
indien deze functie vacant is een door de directeur van 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen 
waarnemer.

Bekendmaking en inwerkingtreding:
- Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 

colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruike-
lijke wijze bekend maken.

- Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst.

Besluit van de adjunct-directeur advies 
en expertise van de Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied van 22-4-2014, tOt 
het vaststellen van de vervangingsregeling 
directie advies en expertise Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied 

De adjunct-directeur van de directie Advies en Expertise;
Gelet op artikel 11 lid 2 van de Organisatieverordening Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:
Vervanging adjunct-directeur Advies en Expertise:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervan-

gen door de adjunct-directeur Vergunningverlening, de 
adjunct-directeur Toezicht & Handhaving of de adjunct-
directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie 
vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel 
mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de 
directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Vervanging teammanagers Advies en Expertise:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door 

een van de andere teammanagers van de directie Advies 
en Expertise, dan wel indien deze functie vacant is een 
aangewezen waarnemer.

- Zijn alle teammanagers van de directie Advies en Ex-
pertise afwezig, dan wordt de teammanager vervangen 
door de adjunct-directeur Advies en Expertise, dan wel 
indien deze functie vacant is een door de directeur van 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen 
waarnemer.

Bekendmaking en inwerkingtreding:
- Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 

colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruike-
lijke wijze bekend maken.

- Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst.

Besluit van de adjunct-directeur 
BedrijfsvOering van de Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied van 22-4-2014, tOt 
het vaststellen van de vervangingsregeling 
directie BedrijfsvOering Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied 

De adjunct-directeur van de directie Bedrijfsvoering;
Gelet op artikel 13 lid 2 van de Organisatieverordening Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:
Vervanging adjunct-directeur Bedrijfsvoering:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervan-

gen door de adjunct-directeur Vergunningverlening, de 
adjunct-directeur Toezicht & Handhaving of de adjunct-
directeur Advies en Expertise, dan wel indien deze functie 
vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel 
mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de 
directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Vervanging teammanagers Bedrijfsvoering:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door 

een van de andere teammanagers van de directie Be-
drijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een 
aangewezen waarnemer.

- Zijn alle teammanagers van de directie Bedrijfsvoering 
afwezig, dan wordt de teammanager vervangen door de 
adjunct-directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze 
functie vacant is een door de directeur van de Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarne-
mer.

Bekendmaking en inwerkingtreding:
- Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 

colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruike-
lijke wijze bekend maken.

- Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst.

Wet algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Madame Curiestraat 9 (Z-2014/029280), het plaatsen van 

een erfafscheidng;
- Mijnsherenweg 45-3 (Z-2014/030390), het wijzigen van 

een bedrijfsunit in gemeenschappelijke kantine en verga-
derruimten;

- Mr. Jac. Takkade 3 (Z-2014/030573), het plaatsen van 
een geluidsscherm en stellingen met afdak;

- Oosteinderweg 301 (Z-2014/029196), het verharden van 
een oprit door middel van beton en heipalen;

- Uiterweg 186 (Z-2014/030510), het vervangen van een 
bestaande woonark;

- Wim Kan Dreef 2 (Z-2014/029629), het plaatsen van 
een depot op parkeerplaatsen ten behoeve van overslag 
bouwmaterialen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Molenpad 19 (Z-2014/029930), het melden van brand-

veilig gebruik ten behoeve van een nieuwe supermarkt 
Deen;

- Zijdstraat 55 (Z-2014/030391), het verwijderen van as-
besthoudende materialen.

Burgers in gesprek met de gemeenteraad

Op woensdag 28 mei organiseert de gemeenteraad het 
maandelijkse ronde tafel gesprek om meningen en idee-
en van bewoners en bedrijven te verzamelen over onder-
werpen die voor de eerstvolgende raadsvergadering op de 
agenda staan. 
Tijdens raadsvergaderingen neemt de raad besluiten die u als 
bewoner aangaan. Om een beeld te krijgen van hoe bewoners 
over een raadsvoorstel denken organiseert de gemeenteraad 
voorafgaand aan de raadsvergadering een Ronde Tafel Ge-
sprek. Raadsleden gaan ‘om tafel’ met bewoners en bedrijven 
die mee willen praten over een geagendeerd onderwerp of 
hun zorgen of ideeën willen uiten. Door te horen wat er leeft 
onder bewoners kan de gemeenteraad haar volksvertegen-
woordigende rol beter invullen. De gesprekken hebben een 
verkennend karakter. Er worden tijdens deze bijeenkomsten 
geen besluiten genomen. 

Niet alle raadsvoorstellen worden geagendeerd voor een Ron-
de Tafel Gesprek. Als een onderwerp niet op de agenda staat, 
blijft het mogelijk om een onderwerp tijdens een raadsverga-
dering in te spreken. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen 
als u vindt dat deze de aandacht van de gemeenteraad ver-
dienen. De voorzitter van het Ronde Tafel Gesprek bepaalt of 
het onderwerp op de agenda komt.

Iedereen is van harte welkom. Als u als belangstellende wilt 
deelnemen aan het gesprek of onderwerpen wilt aandragen, 
kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van het 
Ronde Tafel Gesprek via griffie@aalsmeer.nl of 0297-387516. 
Vermeld bij opgave het onderwerp waarover u wilt meepraten 
of het onderwerp dat u als nieuw agendapunt wilt aandragen 
en uw contactgegevens. Wilt u alleen als toehoorder aanwe-
zig zijn, dan is aanmelden niet nodig.

Wat heeft u aan een ronde tafel gesprek?
- U kunt uw kennis en visie delen met de raad over een 

geagendeerd onderwerp;
- Uw inbreng kunnen raadsleden meewegen in hun besluit.
- U kunt een onderwerp agenderen dat volgens u de aan-

dacht van de raad verdient.

Wat hebben raadsleden aan een ronde tafel gesprek?
- Raadsleden kunnen aan u of een eventuele vakspecialist 

vragen stellen om een omvangrijker beeld te krijgen;
- Raadsleden kunnen van u horen wat er in de samenleving 

leeft;
- Raadsleden kunnen met de informatie uit de bijeenkomst 

een meer afgewogen besluit nemen.

indeling van de avond

              rOnde tafel gesprek 28 mei 2014

tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 Rtg-1 1. Opening van en toelichting over 
   het Ronde Tafel Gesprek door de 
   voorzitter, de heer R. van Rijn
  2. Vaststelling van de agenda 

20.05-20.50 Rtg-2 armoede bestrijding en kinderen
In november 2011 is de Stichting 
Urgente Noden Aalsmeer (SUNA) op-
gericht. Het doel van deze stichting 
is om mensen in Aalsmeer en Kudel-
staart te steunen die, ondanks alle 
wettelijke regelingen, tussen wal en 
schip dreigen te raken.
Het Rijk heeft geld beschikbaar ge-
steld voor armoedebestrijding bij 
kinderen.De gemeenteraad heeft op 
7 november 2013 een motie aange-
nomen om dit geld beschikbaar te 
stellen voor een kindpakket. In het 
raadsvoorstel dat voor 12 juni 2014 
staat geagendeerd is de Stichting Ur-
gente Noden Aalsmeer voorgedragen 
om de uitvoering van het kindpakket 
op zich te nemen.

doel gesprek: 
Er zal een toelichting worden gege-
ven door de Stichting Urgente Noden 
Aalsmeer over hun werkzaamheden. 
Daarnaast zal door de ambtelijke or-
ganisatie specifiek worden ingegaan 
op het kindpakket. Hierna is er de 
gelegenheid om vragen te stellen.

20.55-21.40 Rtg-3 transitie jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 wordt de ge-
meente verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg en kunnen gezinnen voor 
alle jeugdhulp bij de gemeente te-
recht. Bij inwoners en instellingen 
leven hierover nog veel vragen en 
zorgen. Niet alle vragen kunnen nu 
al beantwoord worden. De gemeente 
is hiervoor afhankelijk van het Rijk en 
de plannen van het Rijk zijn nog niet 
allemaal gereed. Binnenkort moet de 
raad wel besluiten gaan nemen. 

doel gesprek:
De raad geeft bewoners en instellin-
gen de gelegenheid om aandachts-
punten aan te dragen en zorgen te 
uiten waar de raadsleden ter voor-
bereiding op de besluitvorming re-
kening mee kunnen houden. Het is 
een open gesprek zonder concrete 
voorstellen. Achtergrondinformatie 
over de stand van zaken is te vinden 
op www.aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar

21.45-22.00 Rtg-4 Niet geagendeerde onderwerpen

doel gesprekken:
Voorgaande agendapunten betref-
fen voorstellen waarover de raad 
binnenkort een besluit moet gaan 
nemen en staan geagendeerd voor 
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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 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.

de oordeelsvormende raad van 12 
juni a.s. Indien er andere onder-
werpen zijn aangemeld worden deze 
nu besproken. Onderwerpen kunnen 
tot 12.00 uur op de dag van het ge-
plande Ronde Tafel Gesprek (woens-
dag 28 mei) opgegeven worden door 
belangstellenden aan de griffie van 
Aalsmeer via: 0297-387516 of grif-
fie@aalsmeer.nl. De voorzitter van 
het Ronde Tafel Gesprek besluit uit-
eindelijk of aangedragen onderwer-
pen worden geagendeerd.

22.00  Sluiting

Meer informatie kunt u vinden in de achterliggende stukken 
op de website van de gemeente Aalsmeer onder het kopje 
“Raad en Ronde Tafel Gesprekken”, “Agenda’s en vergader-
stukken”.

Besluit van de directeur van de 
Omgevingsdienst nOOrdzeekanaalgeBied 
van 22-4-2014, tOt het vaststellen van de 
vervangingsregeling directeur 
Omgevingsdienst nOOrdzeekanaalgeBied 

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
Gelet op artikel 3 lid 2 van de Organisatieverordening Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:
Bij afwezigheid van de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied wordt in zijn plaatsvervanging voor-
zien door één van de adjunct-directeuren, dan wel indien 
deze functie vacant is een door de directeur aangewezen 
waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de 
scheiding tussen de directies Vergunningverlening en Toe-
zicht & Handhaving:
1.  Adjunct-directeur Vergunningverlening;
2.  Adjunct-directeur Toezicht & handhaving;
3.  Adjunct-directeur Advies en Expertise;
4.  Adjunct-directeur Bedrijfsvoering.

Bekendmaking en inwerkingtreding:
- Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 

colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruike-
lijke wijze bekend maken.

- Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst.

Besluit van de adjunct-directeur tOezicht 
& handhaving van de Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied van 22-4-2014, tOt 
het vaststellen van de vervangingsregeling 
directie tOezicht & handhaving 
Omgevingsdienst nOOrdzeekanaalgeBied 

De adjunct-directeur van de directie Toezicht & Handhaving;
Gelet op artikel 9 lid 2 van de Organisatieverordening Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:
Vervanging adjunct-directeur Toezicht & Handhaving:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervan-

gen door de adjunct-directeur Vergunningverlening, de 
adjunct-directeur Advies en Expertise of de adjunct-
directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie 
vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel 
mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de 
directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Vervanging teammanagers Toezicht & Handhaving:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door 

een van de andere teammanagers van de directie Toezicht 
& Handhaving, dan wel indien deze functie vacant is een 
aangewezen waarnemer.

- Zijn alle teammanagers van de directie Toezicht & Hand-
having afwezig, dan wordt de teammanager vervangen 
door de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving, dan 
wel indien deze functie vacant is een door de directeur 
van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewe-
zen waarnemer.

Bekendmaking en inwerkingtreding:
- Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 

colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruike-
lijke wijze bekend maken.

- Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst.

Besluit van de adjunct-directeur 
vergunningverlening van de Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied van 22-4-2014, tOt 
het vaststellen van de vervangingsregeling 
directie vergunningverlening Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied 

De adjunct-directeur van de directie vergunningverlening;
Gelet op artikel 7 lid 2 van de Organisatieverordening Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:
Vervanging adjunct-directeur Vergunningverlening:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen 

door de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving, de 
adjunct-directeur Advies en Expertise of de adjunct-
directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie 
vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel 
mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de 
directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Vervanging teammanagers Vergunningverlening:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door 

een van de andere teammanagers van de directie Vergun-
ningverlening, dan wel indien deze functie vacant is een 
aangewezen waarnemer.

- Zijn alle teammanagers van de directie vergunningver-
lening afwezig, dan wordt de teammanager vervangen 
door de adjunct-directeur vergunningverlening, dan wel 

vOOr meer infOrmatie: WWW.aalsmeer.nl

geWijzigde Openingstijden 

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.

vervolg op volgende blz.
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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:
- Marktstraat 22 (Z-2014/022914), het wijzigen van de ge-

velkozijnen (verzonden 20 mei 2014);
- Rietwijkeroordweg 6A (Z-2014/013770), het plaatsen van 

kantoorunits (verzonden 16 mei 2014);
- Stommeerweg 104 (Z-2014/019786), het onderheien van 

de bestaande parkeergelegenheid aan de voorzijde van de 
woning (verzonden 14 mei 2014);

- Stommeerweg 131 (Z-2014/017395), het aanleggen van 
een in- en uitrit (verzonden 20 mei 2014);

- Teelmanstraat 2 (Z-2014/009738), het wijzigen van een 
bedrijfsgebouw in logiesruimte (verzonden 19 mei 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 Vergunnin-
gen. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur 
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeente-
huis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

vergunningsvrije aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Hellendaalstraat 11 (Z-2014/020178), het tijdelijk huis-

vesten van maximaal 3 arbeidsmigranten (verzonden 16 
mei 2014). 

ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Aalsmeerderweg 441 (Z-2014/018372), het tijdelijk huis-

vesten van arbeidsmigranten (verzonden 16 mei 2014);
- Spoorbaanpad/Zwarteweg (Z-2014/020346), het realise-

ren van een gestuurde boring t.b.v. kabelverbindingen, 
(verzonden 20 mei 2014);

- Spoorlijnpad/Achter de Wilgen (Z-2014/020348), het re-
aliseren van een gestuurde boring t.b.v. kabelverbindin-
gen (verzonden 20 mei 2014);

- Spoorlijnpad/Linnaeuslaan (Z-2014/020339), het reali-
seren van een gestuurde boring t.b.v. kabelverbindingen 
(verzonden 20 mei 2014);

- Legmeerdijk 322 (Z-2014/020245), het realiseren van 
een gestuurde boring t.b.v. kabelverbindingen(verzonden 
20 mei 2014) ;

- N196 parallel (Z-2014/020258), het realiseren van een 
gestuurde boring t.b.v. kabelverbindingen (verzonden 20 
mei 2014);

- N196/Legmeerdijk  (Z-2014/020336), het realiseren van 
een gestuurde boring t.b.v. kabelverbindingen (verzon-
den 20 mei 2014).

geaccepteerde (slOOp)melding(en)

- Lakenblekerstraat 34, 36, 38 (Z-2014/027768), het ver-
wijderen van asbesthoudende materialen (verzonden 16 
mei 2014);

- Oosteinderweg 232 (Z-2014/029035), het slopen van een 
woonhuis en bijgebouw (verzonden 16 mei 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.

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.

cOllectes

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

explOitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Feesterij de Bok, Dreef 5, Aalsmeer (Z-2014/028533), 

ontvangen 30 april 2014.

ter inzage

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/m29052014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”, 
Oosteinderweg 404 en ontwerpbesluit hogere 
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-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden.

t/m 10060214 Mijnsherenweg 47 (bouwen en inrichten van 
bedijfsunits voor agrarische bedrijven) (zaak-
nr. Z-2014/022426); Zijlijnstraat 49 (plaatsen 
van een dakkapel) (zaaknr. Z-2014/010124); 
Twijderlaan 6 (het plaatsen van 2 dakkappel-
len) (zaaknr. Z-2014/019803).

t/m 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijnde 
stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbesluit 
Wabo om de omgevingsvergunning voor de 
bestaande LPG-tankstations van de Shell ge-
legen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aalsmeer 
met ingang van 31 maart 2015 in te trekken. 

vOOr meer infOrmatie: WWW.aalsmeer.nl




