
Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

waarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de Oostein-
derweg. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is het 
mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te 
verlenen. Ook is sprake van een overschrijding door het in-
dustrieterrein Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de Wet 
Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting 
een ontheffing te verlenen.

ter informatie:
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, de 
ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarde en 
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met 
ingang van 6 juni 2014 voor 6 weken op de volgende wijzen 
ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, 

Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00, alleen op afspraak). U 
kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tij-
den met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: wo-
nen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe 
raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmings-
plan, bekijk de digitale bestemmingsplannen;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden ba-
lie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 uur, 
donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-
12.30 uur);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB05BxA-VG01

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebben-
den die ten aanzien van het ontwerp van de omgevingsver-
gunning bij het college van burgemeester en wethouders een 
zienswijze hebben kenbaar gemaakt en door de belanghebben-
den die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat 
te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank 
Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook mo-
gelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://
loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheids-
organisatie/33.

inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn 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. 

ter inzagelegging ontwerp Bestemmingsplan 
‘n 196 en zwarteweg’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 
6 juni 2014 tot en met 17 juli 2014 voor een ieder ter inzage 
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘N 196 en Zwarteweg’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken. 

plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan beslaat het tracé 
van de N 196 over de Burgemeester Kasteleinweg tussen de 
kruising met de Oosteinderweg en de Van Cleeffkade enerzijds 
en de kruising met de Zwarteweg anderzijds. Tevens maken van 
het plangebied deel uit de aan de westzijde hiervan gelegen 
gronden tussen de Burgemeester Kasteleinweg, de gemeente-
werf en de achterzijde van de percelen van de Hortensialaan, 
alsmede het Heegstrapark en het perceel aan de Ophelialaan 
92. Voor het plangebied is in de toekomst herontwikkeling 
tot woonbuurt voorzien. Met het oog daarop is op 31 oktober 
2013 een voorbereidingsbesluit genomen, dat op 1 november 
2013 voor de duur van één jaar in werking is getreden. 

Doelstelling
Het bestemmingsplan kent een juridische en een beleidsma-
tige doelstelling. Het juridische doel van het onderhavige 
bestemmingsplan is voor de toekomst te voorkomen dat de 
gronden minder geschikt worden voor de verwezenlijking van 
de voorgenomen herontwikkeling. Het beleidsmatige doel is 
een actueel kader te bieden voor het beheer van de bestaande 
situatie. Het bestemmingsplan is daarmee conserverend van 
aard. Het beoogt de bestaande situatie qua gebruik en be-
bouwing vast te leggen, vooruitlopend op een toekomstige 
planologische regeling voor de beoogde herontwikkeling. 

inzien ontwerp bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding en 
planregels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 ja-
nuari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige 
bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de 
bijbehorende stukken met ingang van 6 juni 2014 tot en met 
17 juli 2014 gedurende zes weken voor een ieder op de vol-
gende wijze ter inzage:
- langs digitale weg op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 

planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.N196zwarteweg-
OW01;

- langs digitale weg via de gemeentelijke website http://
www.aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplan-
nen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestem-
mingsplan.htm

- in papieren vorm bij de Balie Burgerzaken in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (ope-
ningstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tus-
sen 8.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 uur); 

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen 
in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-
16.30 uur en vrijdag tussen 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 over het bestemmingsplan naar voren te 
brengen. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze digitaal in 
te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor 
genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Schrifte-
lijke reacties worden gericht aan Burgermeester en wethou-
ders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van 
‘zienswijze bestemmingsplan ‘N196 en Zwarteweg’. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor 
contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

raaD DonDerDag 12 juni 2014

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 12 juni 2014, in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 
20.00 uur met de oordeelsvormende raad en wordt na een on-
derbreking gevolgd door de besluitvormende Raadsvergadering.

19.45  Huldiging van het heren A1 team van FIQAS Aalsmeer 
vanwege het winnen van het Nederlands Kampioen-
schap handbal.

  raaD (oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 Ro-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3.  Vaststelling van het resumé van de 
   oordeelsvormende raad 
   d.d. 15 mei 2014
20.05 Ro-2 Uitvoering kindpakket
20.15 Ro-3 Voorstel intrekking rechtspositieregeling 
  gemeente Aalsmeer en het van 
  toepassing laten zijn van de 
  rechtspositieregeling Amstelveen voor 
  ambtenaren van Aalsmeer
20.20 Ro-4 Jaarrekening 2013 en Programma-
  begroting 2015 en actualisatie 2014 
  Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
20.35 Ro-5 Startnotitie Oosteinderweg 105a
21.00 Ro-6 Ontwerp-begroting 2015 stadsregio 
  Amsterdam
21.10 Ro-7 GREX 2014

  Vragenkwartier en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  raaD (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

 Rb-1. 1. Heropening door de voorzitter mw. 
   J. Vonk-Vedder 
  2. Vaststelling van de agenda
  3.  Vaststelling van het resumé van de 
   besluitvormende raad van 15 mei 2014
  4.  Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 Rb-2 Green Park Aalsmeer 
  Gebiedsontwikkeling BV
 Rb-3 Benoeming leden van de Regioraad
 Rb-4 Benoemen eerste en tweede 
  plaatsvervangend voorzitter Raad
 Rb-5 Benoemen voorzitters Ronde Tafel Gesprek
 Rb-6 Benoemen leden werkgeverscommissie

  SLUITING 

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 509 (Z-2014/031842), het veranderen van 

een in- en uitrit;
- Herenweg 78B (Z-2014/031382), het oprichten van een 

woonhuis;
- Kastanjelaan 4 (Z-2014/031835), het plaatsen van een er-

ker en dakkapel aan de voorzijde;
- Kastanjelaan 24 (Z-2014/031803), het oprichten van een 

dakopbouw;
- Oosteinderweg 247A (Z-2014/032398), het aanbrengen 

van vluchtdeuren;
- Uiterweg 282 (Z-2014/031853), het wijzigen van een be-

stemmingsplan ten behoeve van een schoonheidsalon op 
de jachthaven.

(sloop-)melDingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- A.H. Blaauwstraat 21 (Z-2014/032219), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen;
- Graaf Willemlaan 36 (Z-2014/032263), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen;
- Marktstraat 19 (Z-2014/032507), het melden van brand-

veilig gebruik;
- Spoorlaan 43 (Z-2014/032435), het verwijderen van as-

besthoudende materialen.

VerleenDe omgeVingsVergunningen, 
reguliere proceDure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- 1e J.C. Mensinglaan 21 (Z-2014/021465), het plaatsen van 

een dakopbouw (verzonden 26 mei 2014);
- Aalsmeerderweg 144 (Z-2014/023364), het renoveren van 

een schuur (verzonden 3 juni 2014);
- Japanlaan 15 (Z-2014/026038), het plaatsen van reclame 

op de gevel (verzonden 27 mei 2014);
- Ophelialaan 139 (Z-2014/024874), het plaatsen van een 

tijdelijk afschermschot (verzonden 28 mei 2014);
- Praamplein (Z-2014/027288), het tijdelijk inrichten van 

een bouwplaats (verzonden 28 mei 2014); 
- Stommeerweg 48 (Z-2014/016208), het bouwen van een 

brug, een erfafscheiding en een toegangspoort (verzonden 
26 mei 2014);

- Uiterweg 329 ws5 (Z-2014/022055), het wijzigen van een 
aanlegsteiger (verzonden 28 mei 2014);

- Uiterweg 406 (Z-2014/021749), het plaatsen van een erf-
afscheiding met toegangspoort (verzonden 2 juni 2014);

- Vlinderweg 322 (Z-2014/013274), het uitbreiden van de 
2e verdieping aan de achterzijde van de woning (verzon-
den 28 mei 2014);
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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.

- Werven 32 (Z-2014/024358), het plaatsen van een tuin-
huis (verzonden 27 mei 2014);

- Zuiderpark 22 (Z-2014/015612), het oprichten van een 
aanbouw op de 1e verdieping aan de voorzijde (verzonden 
27 mei 2014);

- Zuiderpark 23 (Z-2014/015550), het oprichten van een 
aanbouw op de 1e verdieping aan de voorzijde (verzonden 
27 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 Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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.

VerleenDe omgeVingsVergunningen, reguliere 
proceDure, Van rechtswege VerleenD

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Jupiterstraat 28 (Z-2014/006682), het plaatsen van een 

dakkapel (verzonden 28 maart 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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.

weigering omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te weigeren:
- Stationsweg 6 (Z-2014/004682), het bouwen van een su-

permarkt (verzonden 27 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 Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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.

Verlenging Beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere proceDure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/022056), het bouwen van een 

woonhuis, aanvraag ontvangen op 3 april 2014.

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Uiterweg 186 (Z-2014/030510), het vervangen van een 

bestaande woonark (verzonden 27 mei 2014).

Buiten BehanDeling gestelDe aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld:
- Baccarastraat 3 (Z-2014/028442), het melden van het 

brandveilig gebruik van een kinderopvang (verzonden 28 
mei 2014).

geaccepteerDe (sloop)melDing(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Molenpad 19 (Z-2014/029930), melding brandveilig ge-

bruik (verzonden 28 mei 2014);
- Zijdstraat 55 (Z-2014/030391), het verwijderen van as-

besthoudende materialen en het slopen van een fietsen-
stalling (verzonden 27 mei 2014).

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

omgeVingsVergunning in afwijking Van het 
Bestemmingsplan n201-zone, oosteinDerweg 232 
(uitgeBreiDe proceDure) en ontheffingsVerzoek 
hogere grenswaarDen wet geluiDhinDer

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor het herbouwen van 
een woning op het adres Oosteinderweg 232. De gewenste 
ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan 
N201-zone aangezien de woning binnen de bestemming uit te 
werken bedrijfsdoeleinden wordt gerealiseerd. Voor dit voor-
nemen wordt door middel van een uitgebreide procedure voor 
de omgevingsvergunning afgeweken van het geldende bestem-
mingsplan. 

Besluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal worden. Het 
verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikke-
ling en heeft betrekking op het overschrijden van de grens-

gewijzigDe openingstijDen 

pinksteren
Op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 

is het gemeentehuis gesloten.

Vervolg op volgende blz.
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commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstanDscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente 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 omgevingsvergun-
ning 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 verwijzen 
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 terras is 
aangevraagd:
- ’t Oude Veerhuys B.V., Pontweg 28, Aalsmeer 
 (Z-2014/030219), ontvangen 14 mei 2014.

Drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca is 
aangevraagd:
- ’t Oude Veerhuys B.V., Pontweg 28, Aalsmeer 
 (Z-2014/030219), ontvangen 14 mei 2014.

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende verlenging exploitatievergunning is 
aangevraagd:

- Roy’s Magic Theater, Emmastraat 1, Aalsmeer 
 (Z-2014/031038), ontvangen 20 mei 2014.

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Cafetaria Creta, Machineweg 33, Aalsmeer 
 (Z-2014/013155), verleend 28 mei 2014.

ter inzage

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

t/m 17072014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, 
het besluit hogere grenswaarde en de overi-
ge daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
N201-zone, Oosteinderweg 232 (uitgebreide 
procedure).

t/m 17072014 Het ontwerpbestemmingsplan ‘N196 en Zwar-
teweg’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl




