
AAnwijzing beschermde dorpsgezichten 
plAssenlint cyclAmenstrAAt seringenpArk

Aanwijzing gemeentelijke beschermde dorpsgezichten Het 
Plassenlint, Cyclamenstraat 1a-28 en Seringenpark (west) (Z-
2013/043272)

samenvatting
Het college heeft in de collegevergadering van 21 april 2015 
besloten 3 gebieden aan te wijzen als gemeentelijk beschermd 
dorpsgezicht. Het betreft het Plassenlint (Stommeerweg tus-
sen de koolhaven en de watertoren) , het Seringenpark (wes-
telijke gedeelte met bejaardenwoningen) en de Cyclamen-
straat 1a-28. Alle belanghebbenden worden hierover per brief 
geïnformeerd en krijgen zes weken de tijd om op deze aanwij-
zing een bezwaar in te dienen. 

inzage
De aanwijzing van deze drie gemeentelijke beschermde dorps-
gezichten ligt tezamen met alle bijbehorende stukken, ter in-
zage van 29 april 2015 t/m 11 juni 2015 bij de receptie van 
het gemeentehuis te Aalsmeer. 

bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit schriftelijk en ge-
motiveerd binnen zes weken (tot 11 juni 2015) een bezwaar 
indienen bij de afdeling Juridische zaken van de gemeente 
Aalsmeer. Mochten we binnen de termijn van zes weken niets 
hebben vernomen, dan wordt aangenomen dat er geen be-
zwaar bestaat tegen de voorgenomen beslissing.

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;
- Kudelstaartseweg Watertoren, Aalsmeer (Z-2015/022422), 

Pre Ride for the Roses op 5 september 2015 (ontvangen 17 
april 2015);

- Poldermeesterplein, Aalsmeer (Z-2015/017403), Bruggen-
festival op 20 juni 2015 (ontvangen op 20 maart 2015);

- Wim Kandreef 4/Kudelstaartseweg 239, Aalsmeer (Z-
2015/020508), Avondvierdaagse Kudelstaart op 22 juni 
t/m 25 juni 2015 (ontvangen op 8 april 2015);

- Beethovenlaan 114, Aalsmeer (Z-2015/022214), Fitness 
5km Aalsmeer op 27 juni 2015 (ontvangen op 16 april 
2015); 

- Aalsmeer, (Z-2015/019506), HomeRide t.b.v. Ronald Mc-
Donald Kinderfonds op 27 en 28 juni 2015 (ontvangen op 
2 april 2015);

- Raadhuisplein, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat 
en Dorpsstraat (Z-2015/023200) Bandjesavond op 27 juni 
2015 (ontvangen 17 april 2015).

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:
- Kudelstaartseweg 239 (Z-2015/013642), Koningsdag, 

maandag 27 april 2015 (verzonden 20-04-2015);
- Molenpad (hoek parkeerterrein Dio/Deen) (Z-

2015/014375), Openstraatkoffie zaterdag 16 mei 2015 
(verzonden 23 april 2015);

- Raadhuisplein (Z-2015/017619), Koningsdag, maandag 27 
april 2015 (verzonden 20 april 2015);

- Wim Kandreef 2 (Z-2015/012138) / Camping VZOO 22 t/m 
26 mei 2015 (verzonden 21-04-2014).

collectes

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

officiële mededelingen
30 april 2015

gewijzigde openingstijden

bevrijdingsdag Dinsdag 5 mei is het 
 gemeentehuis gesloten.

hemelvaart Op donderdag 14 mei (Hemelvaart) 
 is het gemeentehuis gesloten. 
 Het gemeentehuis is vrijdag 
 15 mei ook gesloten. 
pinksteren Op maandag 25 mei (2e Pinkster-
 dag) is het gemeentehuis gesloten.

inzamelen afval Kijk op afvalkalender.meerlander.nl 
 voor de gewijzigde inzameldagen.

nieuwe plAttegrond AAlsmeer is beschikbAAr

De plattegrond van Aalsmeer is weer helemaal aangepast. 
Bovendien staan op deze plattegrond niet alleen alle stra-
ten van Aalsmeer en Kudelstaart maar onder andere ook die 
van Aalsmeerderbrug, Oude Meer en Rijsenhout. De kaart is 
een uitgave van de gemeente en in eigen beheer gemaakt. 
De kaart kan gratis opgehaald worden bij de balie van het 
gemeentehuis in Aalsmeer.

sportnotA ter inzAge

Het college van B&W heeft de sportnota “AalsMeer Bewegen 
2015-2018” tot 13 mei vrijgegeven voor inspraak. In de sport-
nota wordt het Aalsmeerse sportbeleid vastgelegd. 

De sportnota is te downloaden via www.Aalsmeer.nl. De sport-
nota is ook in te zien op het gemeentehuis van Aalsmeer en in 
het raadhuis van Amstelveen. T/m 13 mei kan iedereen een re-
actie sturen. Dat kan door een email te sturen aan Info@aals-
meer.nl o.v.v sportnota. Een brief sturen kan ook: Gemeente 
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘ sportnota’. 
Voor meer informatie kunt u ook een mail sturen aan info@
aalsmeer.nl o.v.v sportnota. U kunt ook telefonisch contact 
opnemen tel. 0297-387575 en vragen naar de beleidsmede-
werker sport, de heer T. Bokma.

De sportnota wordt volgens planning in juni 2015 voor be-
sluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer.

ontwerp omgevingsvergunning in Afwijking vAn 
het bestemmingsplAn “uiterweg-plAsoevers 2005 
e.o.”, herenweg, tegenover 29

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het 
adres Herenweg, tegenover 29, kadastraal bekend: gemeente 
Aalsmeer, D 2480. De ontwerpomgevingsvergunning met bij-
behorende stukken ligt met ingang van vrijdag 1 mei 2015 
t/m donderdag 11 juni 2015 ter inzage. 

doelstelling
De aanvraag voorziet in hekwerken en een steiger ten behoeve 
van particulier, recreatief gebruik. Van toepassing op de pro-
jectlocatie is het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.” en de bestemming “Riet- en oeverlanden” en “Water, 
tevens landschappelijk waardevol terrein”. Het gebruik voor 
recreatieve doeleinden is in strijd met de gebruiksvoorschrif-
ten van voornoemde bestemmingen. Het project 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 ontwerpomgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang 
van vrijdag 1 mei 2015 t/m donderdag 11 juni 2015 voor een 
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xR-
OW01, en

- via de gemeentelijke website http://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 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 Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
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 mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeente-
lijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking 
“Herenweg, tegenover 29”. Degene die buiten de openings-
tijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn ziens-
wijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen 
met het algemene tel. 0297-387575.

ontwerp omgevingsvergunning in Afwijking vAn 
het bestemmingsplAn “uiterweg-plAsoevers 2005 
e.o.”, uiterweg 188

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouw 
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het 
adres Uiterweg 188 ten behoeve van de bouw van een schuur 
en het gebruik voor hoveniersbedrijf. De ontwerpomgevings-
vergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van 
vrijdag 1 mei 2015 t/m donderdag 11 juni 2015 ter inzage. 

gemeente AAlsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: 
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.

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.of-
ficielebekendmakingen.nl.

voor meer informAtie: www.AAlsmeer.nl

procedure 
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
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 Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) 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 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

doelstelling
Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming “Agrari-
sche Doeleinden”. Het project is in strijd met de gebruiksvoor-
schriften als opgenomen in artikel 11 van het bestemmings-
plan. Het project 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 ontwerpomgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang 
van vrijdag 1 mei 2015 t/m donderdag 11 juni 2015 voor een 
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xS-
OW01, en

- via de gemeentelijke website http://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 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 Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
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 mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeente-
lijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking 
“Uiterweg 188”. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar vo-
ren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het alge-
mene tel. 0297-387575.

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. 
- Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/023237), het wijzigen van 

een tankstation (plaatsen CNG unit, veranderen carwash), 
revisie inrichting ;

- Christinastraat 12 ( Z-2015/023483), het kappen van een 
op de waardevolle bomenlijst staande berk;

- Oosteinderweg 335, 335A, 337 en 339 (Z2015/023264), 
het aanpassen van de vluchttrap;

- Ophelialaan 94 A (Z-2015/023736), wijziging van bestem-
mingsplan tbv huisvesting arbeidsmigranten;

- Rozenhof 48 (Z-2015/023983), het aanleggen van een in- 
en uitrit;

- Zonnedauwlaan 59 (Z-2015/023365), het toevoegen van 
verkeersruimte op de verdieping.

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(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:
- Hornweg 318A (Z-2015/006985), het bouwen van een 

schuur (verzonden 22 april 2015);
- Oosteinderweg 243 (Z-2015/000909), het plaatsen van 

een overkapping (verzonden 23 april 2015);
- Uiterweg 154 ws5 (Z-2015/013788), het bouwen van een 

berging bij de woonark (verzonden 28-04-2015).

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 aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Kudelstaartseweg 83, het plaatsen van een geluidscherm 

(Z02015/012923).

buiten behandeling gestelde aanvragen *
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:
- Oosteinderweg 43 (Z-2015/011543), het wijzigen van een 

bestemmingsplan van winkelruimte naar woning. 

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Spinradhof 3 (Z-2015/021075), het tijdelijk plaatsen van 

containers en materialen op parkeerplaatsen (verzonden 
22 april 2015).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen 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 in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

vervolg op volgende blz.



officiële mededelingen
30 april 2015

drAnk- en horecAwet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Danscafé de Praam, Aalsmeer (Z-2015/019824), tapont-

heffing op 27 juni 2015 (ontvangen op 2 april 2015).

conceptvergunning drAnk- en horecAwet***

- Tennis Vereniging Kudelstaart,(Z-2015/0154789), Bilder-
dammerweg 123

Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet leg ik de 
conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende stuk-

ken vanaf 30 april 2015 voor een ieder gedurende zes weken 
ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis bereikbaar 
via tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen over vergunningen. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het conceptbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij 
de burgemeester van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteinde-
lijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

ter inzAge

t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
“Nieuw Oosteinde, eerste wijziging” (met de 
bijbehorende stukken)

t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan Horn-
meer, Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide proce-
dure) (aanvraag voor omgevingsvergunning, 
de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing en het ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken)

t/m 28-05-15 Reparatie bestemmingsplan “Schinkelpolder”

t/m 05-06-15 Concept “Startnotitie bouw supermarkt Sta-
tionsweg 4-6 Aalsmeer” (met bijbehorende 
stukken)

t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Herenweg, tegenover 29.

t/m 11-06-15 Aanwijzing beschermde dorpsgezichten plas-
senlint Cyclamenstraat (west), Seringenpark 
1a-28

t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Uiterweg 188

voor meer informAtie: www.AAlsmeer.nl




