
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;
- Raadhuisplein 1 (Z-2015/019829), openingsdag week 

van de Amateurkunst op zaterdag 30 mei 2015 (verzon-
den op 12 mei 2015);

- Dreef 5 (Z-2015/025852), Bok Zorb Bubble Voetbal Com-
petitie op zaterdag 20 juni 2015 (verzonden op 4 mei 
2015);

- Gemeente Aalsmeer (Z-2015/024098), Pre Ride Twente 
op zaterdag 5 september 2015 (verzonden op 28 april 
2015);

- Gemeente Aalsmeer (Z-2015/026007), Aalsmeer Bloe-
mentour op zaterdag 19 september 2015 (verzonden op 7 
mei 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:
- Poldermeesterplein (Z-2015/017403), bruggenfestival op 

zaterdag 20 juni 2015 (Verzonden 12 mei 2015);
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/024514), Algemene Ledenver-

gadering op donderdag 4 juni 2015 (Verzonden 19 mei 
2015).

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 exploitatievergunning (** met ter-
ras?) is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Pontweg 28 (Z-2014/030219) ’t Oude Veerhuys B.V., 

h.o.d.n. 8cht eten en drinken (verzonden 18 mei 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 verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Poldermeesterplein (Z-2015/017403), bruggenfestival op 

zaterdag 20 juni 2015 (Verzonden 12 mei 2015).

ingEtrokkEn aanvragEn

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Raadhuisplein 1 (Z-2015/019838), Slotpresentatie Week 

van de Amateurkunst op 6 juni 2015 (verzonden 11 mei 
2015).

tEr inzagE

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 bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “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 bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 188

t/m 15-06-15 Concept Programma van Eisen Zuiderkerk

officiële Mededelingen
21 mei 2015

gEwijzigDE opEningstijDEn

pinksteren Op maandag 25 mei (2e Pinkster-
 dag) is het gemeentehuis gesloten.

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

raaD van aalsMEEr op DonDErDag 28 MEi 2015

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 28 mei 2015, in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint 
om 20.00 uur.

De voorzitter van de raad, J.J. Nobel

  raaD 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1.  Opening van de besluitvormende Raad 
   door de voorzitter de heer J.J. Nobel
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van de 
   raadsvergadering van 23 april 2015
  4. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen

  Hamerstukken

20.05 R-2. Actualisatie begroting Veiligheidsregio 
  Amsterdam Amstelland 2015 en 
  begroting 2016
 R-3. Re-integratieverordening gemeente 
  Aalsmeer
 R-4. Nota reserve- en risicobeleid 
  Aalsmeer 2015

  Behandelstukken

20.10 R-5. Startnotitie Dorpshaven Noord 
  (Herontwikkeling)
20.50 R-6. Wijziging Procedureverordening voor 
  advisering tegemoetkoming in 
  planschade 2009
21.05 R-7. Eindrapportage Jaarverslag en –rekening 
  2014, de begrotingswijziging 2015 en 
  de Meerjarenbegroting 2016-2019 van de 
  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
21.20 R-8. Jaarstukken 2014, gewijzigde begroting 
  2015 en begroting 2016 AM Groep
21.35 R-9. Ontwerp begroting 2016 Stadsregio 
  Amsterdam
21.50 R-10. Motie Vreemd aan de orde van de dag

22.00  Vragenkwartier

  PAUZE / ONDERBREKING 

  SLUITING

tEr inzagE lEgging ConCEpt startnotitiE Bouw-
kavEls HErEnwEg 61 En naast 99 kuDElstaart

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat vanaf 22 mei 2015 t/m 2 juli 2015 de concept “Startno-
titie Bouwkavels Herenweg 61 en naast 99 in Kudelstaart” 
met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt. 

Doelstelling
De gemeente Aalsmeer heeft langs de Herenweg in Kudel-
staart twee percelen grond in eigendom t.w. Herenweg 61 
en Herenweg naast 99. De gemeente wil deze voormalige 
woonkavels herontwikkelen voor respectievelijk twee en een 
vrijstaande woning(en). Op de locatie naast Herenweg 99 
is het ook mogelijk om i.p.v. een vrijstaande woning een 
zorgboerderij of bijzondere woonvorm toe te staan waarbij 
de bebouwing is geïnspireerd op een boerderij.

procedure
De concept startnotitie met bijbehorende stukken ligt vanaf 
22 mei t/m 2 juli 2015 voor een ieder op de volgende wijze 
ter inzage:
- De papieren versie van de startnotitie is in te zien bij de 

Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis van 
Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30-
14.00 uur en woensdag van 08.30 uur-20.00 uur);

- De papieren versie van de startnotitie is tevens in te zien 
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen 
(openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag 
tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 08.30-16.30 
uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);

De concept startnotitie met bijbehorende stukken zijn ook 
digitaal bekendgemaakt en als pdf-bestand beschikbaar ge-
steld via www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen en le-
ven/wijken en wijkverbetering/Kudelstaart). 

Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakre-
actie naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding “inspraakreactie bouwkavels 
Herenweg 61 en naast Herenweg naast 99”. Degene die bui-
ten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mon-
deling zijn inspraakreactie naar voren wil brengen kan daar-
voor contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575. 

Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt in een 
Nota van Beantwoording. Deze Nota van Beantwoording 
wordt onderdeel van de Startnotitie, die ter besluitvorming 
wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer. 

ConCEpt prograMMa van EisEn voor DE zuiDErkErk

Het college van B&W heeft het concept Programma van Eisen 
voor de Zuiderkerk tot 15 juni 2015 vrijgegeven voor inspraak. 
Het Programma van Eisen vormt het kader waaraan het te ont-
wikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere 
randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit 
jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het 
bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden in het Pro-

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 

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.

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.

gramma van Eisen voorwaarden gesteld aan de architectuur en 
beeldkwaliteit en zijn voorwaarden gesteld aan het parkeren. 

Het College van B&W wil graag de mening en adviezen verne-
men van belanghebbenden voordat ze het Programma van Ei-
sen definitief vaststellen. Het concept Programma van Eisen is 
te downloaden via www.aalsmeer.nl/zuiderkerk. Van maandag 
18 mei t/m maandag 15 juni 2015 ligt het concept Programma 
van Eisen ter inzage op het gemeentehuis. De adviezen en 
reacties kunnen tijdens de bewonersavond op 27 mei 2015 
(van 19.30-21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur) worden inge-
diend. Mocht u geen tijd hebben om naar de informatieavond 
te komen kunt u t/m 15 juni 2015 ook schriftelijk uw reactie 
sturen naar: Het College van Burgemeester en Wethouders van 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v concept Pro-
gramma van Eisen Zuiderkerk of via een e-mail naar: info@
aalsmeer.nl onder vermelding van: reactie Programma van Ei-
sen Zuiderkerk.

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. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Einsteinstraat 71 (Z-2015/027794), het plaatsen van een 

geldkiosk (ontvangen 18 mei 2015)
- Legmeerdijk 121 (Z-2015/027288), het wijzigen van een 

bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur (ontvan-
gen 10 mei 2015);

- Legmeerdijk 313 (Z-2015/027300), het realiseren van 
een smartflower (ontvangen 12 mei 2015);

- Mijnsherenweg 24 D-1 (Z-2015/027763), het doorbreken 
van een muur in een brandafscheiding (ontvangen 15 mei 
2015);

- Molenpad 2 (Z-2015/026714), het uitbreiden van het 
zorgcomplex met een droogloop (overdekte verkeerszo-
ne) (ontvangen 8 mei 2015);

- Nieuw-Calslagen kavel 04-08-09 (Z-2015/027325), het 
oprichten van 3 woningen (ontvangen 13 mei 2015);

- Oosteinderpoel, nabij Oosteinderweg (Z-2015/026704), 
het opruimen van olieputten en het realiseren van een 
natuurgebied (ontvangen 8 mei 2015); 

- Oosteinderweg 335 (Z-2015/023264), het plaatsen van 
een vluchttrap (verzonden 18 mei 2015);

- Stommeerweg 56 (Z-2015/027276), het plaatsen van een 
dakopbouw op de aanbouw aan de achterzijde (ontvan-
gen 8 mei 2015);

- Turfstekerstraat 55 (Z-2015/027731), het dichtzetten 
van bestaande luifel en aanbouwen bedrijfsruimte op de 
bestaande laadkuil (ontvangen 15 mei 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Machineweg 167-169 (Z-2015/027827), het verwijderen 

van asbesthoudend plaatmateriaal uit garage en cv-ruim-
te (ontvangen 18 mei 2015)

- Zonnedauwlaan 59 (Z-2015/026890), melding brandvei-
lig gebruik m.b.t. het toevoegen van verkeersruimte op 
de verdieping (ontvangen 12 mei 2015).

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:
- Aalsmeerderweg 110 (Z-2014/063334), het oprichten van 

een vrijstaand woonhuis (verzonden 12 mei 2015); 
- Greenpark deelplan 7, B sectie 5848 (Z-2014/073620), het 

bouwen van een tankstation (verzonden 18 mei 2015);
- Grundelweg 43 (Z-2015/025529), het tijdelijk verhuren 

van een woonhuis (verzonden 12 mei 2015);
- Hornweg 316 (Z-2015/012479), het oprichten van een 

woonhuis (verzonden 18 mei 2015);
- Hornweg 252 (Z-2015/020825), het oprichten van een 

woonhuis (verzonden 11 mei 2015);
- Oosteinderweg 90 (Z-2015/020952), het vergroten van 

een woonhuis (verzonden 12 mei 2015);
- Praamplein (Z-2015/018140), het tijdelijk plaatsen van 

vuilcontainer en trailer van 2 mei 2015 t/m 8 mei 2015 
(verzonden 19 mei 2015);

- Uiterweg 161 (Z-2014/072549), het oprichten van een 
woonhuis (verzonden 12 mei 2015);

- Weteringstraat 15 (Z-2015/015692), het herbouwen van 
een schuur (verzonden 19 mei 2015).

weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Hornweg 230 (Z-2015/007418), het verbreden van de in- 

en uitrit.

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Wilheminastraat 45 (Z-2015/025761), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ver-
zonden).

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 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 in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. 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-

voor MEEr inforMatiE: 
www.aalsMEEr.nl




