
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. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, 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 bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OpENiNGSTijdEN bALiE bOuWEN & VERGuNNiNGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw vra-
gen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

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.am-
stelveen.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 be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 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 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 hier-
voor 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 ver-
gadering 12.00 uur.

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 afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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.

CALAMiTEiTENTELEfOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 
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 Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
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 bekend-
makingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
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 hebbende 
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 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 vergunningen. 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 
beroepschrift 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 schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene 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.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

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

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 belangheb-
benden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Recht-
bank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om voorlo-
pige voorziening worden ingediend.

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. 

kENNiSGEViNG ONTWERp bESCHikkiNG, WET 
ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT, 
OMGEViNGSVERGuNNiNG ***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u aan de 
onderkant in het groene kader van deze advertentie.
- Schoolstraat 4 (Z-2014/022274), het melden van brand-

veilig gebruik.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 13 juni 2014 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het ge-
meentehuis. 

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:
- Uiterweg 266 (Z-2014/025042), het uitbreiden van een 

woonhuis, het plaatsen van een dakkapel en het aanleg-
gen van een in- uitrit, ontvangen op 16-04-2014;

- Oosteinderweg 461 (Z-2014/016333), het uitbreiden van 
een woonhuis aan de achterzijde, ontvangen op 11-03-
2014.

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn inge-
trokken:
- Geerland 18 (Z-2014/025480), het wijzigen van een be-

stemmingsplan t.b.v. kantoor aan huis (verzonden 6 juni 
2014);

- Oosteinderweg 301 (Z-2014/026301), het verharden van 
een in- en uitrit (verzonden 9 mei 2014).

GEACCEpTEERdE (SLOOp)MELdiNG(EN)

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

van asbesthoudende materialen (verzonden 10 juni 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 

TijdELijkE AfSLuiTiNG AMSTERdAMSEWEG 
TuSSEN NiEuWE N201 EN dE ROTONdE jOHAN 
ENSCHEdEWEG, uiTHOORN

Op 18, 19 en 20 juni is de Amsterdamseweg tussen de nieu-
we N201 en de rotonde Joh. Enschedeweg volledig afgeslo-
ten, dit in verband met werkzaamheden ten behoeve van de 
definitieve inrichting van de kruising Hollandsedijk/Amster-
damseweg. Vanwege een juridische procedure was het niet 
mogelijk deze werkzaamheden eerder uit te voeren en is het 
ontwerp van de kruising aangepast. Er zou ter hoogte van 
de Hollandsedijk alleen een fietsoversteek komen. Met het 
aangepaste ontwerp wordt het ook mogelijk om met auto’s 
en kleine vrachtauto’s (tot 10 meter) van en naar de Boven-
kerkerweg te rijden. 
De omleidingsroute tijdens de werkzaamheden is via de Am-
steldijk - Chemieweg - Amsterdamseweg - Johan Enschedeweg 
(- Wiegerbruinlaan - Zijdelweg ) en vice versa.

Toekomstige situatie rondom kruising 
Hollandsedijk/Amsterdamseweg
Verkeer komend vanaf de nieuwe N201 richting Hollandse-
dijk/Bovenkerkerweg kan alleen rechtsaf de Hollandsedijk 
op rijden. Verkeer komend vanaf de Hollandsedijk/Bovenker-
kerweg kan alleen rechtsaf richting Uithoorn. 
Verkeer komend uit Uithoorn kan niet meer (linksaf) de Hol-
landsedijk. Verkeer komend vanaf de Hollandsedijk kan niet 
meer linksaf via de Amsterdamseweg de nieuwe N201 op.

bEkENdMAkiNG ALGEMEEN bESTuuR OMGEViNGS-
diENST NOORdzEEkANAALGEbiEd 26 MEi 2014

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied heeft in zijn openbare oprichtingsvergadering 
van 26 mei 2014 het volgende besloten:

besluit aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter
Het algemeen bestuur heeft besloten drs. Th. L.N. Weterings 
aan te wijzen als voorzitter van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied en drs. D. Emmer als plaatsvervangend 
voorzitter

besluit wijziging benoeming secretaris en 
plaatsvervanger
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied heeft besloten tot wijziging van het besluit van 
9 januari 2013 nr. 4 tot benoeming van de secretaris en zijn 
plaatsvervangers van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied.

besluit benoeming dagelijks bestuur
Het algemeen bestuur heeft besloten tot lid van het dage-
lijks bestuur aan te wijzen:
- drs. T.P.J. Talsma, lid van het algemeen bestuur benoemd 

door het college van GS van de Provincie Noord-Holland,
- drs. Th. L.N. Weterings, lid van het algemeen bestuur be-

noemd door het college van B&W van Haarlemmermeer,
- drs. D. Emmer, lid van het algemeen bestuur benoemd 

door het college van B&W van Zaanstad,
- X, lid van het algemeen bestuur benoemd door het col-

lege van B&W van Amsterdam,
- drs. G. van der Hoeven, lid van het algemeen bestuur 

benoemd door het college van B&W van Aalsmeer.

besluit wijziging mandaat, volmacht en machtiging
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied heeft besloten tot wijziging van het besluit van 
9 januari 2013 Besluit mandaat, volmacht, machtiging Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 

Stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn 
te raadplegen via de website www.odnzkg.nl.

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. 
- Ecuadorlaan 21, 23, 25 en 27 (Z-2014/033331), het op-

richten van een inrichting Met en Co.

Officiële Mededelingen
12 juni 2014

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. Tegen de afgifte van deze 
vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u aan de onderkant in het groene kader van deze 
advertentie:
- Brasemstraat 50 (Z-2014/011777), het plaatsen van een 

dakkapel (voor) (verzonden 4 juni 2014);
- Kastanjelaan 30 (Z-2014/023342), het verhuren van 4 ka-

mers aan maximaal 6 personen (verzonden 4 juni 2014);
- Legmeerdijk 275 (Z-2014/023316), het verhuren van 

4 kamers aan maximaal 8 personen (verzonden 4 juni 
2014);

- Legmeerdijk 327 (Z-2014/007148), het veranderen van 
een kas d.m.v. verhoging kas, plaatsen deuren en panelen 
(verzonden 6 juni 2014);

- Schweitzerstraat 96 (Z-2014/023973, het plaatsen van 
een dakkapel (voor) (verzonden 4 juni 2014);

- Uiterweg 82 (Z-2014/014838), het plaatsen van een dak-
kapel aan de voorzijde (verzonden 10 juni 2014).

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. Tegen de afgifte van deze 
vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u aan de onderkant in het groene kader van deze 
advertentie.
- Stationsweg 6 (Z-2014/004682), het bouwen van een 

nieuwe supermarkt (verzonden 27 mei 2014).

VERLEENdE LiGpLAATSVERGuNNiNGEN VOOR 
WOONARkEN *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u aan de onderkant in het groene 
kader van deze advertentie.
- Uiterweg 266 ws2 (Z-2014/029558), het gewijzigd bou-

wen van een woonark voor permanente bewoning (ver-
zonden 5 juni 2014).

OMGEViNGSVERGuNNiNG iN AfWijkiNG VAN HET 
bESTEMMiNGSpLAN “N201-zONE”, HORNWEG 159 
EN bESLuiT HOGERE GRENSWAARdEN

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 bouwen van een 
woning op het adres Hornweg 159 (Z-2013/060573) (verzon-
den 11 juni 2014). 

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende 
bestemmingsplan N201-zone aangezien de woning binnen 
de geluidscontouren Schiphol wordt gerealiseerd. Voor dit 
voornemen wordt door middel van een uitgebreide procedure 
voor de omgevingsvergunning afgeweken van het geldende 
bestemmingsplan. 

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-
waarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de Hornweg. 
Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is het mogelijk 
om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te verlenen. 

Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de beschikking, het 
besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken liggen met ingang van 12 juni 2014 voor 
6 weken op de volgende wijzen ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

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

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 voorover-
leg.

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.

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Westeinderpaviljoen B.V., Kudelstaartseweg 22, Aalsmeer 
 (Z-2014/018753), verleend 6 juni 2014.

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend:
- Westeinderpaviljoen B.V., Kudelstaartseweg 22, Aalsmeer 

(Z-2014/018753), verleend 6 juni 2014.

EVENEMENTENVERGuNNiNG

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Avondvierdaagse Kudelstaart, 16 tm 19 juni 2014 
 (Z-2014/023178).
Datum verzending vergunning 12 juni 2014

COLLECTES

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

TER iNzAGE

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 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijn-
de stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbe-
sluit Wabo om de omgevingsvergunning voor 
de bestaande LPG-tankstations van de Shell 
gelegen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aals-
meer 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 overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t.; 
N201-zone, Oosteinderweg 232 (uitgebreide 
procedure)

t/m 17072014 Het ontwerpbestemmingsplan ‘N196 en 
Zwarteweg’ met de daarop betrekking heb-
bende stukken. 

t/m 08072014 Stationsweg 6 (weigeren vergunning voor 
bouwen van een nieuwe supermarkt)

t/m 16072014  Brasemstraat 50 (plaatsen van een dakkapel, 
voor); Kastanjelaan 30 (het verhuren van 4 
kamers aan maximaal 6 personen); Legmeer-
dijk 275 (het verhuren van 4 kamers aan 
maximaal 8 personen); Schweiterzerstraat 96 
(het plaatsen van een dakkapel, voor)

t/m 17072014 Uiterweg 266 ws2 (gewijzigd bouwen van 
een woonark voor permanente bewoning)

t/m 18072014  Legmeerdijk 327 (het veranderen van een kas 
d.m.v. verhoging kas, plaatsen deuren en pa-
nelen)

t/m 22072014 Uiterweg 82 (het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde)

t/m 24072014 Hornweg 159 (bouwen van een woning en 
bijbehorende stukken); Schoolstraat 4 (mel-
den van brandveilig gebruik)




