20 juni 2013

officiële mededelingen
Balies gemeentehuis aalsmeer gesloten
op vrijdag 21 juni ’13

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
per maandag 24 juni 2013 wijzigt het adres in:
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
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.
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 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 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. t/m vr. 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 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.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl

In verband met de verhuizing van Burgerzaken Aalsmeer naar de “oudbouw” zijn alle balies in Aalsmeer
op vrijdag 21 juni gesloten! Op maandag 24 juni zullen we op de nieuwe locatie weer voor de burgers bereikbaar zijn.
agenda
Agenda van de bijeenkomst van de Raad van Aalsmeer op
donderdag 4 juli 2013 in de raadzaal van het gemeentehuis
van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.
raad
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

R-1.

R-2.
R-3.

R-4.

R-5.

R-6.
R-7.
R-8.

Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
- Vaststellen van de agenda
- Resume van de Raad van 27 juni 2013
Vaststellen Lentenota 2013
Jaarrekening Gemeenschappelijke
Regeling Openbare Gezondheidszorg
Amstelland 2012 en begroting
Gemeenschappelijke Regeling
Openbare Gezondheidszorg
Amstelland 2014
Instemmen met de Verordening
verrekening bestuurlijke boete bij
recidive Aalsmeer 2013 in het kader
van de Wet werk en bijstand (WWB)
Jaarrekening 2012, begrotingswijziging
2013-1 en de primaire begroting 2014
van de Gemeenschappelijke Regeling
Amstelland en de Meerlanden
(concept) Begroting 2014 en
Meerjarenraming 2015-2017
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Vaststellen bestemmingsplan
Schinkelpolder
Conceptverordening Speelautomatenhal
sluiting

Wet tijdelijk huisverBod, mandaatBesluit
De burgemeester van de gemeente Aalsmeer overwegende
dat:
ten behoeve van het uitvoeren van de Wet tijdelijk huisverbod bij besluit d.d. 5 juli 2010 met kenmerk 2010/9334-DIR
een mandaat was verleend aan de hulpofficieren van justitie
van politie Amsterdam-Amstelland voor het opleggen van
een huisverbod alsmede een machtiging voor het uitvoeren
van de werkzaamheden die staan opgesomd in de Wet tijdelijk huisverbod;
voornoemd mandaat bij besluit d.d. 15 oktober 2012 met
kenmerk 2012/13840-DIR is ingetrokken;
er middels besluit d.d. 15 oktober 2012 met kenmerk
2012/13855-DIR aan de hulpofficieren van justitie van politie Amsterdam-Amstelland uitsluitend een machtiging is
verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden die staan
opgesomd in de Wet tijdelijk huisverbod;
de huidige burgemeester van Aalsmeer het wenselijk acht dat
aan de hulpofficieren van justitie van de Nationale Politie,
Regio Amsterdam wederom een mandaat wordt verleend voor
het opleggen van een huisverbod en een machtiging voor het
uitvoeren van de werkzaamheden die staan opgesomd in de
Wet tijdelijk huisverbod;
gelet op:
artikel 3, eerste lid van de Wet tijdelijk huisverbod en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
I. Het besluit d.d. 15 oktober 2012 met kenmerk
2012/13855-DIR waarbij een machtiging is verleend aan
de hulpofficieren van justitie van politie Amsterdam-Amstelland voor het uitsluitend uitvoeren van de werkzaamheden die staan opgesomd in de Wet tijdelijk huisverbod,
in te trekken;
II. A. Aan de hulpofficieren van justitie van de Nationale
Politie, Regio Amsterdam, belast met het uitvoeren
van het huisverbod en opgeleid om het risicotaxatieinstrument huiselijk geweld (RiHG) af te nemen, mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten tot het
opleggen van een huisverbod als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van de Wet tijdelijk huisverbod;
B. In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het
huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis
te plaatsen persoon (artikel 2, zevende lid, van de Wet
tijdelijk huisverbod);
III.Aan de hulpofficieren van justitie, als genoemd in artikel
II.A. van dit besluit, machtiging te verlenen om:
A. Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of
niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen
met de stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van
de Wet op de jeugdzorg (artikel 2, derde lid, van de
Wet tijdelijk huisverbod);
B. Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet-naleven aan diegenen met wie de uithuisgeplaatste een huishouden deelt, aan de aangewezen
instantie voor advies en hulpverlening, en indien het
huisverbod wordt opgelegd wegens kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, aan de stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de
jeugdzorg (artikel 2, achtste lid, van de Wet tijdelijk
huisverbod);
C. Indien de uithuisgeplaatste ten tijde van het opleggen van het huisverbod om juridische bijstand verzoekt: het binnen 24 uur, en voor de duur van het
verzoek om voorlopige voorziening, zorgdragen voor
juridische bijstand (artikel 5, eerste lid, van de Wet
tijdelijk huisverbod);
IV. In aanvulling op artikel III.C van dit besluit, machtiging
te verlenen aan het zorgcoördinatiepunt om binnen 24
uur, en voor de duur van het verzoek om voorlopige voorziening, zorg te dragen voor juridische bijstand indien de

uithuisgeplaatste daar later om verzoekt;
V. De hulpofficieren van justitie en het zorgcoördinatiepunt
als genoemd in de artikelen II. en IV. van dit besluit,
dienen bij de uitoefening van het mandaat en machtiging
de aanwijzingen, richtlijnen en het daarover vastgestelde
beleid van de burgemeester in acht te nemen;
VI. In de ondertekening van besluiten als bedoeld onder
II.A. en in de uitoefening van de feitelijke handelingen
als genoemd onder II.B en III. van dit besluit dient tot
uitdrukking te komen dat deze namens de burgemeester
van Aalsmeer worden genomen, dan wel worden verricht;
VII.Het mandaatbesluit wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en gepubliceerd in o.a. de officiële gemeentelijke mededelingenrubriek van De Nieuwe Meerbode en
treedt in werking op de dag nadat het besluit is gepubliceerd.
De burgemeester,
drs. J. Vonk-Vedder
Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 15, het melden van brandveilig gebruik;
- Lisdoddestraat 94, het vergroten van de woning;
- Turfstekerstraat 61, het uitbreiden van de bedrijfsruimte;
- Westeinderplassen H 1780, het plaatsen van een schuilhut.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 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 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.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Hoofdweg 192, het bouwen van een machineberging en
opslagruimte (verzonden 18 juni 2013);
- Korfstraat nabij nr. 110, het aanleggen van een speeleiland (verzonden 20 juni 2013);
- Willem-Alexanderstraat 97, het plaatsen van een erfscheiding (verzonden 18 juni 2013);
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 omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen voor:
- Herenweg 38, het bouwen van een woning met botenhuis.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van vrijdag 21 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de gemeente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak
via tel. 0297-387575. De openingstijden in Aalsmeer zijn op
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een
afspraak maken binnen deze tijden. Gedurende deze termijn
kan een ieder 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.
geWeigerde aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is geweigerd:
- Catharina-Amalialaan (berm), het plaatsen van een informatie- / reclamebord.
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 22, het ontheffen van een bestemmingsplan t.b.v. Summerdance.
geaccepteerde sloopmelding(en)
-

2e J.C. Mensinglaan 41, het verwijderen van asbest;
Lakenblekerstraat 30-62, het verwijderen van asbest;
Ophelialaan 230, het verwijderen van asbest;
Uiterweg 109, het gedeeltelijk slopen van een bedrijfsruimte;
- Uiterweg 263, het slopen van een schuur.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Bestemmingsplannen
gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
‘nieuw oosteinde’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van
donderdag 13 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ gewijzigd hebben vastgesteld ten opzichte van het
ontwerp. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft van
vrijdag 15 maart 2013 tot en met donderdag 25 april 2013
voor een ieder ter inzage gelegen.
plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’
wordt globaal begrensd door:
- in het noorden: de Aalsmeerderweg;
- in het oosten: de evenwijdig aan de kerkweg gelegen grens ter hoogte van het perceel Aalsmeerderweg
338/340;

- in het zuiden: de Legmeerdijk en de Hornweg;
- in het westen: de Machineweg
doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in een actuele planologische
regeling voor de woonwijk Nieuw Oosteinde en de omringende lintbebouwing van de woonlinten Aalsmeerderweg,
Machineweg en Hornweg. Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Dit betekent dat de primaire
bestemmingen uit de vigerende bestemmingsplannen zijn
gehandhaafd en dat de bestemmingen niet tot een wezenlijk
andere inrichting van het plangebied dan de bestaande situatie zullen leiden.
gewijzigde onderdelen
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen hebben betrekking op het
herstellen van enkele onjuistheden in de planregels en op
de planverbeelding. De exacte inhoud van de wijzigingen is
terug te vinden in besluitpunt 3 van het vaststellingsbesluit,
dat als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd.
procedure
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ bestaat
uit een planverbeelding en regels en gaat vergezeld van een
toelichting. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de
bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter
inzage van 21 juni 2013 t/m 1 augustus 2013. Het besluit
tot vaststelling treedt in werking met ingang van 2 augustus
2013. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden, mits zij in de voorprocedure tijdig zienswijzen hebben
ingediend, en de belanghebbenden die niet verweten kunnen
worden geen zienswijze te hebben ingediend tot en met 1
augustus 2013 op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de
Wet ruimtelijke ordening beroep instellen tegen het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan
ontvangt een reactie, waarin aangegeven wordt op welke
wijze de gemeenteraad de ingediende zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken.
inzien bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan
als het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale
bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ vanaf 21 juni 2013 bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPNIEUWOOSTEINDE-VG01. Het plan
en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt
en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. (te vinden via
de knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op
het beeldscherm onder “ga direct naar”).
U kunt er ook voor kiezen het papieren exemplaar van het
bestemmingsplan in te zien. Het papieren exemplaar is in
te zien bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van
Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. De openingstijden van deze
balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur
(vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot
20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen
en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden
balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en
vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit
bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage Bij de afdeling dienstverlening
t/m 27-06 het plaatsen van lichtreclame op het pand aan
de Zwarteweg 88 te Aalsmeer.
t/m 27-06 Lisdoddestraat 22 t/m 68 (ontvangen 4 april
2013); Lisdoddestraat 70 en 72 (ontvangen 4
april 2013).
t/m 05-07 t/m Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de
woning; Distelvlinder 33, het vergroten van de
woning; Maximastraat 28, het vergroten van de
woning; Van Swietenstraat 8, het plaatsen van
een dakkapel; Zonnedauwlaan 30, het plaatsen
van een dakkapel.
t/m 01-07 Jac. P. Thijsselaan 22, het verkleinen van een
raam in de voorgevel; Linksbuitenstraat 2, het
plaatsen van een raam in de zijgevel op de 1e
verdieping.
t/m 02-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning;
Linksbuitenstraat 27, het vergroten van de woning; Oosteinderweg 119, het vergroten van de
woning; Nassaustraat tussen 22 en 24, het inrichten van een speelplek met basketbalpaal en
voetbaldoel; Saturnusstraat 12, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning; Zonnedauwlaan 59, plaatsen van 2 korfbalpalen.
t/m 03-07 Braderie op Ophelialaan op 26 mei van 12.00–
17.00 uur; Powerboat Holland op Westeinderplassen op 9 juni 2013; Vuur en Licht op het
Water op Westeinderplassen/Kudelstaartseweg
op 7 september 2013.
t/m 04-07 Buitenspeeldag op Baccarastraat op 12 juni van
14.00-16.30 uur; Bloemencorso op 21 september 2013 van 09.30-15.00 uur; Truckersrun op
21 september in aansluiting op het bloemencorso
t/m 05-07 Bandjesavond in Aalsmeer Centrum op 29 juni 2013 van 20.00-01.00 uur; Het Weekaatje op
Beethovenlaan 120 van 17 t/m 20 mei 2013;
Luilaknacht op Zwarteweg 90 op 17 en 18 mei
2013.
t/m 11-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning
(verzonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het
kappen van 3 populieren (verzonden 30 mei
2013); Oosteinderweg 119, het vergroten van
de woning (verzonden 23 mei 2013); Robend,
het kappen van bomen (verzonden 30 mei
2013).
vervolg op volgende blz.
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officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.
t/m 12-07

t/m 12-07

t/m 15-07
t/m 16-07

t/m 16-07
t/m 17-07
t/m 18-07

Concept-welstandsnota Aalsmeer 2013; Het bestemmingsplan “Uitwerkingsplan in hoofdzaak
1962” voor het oprichten van een bedrijfsgebouw, Noordpolderweg 17 te Aalsmeer.
Tweetal horecagelegenheden in Crown Business
Studio ‘s Aalsmeer , Van Cleeffkade 15. Het betreft een drank- en horeca- en een exploitatievergunning voor een discotheek/partycentrum
en een drank- en horeca- en exploitatievergunning voor een partycentrum.
Stommeerweg 97
Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning (verzonden 4 juni 2013); Gaffelstraat 20, het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 4 juni 2013);
Boomgaard 32, ontvangen 9 april 2013; Lisdoddestraat (diverse huisnummers), ontvangen 9
april 2013.
Nabij de Waterwolftunnel
Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een berging

(verzonden 6 juni 2013); Aalsmeerderweg 351,
het gebruik van het bestaande pand voor kantoor en magazijn en praktijkruimte voor PAS-therapie, alsmede een praktijk/oefenruimte voor de
begeleiding en opleiding van ca. 4 personen met
een beperking (verzonden 6 juni 2013); Calslager
Bancken 13, het vergroten van de woning aan
de achterzijde op de eerste bouwlaag(verzonden
6 juni 2013); Zijdstraat ter hoogte van nr. 28,
het tijdelijk plaatsen van 6 reclameborden voor
de periode van 1 week, van 4 t/m 11 juli 2013
(verzonden 6 juni 2013); Het in gebruik nemen
van een logiesgebouw aan de Stommeerweg 72H
in Aalsmeer (verzonden 6 juni 2013); RingvaartAalsmeerderdijk 542 en 542a, het vergroten van
een botenloods en legaliseren woning; Oosteinderweg 287, het project betreft het dempen
van een bestaande watergang en het graven van
nieuw compensatiewater inclusief het plaatsen
van hardhouten beschoeiing langs het nieuwe
water; Een zakelijke beschrijving van een overeenkomst tot kostenverhaal m.b.t. perceel Herenweg 78AA te Kudelstaart (de heer J.J. Hilver-

t/m 18-07

t/m 19-07
t/m 19-07
t/m 22-07
t/m 24-07
t/m 24-07
t/m 25-07

da). (wijzigen bestemmingsplan).
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken’ met
bijbehorende stukken; Documenten m.b.t. een
partiële herziening van het bestemmingsplan
‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’; Bestemmingsplan ‘Woonarken’; Concept van de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013; Bestemmingsplan
‘Stommeer’; Concept notitie ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van de gemeente
Aalsmeer, 1e herziening’
Kastanjelaan 28, het plaatsen van een schutting
(verzonden 7 juni 2013);
Nabij Ambachtsheerweg
Kudelstaartseweg 100, het vervangen van een
woning
Korfstraat 110, het aanleggen van een speelterrein; Kudelstaartseweg 275, het bouwen van een
woning
Machineweg (ketelhuis) 2 aanvragen
Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen
ondergrondse inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Oosteinde (Vlinderwijk) en het Voorlopig Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen onder-

t/m 25-07

t/m 26-07
t/m 30-07

t/m 01-08
t/m 01-08
t/m 02-08

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

grondse inzamelvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Kudelstaart (de Rietlanden)
Uiterweg 158, de aanvraag ziet op het dempen
en graven van water en het plaatsen van beschoeiingen ter plaatse van het perceel achter
het adres Uiterweg 158. aanvraag te weigeren;
Clematisstraat 16, het brandveilig in gebruik nemen van het zorgcentrum; Machineweg, het renoveren van het ketelhuis
Wilgenlaan/Kastanjelaan/Berkenlaan/Jac. P. Thijsselaan; Ontginningsbasis; Bovenland–Benedenland (Mr. Jac. Takkade); Dorpskern
Hoofdweg 192, het bouwen van een machineberging en opslagruimte (verzonden 18 juni 2013);
Willem-Alexanderstraat 97, het plaatsen van een
erfscheiding (verzonden 18 juni 2013);
Korfstraat nabij nr. 110, het aanleggen van een
speeleiland (verzonden 20 juni 2013);
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’ met bijbehorende stukken (planverbeelding, regels en een toelichting
Herenweg 38, het bouwen van een woning met
botenhuis.

