28 april 2016

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.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 / 0297387584. 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
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 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.
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.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
Facebook “f ” Logo

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

bekendmakingen snel en makkelijk
te vinden op WWW.overheid.nl
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. Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties
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 prettig
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 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 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 omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
geWijZigde openingstijden gemeentehuis
gewijzigde avondopenstelling op 4 mei
In verband met Dodenherdenking is de avondopenstelling van
woensdag 4 mei verplaatst naar dinsdag 3 mei. Dienstverlening
aan de balies vindt op 4 mei plaats van 8.30-14.00 uur
5 en 6 mei
Op donderdag 5 mei (Hemelvaart en
Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis gesloten.
Het gemeentehuis is vrijdag 6 mei ook
gesloten.
pinksteren
Op maandag 16 mei (2e Pinksterdag)
is het gemeentehuis gesloten.
inzamelen afval Op www.afvalkalender.meerlander.nl
staan de gewijzigde inzameldagen.
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 Onbekend”.
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

Geboortedatum

Datum
voornemen

Kozlovskis
Seńkowski

J.
L.

08-04-1986 19-04-2016
19-12-1988 19-04-2016

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 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.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
rectificatie, aanvraag ontvangen
- Oosteinderweg 261a, 1432 AV (Z-2016/019846), het verbouwen van een bovenwoning tot 5 appartementen. In de
bekendmakingen van 14 april 2016 gepubliceerd met een
onvolledige omschrijving van de werkzaamheden.
- Kudelstaartseweg 211, 1433 GG (Z-2016/020716), het bouwen van een aanbouw naast de woning t.b.v. bijkeuken en
schuur. Toelichting In de bekendmakingen van 21 april jl. is
een foutief zaaknummer vermeld.
rectificatie, procedure afgebroken
- Cyclamenstraat 54, 1431 SC (Z-2016/017160), het plaatsen
van een dakopbouw op de 2e verdieping. Aanvraag is ingetrokken.
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.
- Stommeerkade 35, 1431 EK (Z-2016/022921), het plaatsen
van twee dakkapellen aan de voorgevel
- Begoniastraat 86, 1431 TE (Z-2016/022930), het tijdelijk
plaatsen van een container
- Tartinihof 20, 1431 ZT (Z-2016/023135), het vergroten van
een balkon
omgevingsvergunning, beslistermijn verlengd
Toelichting 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:
- Mijnsherenweg 56, 1433 AT (Z-2016/01217), het plaatsen
van twee dakkapellen op de voorgevel en het wijzigen van
kozijnen aan de voorzijde
omgevingsvergunning, vergunning ingetrokken*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet
algemene 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:
- Zijdstraat 49, 1431 EB (Z-2013/061104), het plaatsen van
reclame en het plaatsen van nieuwe kozijnen met openslaanCMYK / .eps

de deuren. Vergunning bekend onder Z-2013/045206 wordt
gedeeltelijk ingetrokken. Verzonden: 19-04-2016.
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:
- Gebied Polderzoom, tussen Spoorlijnpad en Burgemeester
Kasteleinweg, kadastrale perceel nummer 6704, sectie C,
(Z-2016/012057), het saneren van het gebied Polderzoom,
inclusief aanleg en dempen watergangen en het ophogen en
aanvullen van het gebied). Verzonden: 19-04-2016
- Koningsstraat 183, 1432 PM (Z-2016/014489), het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en achtergevel en plaatsen
van een dakraam aan de achterzijde. Verzonden: 19-042016.
- Gerberastraat 2, 1431 SB (Z-2015/068083), het brandveilig
gebruik t.b.v. Jozefschool. Verzonden 19-04-2016.
kennisgeving ontwerpbeschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
omgevingsvergunning***, conceptvergunning gereed
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
zij in het kader van de Wabo voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen. Tegen het ontwerp van dit besluit kunt
u een zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 april gedurende zes weken ter inzage bij
de balie bouwen van het gemeentehuis.
- Uiterweg 266, 1431 AV (Z-2015/064893), het bouwen van
een huis. De gevraagde woning is in overeenstemming met
de bouwregels, maar in strijd met het Luchthaven Indeling
Besluit. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft een
verklaring van geen bezwaar afgegeven. Er zijn dan ook geen
ruimtelijke bezwaren. Verzonden: 29-04-2016.
besluit genomen, aanvraag is buiten behandeling
gesteld*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
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:
- 1e J.C. Mensinglaan 29 b, 1431 RV (Z-2016/015464), het
verbreden van de oprit naar de parkeerplaatsen. Verzonden:
18-04-2016
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.
verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn 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.
procedure afgebroken, aanvraag buiten behandeling
gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
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:
- 1e J.C. Mensinglaan 29B, 1431 RV (Z-2016/015464), het
verbreden van de oprit naar de parkeerplaatsen. Verzonden
18-04-2016
meldingen ontvangen
- Mr. Jac. Takkade 36, 1432 CB (Z-2016/022200), het verwijderen van asbesthoudende afval
- Sportlaan 60, 1431 JA (Z-2016/022471), het verwijderen
van asbesthoudende golfplaten
- Monteverdilaantje 8, 1431 ZJ (Z-2016/022634), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Hugo de Vriesstraat 58, 1431 KC (Z-2016/022497), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Nassaustraat 26, 1432 HB (Z-2016/022949), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
meldingen akkoord
- Julianalaan 86, 1432 HX (Z-2016/021321), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Monteverdilaantje 8, 1431 ZJ (Z-2016/022634), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Hugo de Vriesstraat 58, 1431 KC (Z-2016/022497), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Mr. Jac. Takkade 36, 1432 CB (Z-2016/022200), het verwijderen van asbesthoudend afval op openbare weg
- Aalsmeerderweg 245, 1432 CG (Z-2016/021250), het in werking hebben van een mobiele puinbreker van week 18 t/m
week 30 t.b.v. sloopwerkzaamheden
- Sportlaan 60, 1431 JA (Z-2016/022471), het verwijderen
van asbesthoudende golfplaten
meldingen, niet akkoord
- Mijnsherenweg 24 D 1, 1433 AS (Z-2016/019579), melding
brandveilig gebruik t.b.v. de hallen voor logistiek en opslag
ligplaatsvergunning, vergunning verleend
- Kudelstaartseweg 226WS8, 1433 GR (Z-2016/013194), het
vervangen van huidig woonschip door nieuw woonschip en
wijziging tenaamstelling. Verzonden: 18-04-2016
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:
- Sportlaan 43, 1431HW (Z-2016/021490), Jeugdkamp AV
Aalsmeer van 10 tot 12 juni 2016, ontvangen 11 april 2016

- Westeinderplas en het starteiland (Z-2016/021368) 6-uurs
van de Westeinder op 12 juni 2016, ontvangen 12 april 2016
- Op en langs de speelvelden aan de Snoekbaarsstraat (Z2016/022128), Bobbie’s Buitenspeeldag 2016 op 8 juni
2016, ontvangen 14 april 2016
- Kudelstaartseweg 26, 1431GA (Z-2016/021976) Plux-Uithoorn Les Mills Release Westeinder op 9 juli 2016, ontvangen 14 april 2016
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.
- Kudelstaartseweg 239, 1433GH (Z-2016/017453), Koningsdag op 27 april 2016, verleend 19 april 2016
- Diverse straten door Kudelstaart (Z-2016/016240), Avondvierdaagse Kudelstaart van 6 tot en met 9 juni 2016, verleend 14 april 2016
- Surfeiland (Z-2016/009288), Oude Deuren Surfcup op 3 juli
2016, verleend 19 april 2016
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
exploitatievergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Pontweg 28, 1432BX (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., ontvangen 13 april 2016
terrasvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Pontweg 28, 1432BX (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., ontvangen 13 april 2016
drank- en horecavergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning
is aangevraagd:
- Pontweg 28, 1432BX (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., ontvangen 13 april 2016
ter inZage
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 Zwarteweg 69
woningen ontwikkelen)
t/m 29-04-16 Wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijziging” (bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 33 te Aalsmeer)
t/m 06-05-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de
ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebied 4.
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de
ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop
betrekking hebbende stukken in afwijking van
het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005,
herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebieden
1 en 2, deelgebied 3 en deelgebied 4.
t/m 06-05-16 Ontwerp van het bestemmingsplan ‘WoonarkenUiterweg 180’ en het ontwerp van het bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan
Woonarken’ met de bijbehorende stukken
t/m 26-05-16 Aanvraag omgevingsvergunning, ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en de
ruimtelijke onderwijking in afwijking van het
bestemmingsplan Stommeer, Berkenlaan naast
huisnummer 26
t/m 01-06-16 Bekendmaking MeerJarenBegroting 20172020_ODNZKG en Eindrapportage 2015 Jaarverslag en –rekening ODNZKG voor Aalsmeer (Z2016/020217)
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.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

