16 juni 2016

Officiële Mededelingen
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. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, 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 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 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.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. 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 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 bestuurssecretariaat. 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 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 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
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 meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 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. 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.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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BekendMakingen snel en Makkelijk
te vinden Op www.Overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.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 prettig 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 zoeken 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 binnen 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 “Onbekend” 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: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
participatie Over centruMvisie aalsMeer van
start
Maandag 4 juli participatieavond
Het College van B&W heeft de concept centrumvisie Aalsmeer vrijgegeven voor inspraak. Van 17 juni tot vrijdag 12
augustus kunnen bewoners en ondernemers een reactie indienen over de conceptvisie.
participatieavond maandag 4 juli, aanvang 19.30 uur
tot ongeveer 21.00 uur.
De avond begint met een korte presentatie, daarna discussiegroepen over o.a. verkeer, bereikbaarheid, versterken voorzieningen winkelgebied, zichtbaarheid en aantrekkelijkheid.
Locatie: Raadskelder, gemeentehuis Aalsmeer.
In de centrumvisie Aalsmeer wordt op hoofdlijnen vastgelegd wat er ruimtelijk allemaal mogelijk is in het kernwinkelgebied van Aalsmeer. De aanleiding voor het opstellen
van deze visie is o.a. dat de detailhandel en dienstverlening
onder druk staat en dit uit zich in leegstand van commercieel
vastgoed. Aan de andere kant is het een kansrijk kernwinkelgebied door gratis parkeren, de historische setting, een
omvangrijk marktgebied met groeiende bevolking en (water)
recreatie in de omgeving.
Het College wil graag van belanghebbenden hun mening
horen. Ook is ze benieuwd wat voor ideeën er zijn om het
gebied te verbeteren. Het College denkt dat het goed is om
het winkelgebied te concentreren en geen uitbreiding van
het aantal vierkante meters winkel meer toe te staan. Op
bepaalde pleinen, zoals het molenplein, zijn terrassen wenselijk om zo het hele gebied aantrekkelijker te maken.
inspraak en advies
Van 17 juni tot 12 augustus ligt de ontwerp centrumvisie
ter inzage op het gemeentehuis. Het College van B&W wil
graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden alvorens de visie voor besluitvorming voor te leggen aan
de gemeenteraad. De adviezen en reacties kunnen worden
gegeven op de participatieavond van 4 juli. Tot 12 augustus
kunnen inspraakreacties ook per post gestuurd worden aan
de gemeente Aalsmeer (afdeling Stedelijke Ontwikkeling),
postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v. concept centrumvisie
Aalsmeer. Een email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl onder
vermelding van centrumvisie Aalsmeer. Na de terinzagelegging worden de reacties verwerkt in een Nota van Beantwoording en deze wordt met de centrumvisie ter vaststelling
voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor meer informatie kijk
op www.aalsmeer.nl/centrumvisieaalsmeer.
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 sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. 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:
- Dirkjespeerstraat 15, 1431 LL (Z-2016/030680), het
dichtmaken van de carport en het vergroten van de
schuur in de lengte
- Hadleystraat 1-3, 1431 SK (Z-2016/030884), het plaatsen van een scheidingswand en het veranderen van de
indeling
- Naast Braziliëlaan, (Z-2016/030917), het plaatsen van
een reclamebord t.b.v. verkoop kavels Greenpark
- Bij Westeinderdijksloot (H 3988), (Z-2016/031216), het
plaatsen van een schuurtje
- Kerkweg 62, 1432 EJ (Z-2016/031072), het plaatsen van
een dakkapel aan de linkerzijaanzicht
- Recreatieeiland De Zwetzudde (H 3521), (Z2016/031365), het plaatsen van een blokhut
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- Kudelstaartseweg 223, 1433 GG (Z-2016/031289), het
uitbreiden van een woonhuis
- Uiterweg 214 ( H 1009), 1431 AT (Z-2016/031664), het
verplaatsen van een blokhut van landje 504 naar 517
- Uiterweg 377 ws 4, 1431 AL (Z-2016/031661), het verleggen van een recreatiewoning/woonark
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 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:
- Hornweg 230, 1432 GT (Z-2016/013307), het plaatsen
van beschoeiing met groen bij sloot en dam.
(verzonden: 06-06-2016)
- Stommeerweg 121, 1431 EV ( Z-2016/021619), het wijzigen van een voorgevel en enkele interne aanpassingen.
(verzonden: 06-06-2016)
- Groengebied Amstelland, kadastraal perceel D2417 en
G6013, t.h.v. Oosteinderweg 247 en Herenweg naast nr. 8
(loswal Kudelstaart) (Z-2016/022020), het plaatsen van
2 TOP-zuilen en 4 betonnen zitpoefjes op Toeristische
Overstap punten. (verzonden: 08-06-2016)
- Nordiawerf 1 t/m 6 (Z-2014/073557), het oprichten van
6 appartementen in 3 gebouwen en 2 botenhuizen. (verzonden: 10-06-2016). (Toelichting: oorspronkelijk aangevraagd op het adres Helling 49)
Omgevingsvergunning, beslistermijn verlengd
- Uiterweg 276, 1431 AW (Z-2016/023756), het plaatsen
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (Toelichting:
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)
- Mendelstraat 96, 1431 KP (Z-2016/025626), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorgevel. (Toelichting: 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.)
- Lakenblekerstraat 26, 1431 GG (Z-2016/024776), het
uitbreiden van een produktiehal. (Toelichting: 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.
rectificatie, melding ontvangen
- Zijdstraat 67, 1431 EB (Z-2016/030153), het uitvoeren
van sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouwing (Toelichting:
in de bekendmakingen van 9 juni jl. gepubliceerd met
een onjuiste omschrijving van de werkzaamheden)
Meldingen ontvangen
- Begoniastraat 86, 1431 TE (Z-2016/030756), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Ophelialaan 176, 1431 HP (Z-2016/030774), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Mijnsherenweg 24 D 1, 1433 AS (Z-2016/031226), het
melden van brandveilig gebruik t.b.v. Bloominess B.V.
- Hugo de Vriesstraat 93, 1431 KA (Z-2016/031375), het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Zwarteweg 69-71, 1431 VJ (Z-2016/031670), het slopen
van een woonhuis, schuren en kasopstallen
Meldingen ontvangen, activiteitenbesluit
- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/031045), het starten van het bedrijf Rustik Aalsmeer
Meldingen akkoord, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/029426), melding activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen binnen de
inrichting
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Meldingen akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Rietwijkeroordweg 33 kwek., 1432 JG (Z-2016/029488),
het slopen van een kwekerij
- Begoniastraat 86, 1431 TE (Z-2016/030756), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Ophelialaan 176, 1431 HP (Z-2016/030774), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Zijdstraat 67 (achterbouw aan de Gedempte Sloot), 1431
EB (Z-2016/030153), het uitvoeren van sloopwerkzaamheden ten behoeve van verbouwing
- Mijnsherenweg 24 D 1, 1433 AS (Z-2016/031226), brandveilig gebruik bedrijfspand. (Toelichting: betreft hal 1
t/m 5)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Melding niet akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Haya van Somerenstraat 35A, 1433 PA (Z-2016/026420),
brandveilig gebruik BSO Kudelstein
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Besluit genomen, buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning
buiten behandeling is gesteld. 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:
- Machineweg 290, 1432 EV (Z-2016/015280), het vervangen van de zwembadoverkapping en het oprichten van
een bijgebouw

eveneMenten
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender 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 evenementenvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2016/029984), Step by Step op
1 oktober 2016, ontvangen 31 mei 2016
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2016/030972), Step by Step
Aalsmeer op 1 oktober 2016, ontvangen 31 mei 2016
- Molenplein/ Zijdstraat (Z-2016/029843), Aalsmeer Flower Festival op18 en 19 juni 2016, ontvangen 31 mei
2016
- Ad Verschuerenplein (Z-2016/031100), Pleinconcert Flora op 4 juli 2016, ontvangen 7 juni 2016.
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning 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.
- In de Oude Veiling, gelegen aan de Marktstraat 19 (Z2016/029787), Ladiesevent Aalsmeer op zondag 12 juni
2016, verleend 6 juni 2016
- Kudelstaartseweg 26, 1431GA (Z-2016/021976), Plux des
Mills Release Westeinder op 9 juli 2016, verleend 7 juni
2016
- Diverse straten Aalsmeer (Z-2016/030003), Avondvierdaagse Aalsmeer van 13 t/m 16 juni 20136, verleend 7
juni 2016
- Westeinderplassen, E1476, E1469, E1468 (Z2016/022982), Overnachten op scoutingeilanden voor
de
periode van 1 juni tot 1 september 2016, verleend 7 juni 2016
- Diverse locaties in Kudelstaart (Z-2016/025636), Feestweek Kudelstaart van 12 t/m 19 juni 2016, verleend 9
juni 2016
- Westeinderplassen en het starteiland (Z-2016/021368), 6
uur van de Westeinder op 12 juni 2016, verleend 10 juni
2016
geaccepteerde Melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hortensialaan 1, plantsoen voor de deur, 1431VA (Z2016/030547) buurtbarbecue op 12 juni 2016, melding
akkoord 9 juni 2016
- Jac. P. Thijssenlaan 10, 1431JH (Z-2016/031509), zomerfeest voor de medewerkers van Solidoe op 5 juli 2016,
melding akkoord 9 juni 2016
- Sportlaan 43A, 1431HW (Z-2016/031780), Echtparentennistoernooi op 3 juli 2016, melding akkoord 10 juni 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
cOllectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ter inzage
t/m 22-07-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Polderzoom fase
1’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
(met bijbehorende stukken)
t/m 22-07-16 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere
grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure)

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 bekendmakingen 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 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 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 burgemeester 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

