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

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle offici-
ele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekend-
makingen.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 zoe-
ken 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. 

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 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, 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 diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

gewijzigde Openingstijden geMeentehuis 

gewijzigde avondopenstelling op 4 mei
In verband met Dodenherdenking is de avondopenstelling 
van woensdag 4 mei verplaatst naar dinsdag 3 mei. Dienst-
verlening 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 in-
zameldagen.

gewijzigd vastgesteld BesteMMingsplan 
‘hOrnweg 317’ en Besluit hOgere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend, dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering 
van 7 april 2016 het bestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met de 
daarop betrekking hebbende stukken gewijzigd hebben vast-
gesteld. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, 
dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder 
hogere grenswaarden hebben vastgesteld voor de geprojec-
teerde woningen.

doelstelling
De projectlocatie is gelegen nabij het kruispunt van de Horn-
weg met de Legmeerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw 
Oosteinde via de Palingstraat. Bij de aanbouw van de nieuw-
bouwwijk Nieuw Oosteinde hebben de betreffende gronden 
dienst gedaan als ketenpark. Het bestemmingsplan maakt 
ter plaatse van deze gronden de bouw van negen vrijstaande 
woningen mogelijk in aansluiting op het lint van de Horn-
weg. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 
11 december 2015 tot en met 21 januari 2016 ter inzage 
gelegen met de mogelijkheid voor een ieder een zienswijze 
in te dienen. Gedurende de daarvoor gestelde termijn zijn 
geen zienswijzen ontvangen. Wel is er aanleiding gevonden 
tot enkele ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan zoals ter inzage gelegd. De wijzigin-
gen zijn technisch van aard en hebben geen gevolgen voor 
de materiële inhoud van het plan.

inzien bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan 
als het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot 
vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan liggen 
met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 5 mei 
2016 tot en met 15 juni 2016 op de volgende wijze voor een 
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimte-

lijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: 
NL.IMRO.0358.03CHORNWEG317-VG01, 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 gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30 uur tot 20.00 uur, en

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

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de Wet ruimte-
lijke ordening beroep worden ingesteld door:
1. degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad 

kenbaar hebben gemaakt;
2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs 

niet in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de
  gemeenteraad kenbaar te maken.

Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk 
digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Via de link https://digitaal-
loket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers 
mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

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

Besluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai 
van de Hornweg en de Legmeerdijk. Uit het onderzoek blijkt 
tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mo-
gelijk zijn. In samenhang met het bestemmingsplan worden 
daarom tevens hogere grenswaarden voor de ten hoogst toe-
laatbare geluidbelasting voorbereid. 

Het betreffende besluit hogere grenswaarden ligt met de 
bijbehorende stukken tegelijkertijd met het vastgestelde be-
stemmingsplan ter inzage met ingang van 5 mei 2016 tot en 
met 15 juni 2016. Het vastgestelde besluit kan worden inge-
zien op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstel-
veen tijdens de hiervoor genoemde openingstijden en via de 
website van Aalsmeer (als bijlage bij het bestemmingsplan). 
Als bijlage bij het bestemmingsplan is het besluit hogere 
grenswaarden eveneens via de hiervoor genoemde landelijke 
website in te zien. 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze hebben kenbaar 
gemaakt dan wel kunnen aantonen rederlijkerwijs daartoe 
niet in staat te zijn geweest, kunnen gedurende de voor-
noemde termijn tegen het besluit hogere grenswaarden vast 
te stellen beroep indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient te 
worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Naast 
het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal 
beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Via de link https://digitaalloket.
raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers mo-
gelijk om het beroep digitaal in te dienen.

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 inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  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

 
Dynowski J.J. 25-10-1972 26-04-2016

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 
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook 
stuurt u een kopie van het besluit mee.

vergadering dOnderdag 12 Mei
Agenda voor de gecombineerde vergadering van de commis-
sies Maatschappij & Bestuur en Ruimte & Economie op don-
derdag 12 mei 2016, 20.00 uur

 
tijd agenda- Onderwerp
 punt 

20.00 1. Opening door de voorzitter van 
  gecombineerde vergadering van de 
  commissies Maatschappij & Bestuur en 
  Ruimte & Economie, de heer 
  D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. De toekomst van de atletieksport in 
  Aalsmeer
20.50 4. Evenementenbeleid gemeente Aalsmeer
21.50 5. Antwoordbrief college over uitnodiging 
  van de pers bij bijeenkomsten 
22.05 6. Richtinggevend debat Motie 
  Programmabegroting 2016
23.00  Vragenkwartier
23.15  Sluiting

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht 
rectificatie, aanvraag ontvangen
- Herenweg 60, 1433 HB (Z-2016/016247), het oprichten 

van een woonhuis en botenhuis. Toelichting: op 14 april 
jl. gepubliceerd als een aanvraag vooroverleg in plaats 
van een aanvraag vergunning

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 stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-

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

nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
-  Oosteinderweg 116, 1432 AN (Z-2016/023607), het op-

richten van een garage annex berging
-  Uiterweg 276, 1431 AW (Z-2016/023756), het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak
-  Aalsmeerderweg 376-378, 1432 EE (Z-2016/024232), het 

oprichten van een woonhuis en het aanleggen van een 
in- en uitrit

Omgevingsvergunning, verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide 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: 
-  Japanlaan, Thailandlaan, Braziliëlaan, Ecuadorlaan, 1432 

DJ (Z-2016/013399), het plaatsen van 7-tal bewegwijze-
ringsborden

- Marktstraat 34, 1431 BE (Z-2016/013960), het vervangen 
van een pand

-  Mijnsherenweg 34, 1433 AS (Z-2016/019083), het plaat-
sen van 2 dakkappellen op de voorgevel 

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:
-  Aalsmeerderweg 477, 1432 ED (Z-2016/013492), het af-

wijken van bestemmingsplan t.b.v. vestigen arbeidsmi-
granten. Verzonden 28-04-2016

-  Japanlaan, Thailandlaan, Braziliëlaan, Ecuadorlaan, 1432 
DJ (Z-2016/013399), het plaatsen van een 7-tal beweg-
wijzeringsborden. Verzonden 28-04-2016.

Besluit genomen, aanvraag is buiten behandeling 
gesteld*, vergunningsvrije aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning 
vereist is. Tegen deze beschikking(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Burgemeester Brouwerweg RD X-coordinaat 112103, Y-

coordinaat 476024, (Z-2016/017836), het maken van 
een avegaarboring t.b.v. duiker Kruising N201. Project is 
vergunningsvrij. Verzonden: 25-04-2016

Meldingen ontvangen
-  Legmeerdijk 327c, 1431 GB (Z-2016/023222), melding 

Activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Tap-
wagen.nl

-  Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/023955), melding 
Activiteitenbesluit t.b.v. het aanleggen van een sprin-
klerinstallatie

-  Oosteinderweg 571, 1432 BM (Z-2016/024236), het slo-
pen van een woonhuis

Meldingen akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 
- Nassaustraat 26, 1432 HB (Z-2016/022949), het verwij-

deren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewo-
ning

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

vervolg op volgende blz.

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.
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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 (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:
- Oosteinderweg 559 – achter 1432BL (Z-2016/022559) 

Meifeest, 10 jarig bestaan Manege “Stal de Brink” op 29 
mei 2016, ontvangen 19 april 2016.

- Lakenblekerstraat, Teelmanstraat en Visserstr (Z-
2016/023197), 3 uur van Aalsmeer / HiBRA 2016 op 16 
en 17 september 2016, ontvangen 21 april 2016

- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2016/022830), Rondleiding 
in FloraHolland op 18 en 19 juni 2016, ontvangen 20 
april 2016

- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2016/022830), Ledenverga-
dering Royal FloraHolland op 2 juni 2016, ontvangen 20 
april 2016

ter inzage
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 af-
wijking van het bestemmingsplan Oostein-
derweg e.o. 2005, herverkaveling Dorpsha-
ven Noord deelgebieden 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 
bestemmingsplan ‘1e herziening bestem-
mingsplan 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)

t/m 15-06-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. gewijzigd 
vastgesteld bestemmingsplan ‘Hornweg 317’ 
en besluit hogere grenswaardenliggen met de 
bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 
5 mei 2016 tot en met 15 juni 2016 op de 
volgende wijze voor een ieder ter inzage.

vervolg van vorige blz.

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl




