
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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

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:
- Boomgaard 27 (Z-2015/021567), het plaatsen van een 

steiger (verzonden 15 juni 2015);
- Touwslagerlaan 45 (Z-2015/019995), het realiseren van 

een ligplaats en het verplaatsen van de beschoeiing aan 
de achterzijde van de woning (verzonden 15-06-2015);

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 212 (Z-2015/029004), het oprichten van een 

aanbouw aan de achtergevel;
- Jac. P. Thijsselaan 1 (Z-2015/028375), het aanpassen en 

vergroten van 2 uitbouwen tot 1 uitbouw, het wijzigen 
van de gevel en kappen van een dennenboom; 

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Rietwijkeroordweg 22 (Z-2015/032684), het verwijderen 

van asbestverdachte bronnen uit een gasstation en de 
gasset zelf (verzonden 15-06-2015);

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

niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Wim Kan Dreef 2 (Z-2015/029795), het melden van 

brandveilig gebruik t.b.v. KDV Solidoe
Niet geaccepteerde 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 
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.

terrasVerGunninG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Uiterweg 32 (Z-2015/0025510), Stichting Historische 

Tuin (ontvangen 1 mei 2015);

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 aangevraagd:
- Beethovenlaan 116 (Z-2015/024931), Midget Golf Club 

Aalsmeer (ontvangen 29 april 2015);
- Uiterweg 32 (Z-2015/0025510), Stichting Historische 

Tuin (ontvangen 1 mei 2015);

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:
- Raadhuisplein 16 (Z-2015/027023), Tapontheffing t.b.v. 

Bandjesavond op 27 juni 2015 (verleend 12 juni 2015);
- Zijdstraat 60 (Z-2015/019824), Tapontheffing t.b.v. 

Bandjesavond op 27 juni 2015 (verleend 12 juni 2015);
- Dorpsstraat 15 (Z-2015/017394), Tapontheffing t.b.v. 

Bandjesavond op 27 juni 2015 (verleend 12 juni 2015);
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raadsVerGaderinG oP donderdaG 25 juni 2015

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 25 juni 2015, in de raadzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 19.00 uur.
De voorzitter van de Raad, J.J. Nobel 

  raad 

tijd agenda- onderwerp
 punt

19.00 R-1. 1.  Opening door de voorzitter de heer 
   J.J. Nobel
   Overlijden van de heer D.N. 
   van Leeuwen, ereburger
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 28 mei 2015
  4. Ingekomen stukken

  HAMERSTUKKEN

19.15 R-2 Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 
  2015-2025
 R-3 Project De Tuinen van Aalsmeer

  BEHANDELSTUKKEN

19.20 R-4 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële 
  herziening Aalsmeer-Dorp’
19.35 R-5 Vaststelling bestemmingsplan ‘Horeca-
  voorziening Kudelstaartseweg 295-297’
19.50 R-6 Verklaring van geen bedenkingen ten 
  behoeve van de aanvraag omgevings-
  vergunning voor de tijdelijke buiten-
  schoolse opvang om te zetten naar een 
  permanente buitenschoolse opvang
20.00 R-7 Uitvoeringsprogramma Werken Buiten-
  ruimte Aalsmeer 2015-2016
20.10 R-8 Voorkeur scenario realisatie Sporthal 
  Hornmeer
20.30 R-9 Beschikbaarstellen krediet in verband 
  met aankoop Fort Kudelstaart
20.55 R-10 Beschikbaarstellen krediet in verband 
  met aankoop Oude Veiling, Marktstraat 19 
  te Aalsmeer
21.10 R-11 Actualisering grondexploitaties ultimo 
  2014
21.25 R-12 Jaarrekening Gemeenschappelijke 
  Regeling Openbare Gezondheidszorg 
  Amstelland 2014 en de begroting 2016
21.35 R-13 Vaststellen fractiebudgetten 2014/2015
21.45 R-14 De jaarstukken 2014 en de toelichting, 
  inclusief de uitkomsten van de 
  accoun-tantscontrole jaarrekening 2014 
  (Verslag van bevindingen)
22.05 R-15 Lentenota 2015
23.35 R-16 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 
  op het financieel perspectief van de 
  Lentenota 2015
23.45 R-17 Motie Vreemd aan de orde van de dag
23.55  Vragenkwartier

  SLUITING
 

1e wijZiGinG BestemminGsPlan Green Park 
aalsmeer deelGeBieden 9 en 10, 
jaPanlaan/thailandlaan

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, inge-
volge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening, bekend dat in procedure wordt gebracht het wij-
zigingsplan ‘1e Wijziging bestemmingsplan Green Park Aals-
meer deelgebieden 9 en 10, Japan-laan/Thailandlaan’ (IDN : 
NL.IMRO.0358.05H-OW01). Er komt een bedrijf in één bouw-
laag op een kavel Thailandlaan hoek Japanlaan in deelgebied 
9 en 10 van Green Park Aalsmeer. Aan deze ontwikkeling 
kan medewerking worden verleend met toepassing van de 
in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegd-
heid. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt het mogelijk om 
de verkaveling aan te passen. Het perceel is gelegen in het 
noordelijk deel van Aalsmeer, aan de oostzijde, tegen de 
grens aan van Amstelveen, de Legmeerdijk. Het is gelegen 
ten noord-oosten van de bloemenveiling Flora Holland, ten 
zuid-westen van Oosteinde. Het is gelegen tussen de wegen 
Hornweg (noord), Machineweg (west), Legmeerdijk (zuid) en 
de nieuwe N201 (oost).

ter informatie
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt 
voor een ieder ter inzage vanaf vrijdag 19 juni t/m 30 juli 
2015:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, al-
leen op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met de behandelend ambte-
naar via tel. 0297-387575;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Am-stelveen (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);

- via de website ruimtelijkeplannen.nl link http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.05H-OW01;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestem-
mingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via 
deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te 
dienen.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

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.

ter inZaGeleGGinG ontwerPBestemminGsPlan 
‘1e herZieninG BestemminGsPlan schinkelPolder 
- teGenoVer mr. jac. takkade 8’ en 
ontwerPBesluit hoGere Grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat met ingang van 19 juni 2015 t/m 30 juli 2015 
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘1e herziening bestemmingsplan Schinkelpolder - tegenover 
Mr. Jac. Takkade 8’ met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, 
dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder 
voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor de 
geprojecteerde woning.

doelstelling
De projectlocatie is gelegen aan de rand van het glastuin-
gebouw Schinkelpolder. Op dit moment is het perceel in ge-
bruik als schapenweide. Het bestemmingsplan beoogt een 
woning onderaan de dijk van de Mr. Jac. Takkade mogelijk 
te maken, aansluitend op de overige woonbebouwing langs 
de dijk. Initiatiefnemers van het plan zijn de eigenaren van 
het aan de andere zijde van de dijk gelegen kwekersbedrijf. 
Het betreft één van de laatste bedrijven die nog actief is in 
de voor Aalsmeer zo kenmerkende seringenteelt. De nieuwe 
woning in de nabijheid van het bedrijf is van belang voor 
een efficiënte bedrijfsvoering en waarborgt dat het bedrijf 
ook in de toekomst voortgezet zal kunnen worden. Het be-
houd van het cultureel erfgoed van de trekheestercultuur is 
een belangrijke overweging om in dit geval aan het verzoek 
om een woning te mogen oprichten in de nabijheid van het 
bedrijf medewerking te geven. 

inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 
weken van 19 juni 2015 t/m 30 juli 2015 op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.01B-OW01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30-20.00 uur, en

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van zienswijze bestemmings-
plan ‘bestemmingsplan Mr. Jac. Takkade t.o. nr. 8’. Ziens-
wijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website worden 
ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met 
de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het industrielawaai van in-
dustrieterrein Schiphol-Oost. Uit het onderzoek blijkt tevens 
dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk 
zijn. In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan wordt 
daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor 
de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid. Het 
betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken 
tegelijkertijd met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage 
met ingang van 19 juni 2015 t/m 30 juli 2015. Het ontwerp-
besluit kan worden ingezien op het gemeentekantoor van 
Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde 
openingstijden en via de website van Aalsmeer (als bijlage 
bij het bestemmingsplan). Belanghebbenden kunnen gedu-
rende de voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast 
te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarden ‘Mr. Jac. Takkade t.o. nr. 8’.

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. 
- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/032558); het plaatsen van 2 

reclamepijlen nabij de entree Merkur Casino; (ontvangen 
11 juni 2015);

- Wilgenlaan 16 ( Z-2015/032555); het verwijderen van 
een dakkapel aan de voorzijde en het terugplaatsen van 
grotere dakkapel; (ontvangen 10 juni 2015)

- Herenweg 81 (Z-2015/032553); het wijzigen van bestem-
mingsplan t.b.v. het vestigen van een B&B in woonhuis; 
(ontvangen 10 juni 2015);

- Herenweg 83 (Z-2015/033480); het renoveren van een 
monumentaal pand, het plaatsen van een nieuwe kap en 
3 kapellen en het wijzigen van de gevel (ontvangen 16 
juni 2015);

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Oosteinderweg 265 (Z-2015/033043), het verwijde-

ren van asbesthoudende dakplaten (ontvangen 11 juni 
2015);

- Rietwijkeroordweg 22 (Z-2015/032684), het verwijderen 
van asbestverdachte bronnen uit een gasstation en de 
gasset (ontvangen 11 juni 2015);

Vervolg op volgende blz.



officiële mededelingen
18 juni 2015

collectes

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

collectevergunning (verleend)
- Gemeente Aalsmeer (Z-2015/012032), Collecteren voor 

kinderen in tehuizen van 13 t/m 19 december 2015 (ver-
leend 15 juni 2015)

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.

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;
- Weteringstraat 8, Zijdstraat 60 (Z-2015/029985) Tropical 

Night op 25 juli 2015 (ontvangen 28 mei 2015);
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/031493) WesteinderWater-

Week op 26 juni t/m 5 juli 2015 (ontvangen 04 juni 2015);
- Kudelstaartseweg (Z-2015-030875) Jeugdkampioenschap 

powerboat op 28 juni 2015 (ontvangen 03 juni 2015);
- Buitenlocatie tegenover huisnummer 26 in de Beatrixstraat 

(Z-2015/030315) BBQ op 27 juni 2015 (ontvangen 01 juni 
2015);

- Wim Kandreef 2 (Z-2015/031821) Junioren Kamp van 26 
t/m 28 juni 2015 (ontvangen 03 juni 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:

- Route door Kudelstaart (Z-2015/020508) Avondvierdaagse 
Kudelstaart op 22 juni t/m 25 juni 2015 (verleend 9 juni 
2015);

- Route door Aalsmeer (Z-2015/022214) Fitness 5 km Aals-
meer op 27 juni 2015 (verleend 10 juni 2015);

- Diverse locaties in Kudelstaart (Z-2015/016970) Feest-
week Kudelstaart 777 van 14 t/m 21 juni 2015 (verleend 
10 juni 2015);

- The Beach, gelegen aan de Oosteinderweg 247a (Z-
2015/024380) Aalsmeer Roest Niet op 13 en 14 juni 2015 
(verleend 10 juni 2015);

- Raadhuislaan, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat en 

Dorpsstraat (Z-2015/023200)
- Bandjesavond 2015 op 27 juni 2015 (verleend 12 juni 

2015);

ter inZaGe

t/m 09-07-15 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.” 
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 
214

t/m 30-07-15 Wijziging bestemmingsplan Green Park Aals-
meer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/ Thai-
landlaan (met bijbehorende stukken)

t/m 30-07-15 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening be-
stemmingsplan Schinkelpolder - tegenover 
Mr. Jac. Takkade 8’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden (met bijbehorende stukken)

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Vervolg van vorige blz.




