
- In digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
B09xG-OW01, en

- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- In papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het ge-
meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30 uur tot 20.00 uur.

- De Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m 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 
mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er 
ook voor kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de 
gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde web-
pagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties 
worden gericht aan Burgermeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbeschikking “Stationsweg 38”. 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 tel. 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 
wegverkeerslawaai. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
ligt tegelijkertijd  met de ontwerp omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan ter inzage met ingang 
van 2 mei 2014 t/m 12 juni  2014 met de mogelijkheid voor 
belanghebbenden een zienswijze in te dienen. 

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:
- Aalsmeerderweg 249B (Z-2014/022234), het wijzigen 

van een bestemmingsplan tbv een gym (ontvangen 3 
april 2014);

- Geerland 18 (Z-2014/025480), het wijzigen van een be-
stemmingsplan tbv een kantoor aan huis (ontvangen 22 
april 2014);

- Stommeerweg 48 (Z-2014/016208), het oprichten van 
een brug met schuifhek (ontvangen 11 maart 2014);

- Uiterweg 82 (Z-2014/014838), het plaatsen van een dak-
kapel aan de voorzijde (ontvangen 5 maart 2014).

VergunnIngsVrIje aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning 
vereist is:
- Schoolstraat 4 (Z-2014/022034), het melden van brand-

veilig gebruik (verzonden 23 april 2014).  

IngetrOkken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 17 (Z-2014/000550), het vervangen van 

een schuur (verzonden 22 april 2014);
- Ophelialaan 67 (Z-2014/014140), het plaatsen van een 

overkapping aan de zijkant van de woning (verzonden 25 
april 2014);

- Stommeerweg 104 (Z-2014/013702), het onderheien van 
parkeerplaatsen (verzonden op 25 maart 2014).

buIten behandelIng gestelde aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld:
- Aalsmeerderweg 329a (Z-2013/039097), het binnen be-

leidskaders legaliseren van kamergewijze verhuur aan tij-
delijke arbeidsmigranten (verzonden 28 april 2014).

geaccepteerde (slOOp)meldIng(en)

- Hortensialaan 30 f-s (Z-2014/019570), het melden van 
brandveilig gebruik  (verzonden 15-04-2014).

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
 

nIet-geaccepteerde (slOOp)meldIng(en)

- Weteringstraat 15 (Z-2014/022284), het slopen van een 
garage (verzonden 25 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 com-
missie 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 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

cOllectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

VOOr meer InfOrmatIe: www.aalsmeer.nl

natIOnale herdenkIng Op zOndag 4 meI 2014 

De gemeente Aalsmeer organiseert op 4 mei aanstaande een 
herdenkingsbijeenkomst voor de Nationale Herdenking van 
de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. 
De bijeenkomst start om 19.45 uur bij de gedenksteen voor 
de gevallenen bij het gemeentehuis. 

programma:
18.00 u. Halfstok hangen van de vlaggen (deze blij-

ven ook na de algemene stilte halfstok han-
gen tot zonsondergang)

19.35-19.45 u. Muziek van muziekvereniging Flora
19.40 u. Aankomst stoet: burgemeester, nestor van 

de gemeenteraad, het seniorenplatform na-
mens de ouderen van Aalsmeer, leerlingen 
van PCBS De Brug en OBS Zuidooster namens 
de jongeren van Aalsmeer en de familieleden 
van de gesneuvelden.

19.45-20.00 u. Luiden van alle kerkklokken
19.45-19.59 u. Gedichten leerlingen en toespraak burge-

meester
19.59-20.00 u. Taptoe signaal
20.00-20.02 u. Algemene stilte 
20.02 u. 1e couplet van het Wilhelmus
20.03 u. Loslaten van de vredesduiven 
20.04 u. Kranslegging door de gemeente, de senioren 

en de jongeren. 
 De kransen worden aangegeven door de 

scouts van de Scouting Wiol & Willem Ba-
rendsz groep Aalsmeer

20.05 uur Gelegenheid  tot het leggen van bloemen 
door familieleden van de gesneuvelden en 
andere belangstellenden, onder muzikale be-
geleiding van Flora

Rond 20.15 u.  Einde programma

De gemeente verzoekt iedereen om tijdens de algemene stilte 
de bezigheden te staken, stil te staan en geluiden te ver-
mijden. 

herdenkIngen 4 meI In kudelstaart 
en aalsmeer OOst

Naast de officiële gemeentelijke dodenherdenking bij het 
monument bij het gemeentehuis organiseren de Dorpsraad 
Kudelstaart en de wijkraad Oost herdenkingen. 

programma herdenking kudelstaart
19.35 u. Welkomstwoord en toespraak door Robert 
 Uytenbogaardt namens Dorpsraad 
 Kudelstaart
 Voordracht door leerlingen O.B.S.
 Muziek door Aalsmeers Harmonie o.l.v. 
 Rens van Leeuwen
 Voordracht door kinderen uit Kudelstaart
19.45 u. Toespraak door Richard Buskermolen,
 afgevaardigde gemeente Aalsmeer
19.50 u. Muziek door Aalsmeers Harmonie de Taptoe
20.00 u. Twee minuten stilte
 Gevolgd door het Wilhelmus en de kransleg-

gingen.

locatie:  Propellor-monument Schweitzerstraat 

programma herdenking aalsmeer Oost
19.15 uur Inloop met muziek
19.30 uur Aanvang plechtigheid met muziek
19.35 uur Welkomstwoord door bestuur wijkoverleg 

Oost, gevolgd door muziek
19.45 uur Toespraak door de heren Job Kluis en Dirk 

Stoker, leden van de  gemeenteraad van Aals-
meer, gevolgd door muziek 

19.58 uur gedicht 
19.59 uur The Last Post”
20.00 uur Twee minuten stilte gevolgd door het Wilhel-

mus en kransleggingen

locatie: Hell’s Fury monument het plantsoen H. Buis-
malaan in Aalsmeer Oost. 

gewIjzIgde OpenIngstIjden  
bevrijdingsdag

Maandag 5 mei is het gemeentehuis gesloten.

hemelvaart
Op donderdag 29 mei (Hemelvaart) 

is het gemeentehuis gesloten.
Het gemeentehuis is vrijdag 30 mei ook gesloten. 

pinksteren
Op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 

is het gemeentehuis gesloten.

stempas deze week In huIs 

Afgelopen week is uw stempas voor de Europese Parlements-
verkiezingen bezorgd. Mocht u uw stempas niet hebben 
ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente 
Aalsmeer 0297-387575.

stemmen in een andere gemeente in nederland. 
wilt u stemmen in een andere gemeente?
Vraag dan een kiezerspas aan bij uw gemeente. Dit kan op 
drie manieren.
- U kunt t/m 21 mei 12.00 uur persoonlijk langs komen 

met uw stempas en uw geldige identiteitsbewijs om uw 
stempas om te laten zetten in een kiezerspas;

- U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. 
Deze gemachtigde moet zich zelf identificeren en naast 
uw stempas en uw machtiging ook een kopie van uw 
geldige identiteitsbewijs overleggen. Dit kan t/m 21 mei 
12.00 uur;

- U kunt t/m 19 mei schriftelijk een kiezerspas aanvragen. 
Bij het verzoek voegt u een kopie van uw geldig identi-
teitsbewijs en als u uw stempas al heeft ontvangen ook 
uw stempas. Wilt u uw kiezerspas vóór de stemdag per 
post ontvangen? Dan moet uw gemeente het formulier 
uiterlijk vrijdag 16 mei hebben ontvangen! Ophalen is 
veiliger: een kiezerspas wordt maar één keer verstrekt!
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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.

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.

calamIteItentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

VerkeersbesluIten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

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

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. 

gemeente aalsmeer Is nu OOk telefOnIsch 
bereIkbaar VIa 140297

De gemeente Aalsmeer is voor alle vragen, naast het be-
staande nummer, bereikbaar via het verkorte tel. 140297. 
Landelijk is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in 2015 
bereikbaar zijn via het tel. 14+ netnummer. 

Aalsmeer heeft hetzelfde kengetal als de gemeente De Ronde 
Venen en de gemeente Uithoorn. Om te zorgen dat een bel-
ler bij de juiste gemeente terecht komt, moet op een bandje 
worden ingesproken voor welke gemeente wordt gebeld. De 
beller die voor de gemeente Aalsmeer belt, komt automatisch 
terecht bij het callcenter van de gemeente Aalsmeer. 

wet algemene bepalIngen OmgeVIngsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Van Cleefkade 15 (Z-2014/025271), het wijzigen van 

brandscheidingswanden;
- Geerland 18 (Z-2014/025480), het wijzigen van een be-

stemmingsplan ten behoeve van kantoor aan huis;
- Japanlaan 15 (Z-2014/026038), het plaatsen van een re-

clame op gevel;
- Oosteinderweg 301 (Z-2014/026301). het gedeeltelijk 

verharden van een in- en uitrit;
- Ophelialaan 108 (Z-2014/026335), het oprichten van een 

inrichting;
- Ophelialaan 139 (Z-2014/024874), het plaatsen van een 

tijdelijk afschermschot op troittoir.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Machineweg 57 (Z-2014/026480), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen.

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:
- Ampèrestraat 37 (Z-2014/024436), het plaatsen van een 

afvalcontainer (verzonden 23 april 2014);
- Amperestraat 37 (Z-2014/017059), het plaatsen van een 

dakkapel (verzonden 24 april 2014); 
- Calslager Bancken 21 (Z-2014/016369), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 29 april 2014)
- Oosteinderweg 287 (Z-2014/007162), het wijzigen van 

de voorgevel en rechterzijgevel van een bestaande kas en 
het aanleggen van terreinverharding (verzonden 18 april 
2014);

- Oosteinderweg 392 (Z-2014/019493), het  kappen van 
een paardenkastantje (verzonden 28 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 tel. 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 bestuursorgaan.

Ontwerp OmgeVIngsVergunnIng In afwIjkIng 
Van het bestemmIngsplan “uIterweg-plasOeVers 
2005 e.O.”, statIOnsweg 38 (z-2013/002500) 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 2 mei 
2014 t/m 12 juni 2014 voor een ieder ter inzage ligt de 
“ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan ‘Uiterweg-plasoevers 2005 e.o’, Stationsweg 38” 
met de daarop betrekking hebbende stukken.  

projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in het 
dorpscentrum van Aalsmeer. Het perceel bevindt zich schuin 
tegenover het Raadhuisplein en grenst aan  de achterzijde 
aan het gebied van de Westeinderplassen. 

doelstelling
Het project voorziet in de realisering van vier appartementen  
op de verdieping van een bestaand pand. Van toepassing op 
de projectlocatie is het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoe-
vers 2005 e.o.” en de bestemming “Woondoeleinden, niet 
gestapeld”.  Het bouwplan is in strijd met de bepaling, in 
artikel 8.1 sub a, dat de gronden zijn bestemd voor woningen 
in niet gestapelde vorm, en, in artikel 8.1 sub b, dat uitslui-
tend vrijstaande woningen zijn toegestaan.  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 onderbouwing.  
Inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 2 mei 2014 t/m 12 juni 2014 voor 
een ieder ter inzage: Vervolg op volgende pagina.
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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 Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Feestweek Aalsmeer, Praamplein Aalsmeer, 6 t/m 13 sep-

tember 2014 (Z-2014/011626)
- Verkeerslessen, Dreef, 27 mei 2014 (Z-2014/014917).
Datum verzending vergunningen 28 april 2014

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:
- Slijterij Wijnhandel W. van Schaik, Dorpsstraat 32, Aals-

meer (Z-2014/023691), ontvangen 11 april 2014.

drank- en hOrecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet  de volgende drank- en horeca 
vergunning is verleend:
- Danscafe de Praam, Zijdstraat 60, Aalsmeer (Z-

2014/013641),  verzonden 25 april 2014;
- Il Custo, Van Cleeffkade 5, Aalsmeer (Z-2014/011976), 

verzonden 29 april 2014.

explOItatIeVergunnIng

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning met terras is 
ingetrokken:
- Cadore Holding BV, ijssalon Cadore, Zijdstraat 49, Aals-

meer (Z-2014/019524), ingetrokken 23 april 2014.

explOItatIeVergunnIng

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende exploitatievergunning met terras 
is verleend:
- Il Custo, Van Cleeffkade 5, Aalsmeer (Z-2014/011976), 

verzonden 29 april 2014.

mOgelIjkheId tOt explOIteren Van één 
speelautOmatenhal In de gemeente aalsmeer

Op 19 december 2013 heeft de gemeenteraad van de ge-
meente Aalsmeer, de Verordening Speelautomaten 2013 Aals-
meer met bijbehorende toelichting vastgesteld. Tegelijkertijd 
is de Verordening Speelautomaten 2002 ingetrokken.

De nieuwe Verordening maakt het mogelijk om in Aalsmeer 
één speelautomatenhal te exploiteren. Omdat het gaat om 
één vergunning wordt gebruik gemaakt van de zgn. allocatie-
functie (de allocatiefunctie heeft betrekking op het verdelen 
van middelen over de soorten activiteiten die nodig zijn om 

de doelstellingen te realiseren) als er meerdere aanvragen 
zijn voor de enkele vergunning. Om een transparante vergun-
ningverlening te realiseren is er een procedure met bijbeho-
rende formulieren opgesteld. Deze procedure is verdeeld in 
twee fasen. Fase 1 de interessemelding en fase 2 de formele 
aanvraag. 

Indien u voldoet aan de indieningeisen kunt u gebruik ma-
ken van het formulier fase 1. Dit formulier is te downloaden 
samen met de procedure en de schematische weergave van 
de twee fasen via de website van de gemeente Aalsmeer. Via 
de regelingenbak zijn ook de  Verordening en toelichting te 
downloaden.

De termijn voor het indien van een interessemelding is twee 
weken en zal op vrijdag 15 mei 2014 eindigen. Na indiening 
van het formulier fase 1 zullen wij u schriftelijk informeren. 

Als u het formulier niet kunt downloaden, is deze aan te 
vragen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen 
van de gemeente Aalsmeer, cluster horeca, tel 020-5404873.

ter Inzage

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/m 29052014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”, 
Oosteinderweg 404 en ontwerpbesluit hoge-
re grenswaarden

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

t/m 05062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “N201-zone”, Hornweg 159 en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden

t/m 18062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
moingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden

Vervolg van vorige pagina.

VOOr meer InfOrmatIe: www.aalsmeer.nl




