-2016
Gajewski J. 27-03-1967 13-04-2016
Sulima M.E. 07-01-1967 12-04-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 

Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van 
het besluit mee.

OntwerpBesluit weigering OMgevingsvergunning 
in afwijking van het BesteMMingsplan stOMMeer, 
Berkenlaan naast huisnuMMer 26

de tervisieleggingstermijn is ingegaan 15 april 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsver-
gunning in afwijking van het bestemmingsplan Stommeer, 
Berkenlaan naast huisnummer 26 (uitgebreide procedure) voor 
het realiseren van een vrijstaande burgerwoning, te weigeren 
(Z-2014/064631). Voor voorliggende omgevingsvergunning 
geldt dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkin-
gen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo moet afgeven alvorens 
het college van burgemeester en wethouders tot verlening 
kan overgaan. De verklaring kan worden geweigerd indien de 
raad van oordeel is dat het project in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. In dit geval heeft een meerderheid van 
de raadsfracties, die een ruime meerderheid van de raadsze-
tels vertegenwoordigt, aangegeven dat het realiseren van be-
bouwing een onmogelijkheid is. Op basis daarvan heeft het 
college op voorhand de mogelijkheid en bevoegdheid om de 
omgevingsvergunning te weigeren. Het behoud van het wijk-
groen is de belangrijkste onderbouwing van de weigering. De 
buurt dankt zijn schoonheid aan het groen en dan met name 
op deze hoek. Verdere verdichting door het bebouwen van 
dit perceel wordt als onwenselijk gezien en de gemeenteraad 
wenst daarom vast te houden aan de geldende bestemming 
van het onderhavige perceel. 

inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit wei-
gering omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing 
liggen van 15 april 2016 t/m 26 mei 2016 (6 weken) op de 
volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag
  t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur (vrije inloop). Op 

woensdag is de balie open van 8.30 tot 20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/

Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm, via deze site 
is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden

  via centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag 
en woensdag tussen 8.30 en 15.30 uur, donderdag tussen 
8.30 en 16.30 uur en vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB07xH-OW01

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 be-
handelend ambtenaar.

BekendMaking MeerjarenBegrOting 2017-2020_
Odnzkg en eindrappOrtage 2015 jaarverslag en 
-rekening Odnzkg vOOr aalsMeer (z-2016/020217)

samenvatting
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke 
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de 
Meerjarenbegroting 2017-2020 en conform artikel 51a van 
deze Gemeenschappelijke Regeling de Eindrapportage 2015 
Jaarverslag en -rekening van de Omgevingsdienst NZKG te be-
handelen in hun vergadering.

inhoud
Aalsmeer neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, voor het deel van de 
verplichte wettelijke basistaken. Hiervoor wordt er jaarlijks 
een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert voor de ge-
meente Aalsmeer taken uit in het kader van:
- Wabo/Wet milieubeheer (advies op het verlenen van enkel-

voudige Wabo-vergunningen milieu en afhandelen van alle 
meldingen, houden van toezicht en adviseren op uitvoeren 
van handhaving die onder de Wet milieubeheer en daarmee 
samenhangende AMvB’s en besluiten.)

- Besluit bodemkwaliteit (behandelen van meldingen, het 
houden van toezicht en het uitvoeren van handhaving

  in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.)
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke 
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de 
Meerjarenbegroting 2017-2020 en conform artikel 51a van 
deze Gemeenschappelijke Regeling de Financiële jaarrappor-
tage over 2015 van de Omgevingsdienst NZKG te behandelen 
in hun vergadering.

inwerkingtreding:  n.v.t.
ter inzage:  tussen 21 april en 2 juni 2016 bij 
 Balie Bouwen en vergunningen
Bezwaar/beroep/etc.: ter visie

naaMgeving OpenBare ruiMte (z-2016/015370)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de ver-
gadering van 29 maart 2016 besloten hebben de volgende 
naamgeving openbare ruimte toe te kennen:
1. “Nordiawerf” aan het nieuwbouwproject op het grondge-

bied van de voormalige scheepswerf Van Dam, locatie Hel-
ling 49;

2. “Ficushof” en “Kentiahof”, “Hederastraat” en “Groenpad” 
aan de openbare ruimte in het nieuwbouwproject op het 
terrein van de voormalige gemeentewerf en de daarnaast 
gelegen voormalige kwekerij van Molleman. Dit gebied ligt 
tussen de Burgemeester Kasteleinweg, Zwarteweg, Horten-
sialaan en de Gloxiniastraat;

3. “Van Hengelpad” aan het voet-fietspad, gelegen tussen 
het Corry Vonkpad en Calslager Bancken in Kudelstaart;

4. “Vissersvreugd” en “Poeltje van Meijer” aan een eilandje 

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

en stuk water in het Westeinderplassen gebied;
5. “Meertrosstraat” en “Hekelstraat” in het herverkavelings-

gebied Lijnbaan (Dorpshaven-Noord) tussen de Lijnbaan 
en de Oude Spoordijk.

inzage
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bou-
wen en Vergunningen in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieu-
wer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden vind u 
op www. amstelveen.nl 

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.
-  Oosteinderweg 571, 1432 BM (Z-2016/020676), het slo-

pen van een woonhuis
-  Kudelstaartseweg 211, 1433 GG (Z-2016/020718), het 

bouwen van een aanbouw naast de woning t.b.v. bijkeuken 
en schuur

-  Dorpsstraat 31 A, 1431 CA (Z-2016/020946), het plaatsen 
van een dakkapel op het voordakvlak

-  Mr. Jac. Takkade 40, 1432 CB (Z-2016/021326), het af-
wijken van het bestemmingsplan t.b.v. weiland gebruiken 
voor parkeerterrein (voor 2 dagen, 27 t/m 28 mei)

-  Stommeerweg 121, 1431 EV (Z-2016/021619), het wijzi-
gen van voor- en achtergevel en oprichten van een garage

-  Azaleastraat 24, 1431 SJ (Z-2016/021758), het uitbreiden 
van de schuur aan de achterzijde

-  Groengebied Amstelland, kadastraal perceel D2417 en 
G6013 (Z-2016/022020), het plaatsen van 2 TOP-zuilen en 
4 betonnen zitpoefjes op Toeristische Overstap punten

-  Mijnsherenweg 45 C01 t.m C12, 1433 AP (Z-2016/022031), 
het realiseren van de fundatie voor 12 toekomstige prefab 
bedrijfsboxen

-  Geraniumstraat 46, 1432 SR (Z-2016/016909), het oprich-
ten van een garage en carport in de zijtuin

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne 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:
-  Hadleystraat 1-3, 1431 SK (Z-2016/002843), het bewonen 

van een pand door arbeidsmigranten in zelfstandige wo-
ningen. Verzonden: 11-04-2016

-  Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2016/010451), het legaliseren 
van reeds vervangen kozijnen. Verzonden: 12-04-2016

-  Touwslagerlaan 39, 1431 DE (Z-2016/010184), het wijzi-
gen van de beschoeiing door het creëren van een haven. 
Verzonden: 12-04-2016

-  Touwslagerlaan 37, 1431 DE (Z-2016/009903), het wijzi-
gen van de beschoeiing door het creëren van een haven. 
Verzonden: 12-04-2016

-  Touwslagerlaan 35, 1431 DE (Z-2016/009896), het wijzi-
gen van de beschoeiing door het creëren van een haven. 
Verzonden: 12-04-2016

-  Linnaeuslaan 36, 1431 JV (Z-2016/00686), het plaatsen 
van een dakkapel op het voordakvlak. Verzonden: 09-03-
2016

-  Uiterweg 13, 1431 AA (Z-2016/000802), het herbouwen 
van een opslagloods. Verzonden: 23-03-2016.

-  Aalsmeerderweg 325, 1432 CP (Z-2016/000330), het op-
richten van een aanbouw met een opbouw en het vergro-
ten van 2 dakkapellen. Verzonden: 12-04-2016.

Besluit genomen, aanvraag is buiten behandeling 
gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behande-
ling is gesteld. 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 313, 1432 GL (Z-2016/009113), het plaatsen 

van een hek als erfafscheiding in de voortuin

geweigerde omgevingsvergunning, 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 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.
-  Marconistraat 50, 1433 KL (Z-2016/013905), het bouwen 

van een carport aan de voorkant van de woning. Verzon-
den: 15-04-2016

verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
-  Uiterweg 134 ws 12, 1431 AS (Z-2016/012033), het ver-

plaatsen van de woonark voor niet-permanente bewoning. 
Verzonden: 11-04-2016. 

procedure afgebroken, aanvraag is ingetrokken 
door de aanvrager 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Dirkjespeerstraat 15, 1432 LL (Z-2016/010842), het op-

richten van een schuur

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
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, 1432 GT (Z-2016/013307), het plaatsen van 

beschoeiing met groen bij sloot en dam. Verzonden: 02-
03-2016.

vervolg op volgende blz.
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ingetrokken vergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
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:
- Azaleastraat 1, 1431 SH (Z-2013/047735), het vergroten 

van het bijgebouw. Verzonden: 12-04-2016. (vergunning 
bekend onder nummer Z-2013/039185)

Meldingen ontvangen
-  Julianalaan 86, 1432 HX (Z-2016/021321), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
-  Aalsmeerderweg 45, 1432 CG (Z-2016/021250), het in 

werking hebben van een mobiele puinbreker van week 18 
t/m week 30 t.b.v. sloopwerkzaamheden

Melding activiteitenbesluit
-  Legmeerdijk 327 F, 1431 GB (Z-2016/021638), het starten 

van het bedrijf Ballonnenservice
-  Legmeerdijk 327 D, 1431 GB (Z-2016/021439), het starten 

van het bedrijf TakeFive Decoraties

Meldingen akkoord
-  Linnaeuslaan 2 A, 1431 JV (Z-2016/019872), het verwij-

deren van funderingsrestanten van oude kassen op het ter-
rein

-  Jac. P. Thijsselaan 25, 1431 KD (Z-2016/019849), het ver-
wijderen van asbesthoudende materialen uit een garage 

-  Tartinihof 31, 1431 ZS (Z-2016/019676, het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning

-  Burgemeester Kasteleinweg 3, 1431 BX (Z-2016/017916), 
het slopen van Shell tankstation eerste fase

-  Stommeerkade 54, 1431 EK (Z-2016/020423), het verwij-
deren van asbesthoudende golfplaten van de schuur 

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 (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Start Stokkeland, Ringvaart Haarlemmermeer, Westeinder-

plassen, diverse doorvaarten en sloten, finish Stokkeland 

(Z-2016/019739), Junior Pramenrace Aalsmeer, ontvangen 
5 april 2016 . 

- Wim Kan Dreef 2, 1433HM (Z-2016/019381), Pinksterkam-
peren van 13 tot 16 mei 2016, ontvangen 5 april 2016 .

- Raadhuisplein 1, voor en in het Gemeentehuis Aalsmeer, 
1431 EH (Z-2016/019635), Veteranendag Aalsmeer 2016 
op 4 juni 2016, ontvangen 5 april 2016.

- Kudelstaartseweg 26, 1431GA (Z-2016/019955), Kinder 
Waterski Kamp van 11 tot 12 juni 2016, ontvangen 4 april 
2016

- Raadhuisplein 1431EH (Z-2016/020504), Dorpentocht op 
5 juni 2016, ontvangen 7 april 2016

- Westeinderplassen (Z-2016/021186), NK Windsurf op 14 
en 15 mei 2016, ontvangen 12 april 2016

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning 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 ad-
vertentie.
- Stationsstraat vanaf Kolenhaven naar Raadhuisplein (Z-

2016/017055), Bevrijdingsvuurceremonie 5 mei 2016, ver-
leend 15 april 2016

- Raadhuisplein, Zijdstraat, Molenplein (Z-2016/016676), 
Geraniummarkt en braderie op 7 mei, verleend 15 april 
2016

- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z-2016/012323), Weekaatje, 
kinderkamp van 13 t/m 16 mei, verleend 15 april 2016

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

explOitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Machineweg 33, 1432EL (Z-2016/017954), Cafetaria Creta, 

verleend 12 april 2016

terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 

van deze advertentie.
- Machineweg 33, 1432EL (Z-2016/017954), Cafetaria Creta, 

verleend 12 april 2016

geaCCepteerde Melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 72A, 1431EX (Z-2016/021697) besloten 

feest met live muziek op 16 april 2016, 14 april 
  2016 melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

ter inzage
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 daarop 
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 daar-
op betrekking hebbende stukken m.b.t. be-
stemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, her-
verkaveling Dorpshaven Noord deelgebied 4.

 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de 
ruimtelijke onderbouwing en de overige daar-
op betrekking hebbende stukken in afwijking 
van het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 
2005, herverkaveling Dorpshaven Noord deel-
gebieden 1 en 2, deelgebied 3 en deelgebied 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
t/m 26-05-16 Aanvraag omgevingsvergunning, ontwerp-

besluit weigering omgevingsvergunning en 
de ruimtelijke onderwijking in afwijking van 
het bestemmingsplan Stommeer, Berkenlaan 
naast huisnummer 26

t/m 01-06-16 Bekendmaking MeerJarenBegroting 2017-
2020_ODNZKG en Eindrapportage 2015 Jaar-
verslag en -rekening ODNZKG voor Aalsmeer 
(Z-2016/020217)

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.

vervolg van vorige blz.

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl




