
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

scheidingen in het gebouw;
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z-2014/038581), het uitbreiden van 

een opslagloods;
- Oosteinderweg 125A (Z-2014/038346), het plaatsen van 

een botenkraan;
- Westeinderplassen sectie H 474 (Z-2014/038461), het 

plaatsen van een blokhut.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)melding(en) is/zijn ontvangen:
- Machineweg 12 (Z-2014/038460), het verwijderen van 

asbest;
- Mercuriusstraat 42, (Z-2014/037515), het melden van 

brandveilig gebruik;
- Ophelialaan 188a (Z-2014/038638), het verwijderen van 

asbest;
- Roerdomplaan 3 (Z-2014/038429), het verwijderen van 

asbest.

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:
- Marconistraat 50 (Z-2014/004723), het bouwen van een 

berging (verzonden 25-06-2014):
- Mijnsherenweg 45-3 (Z-2014/030390), het wijzigen van 

een bedrijfsunit (verzonden 01-07-2014);
- Praamplein (Z-2014/030935), het gebruiken van het 

Praamplein als evenemententerrein gedurende 12 dagen 
(verzonden 25-06-2014);

- Stuurboordstraat 1 (Z-2014/003791), het plaatsen van een 
schuur/berging in de voortuin, (verzonden 24-6-2014);

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/025271), het wijzigen van 
brandscheidingswanden, (verzonden 10-06-2014);

- Wim Kan Dreef 2 (Z-2014/029629), het tijdelijk plaatsen 
van een depot tbv overslag bouwmaterialen (verzonden 1 
juli 2014).

VERLEENdE LiGpLAATSVERGuNNiNGEN VOOR 
WOONARkEN *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn 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.
- Uiterweg 186 ws (Z-2014/033341), het vervangen en 

vergroten van een woonark (verzonden 25 juni 2014).

kENNiSGEViNG

intrekking reactieve aanwijzing bestemmingsplan 
“Schinkelpolder” 
De raad van de gemeente Aalsmeer heeft in zijn vergade-
ring van 4 juli 2013 het bestemmingsplan “Schinkelpolder” 
(gewijzigd) vastgesteld. Op 14 augustus 2013 hebben Ge-
deputeerde Staten van de provincie Noord-Holland (GS) een 
reactieve aanwijzing gegeven. De gewijzigde vaststelling van 
het bestemmingsplan en het aanwijzingsbesluit zijn op 22 
augustus 2013 op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend 
gemaakt. Bij deze reactieve aanwijzing hebben GS besloten 
dat artikel 3.1, sub b. van de planregels, welk artikel een 
eerste of tweede bestaande bedrijfswoning toestaat, geen 
deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan.

Op 28 mei 2014 hebben GS besloten deze reactieve aan-
wijzing in te trekken. Tegelijk met dit besluit hebben GS 
ook de in digitale vorm vastgestelde en beschikbaar gestelde 
aanwijzing ingetrokken. 

Vanuit het oogpunt van provinciaal belang bestaat bij GS 
geen bezwaar meer tegen de inwerkingtreding van het be-
stemmingsplan voor wat betreft het voornoemde onderdeel 
van de planregels. Dit betekent dat de bedrijfswoningen die 
zijn gelegen aan Rietwijkeroordweg 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 
28, 30, 58, 64 en Noordpolderweg 13 alsnog in het bestem-
mingsplan zijn opgenomen, zoals de raad het plan op 4 juli 
2013 heeft vastgesteld.

Op 18 maart 2014 hebben GS besloten om ten aanzien van 
de bovengenoemde woningen (waar nodig) hogere grens-

RAAd dONdERdAG 3 juLi 2014 

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 3 juli 2014, in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint 
om 20.00 uur met de oordeelsvormende raad en wordt na 
een onderbreking gevolgd door de besluitvormende Raads-
vergadering.

  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 
   12 juni en 19 juni 2014
20.05 Ro-2 De jaarstukken 2013 en de toelichting, 
  inclusief de uitkomsten van de 
  accountantscontrole jaarrekening 2013 
  (Verslag van bevindingen)
20.10 Ro-3 Lentenota 2014
21.00 Ro-4 Uitvoeringsprogramma Werken 
  Buitenruimte Aalsmeer
21.15 Ro-5 Aanvraag verklaring van geen 
  bedenkingen (vvgb) ten behoeve van de 
  omgevingsvergunning in afwijking van 
  het bestemmingsplan voor de bouw van 
  een woning aan de Oosteinderweg 404
21.30 Ro-6 Gegevensverstrekkingen basisregistratie 
  personen Aalsmeer (BRP)
21.35 Ro-7 Wet Markt en Overheid
21.45 Ro-8 Jaarrekening Gemeenschappelijke 
  Regeling Openbare Gezondheidszorg 
  Amstelland 2013 en begroting 
  Gemeenschappelijke Regeling Openbare 
  Gezondheidszorg Amstelland 2015.
21.55 Ro-9 Jaarrekening 2013, Begrotingswijziging 
  2014-1 en de primaire begroting 2015 
  van de Gemeenschappelijke Regeling 
  Amstelland en De Meerlanden.
22.05 Ro-10 Hondenbeleid
22.25 Ro-11 Planproces en werkwijze ruimtelijke 
  ontwikkelingen
22.45 Ro-12 Wijziging Reglement van Orde Commissie 
  Ruimtelijke Kwaliteit en schrappen 
  toelichting bij hoofdstuk 9 van de 
  Bouwverordening
23.00  Vragenkwartier en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  RAAd (besluitvormend)

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

23.10  Rb-1. 1. Opening door de voorzitter mw. 
   J. Vonk-Vedder 
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van het resumé van 
   12 juni 2014
  4. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 Rb-2. Vaststellen fractiebudgetten 2013 
  en 2014
 Rb-3 De jaarstukken 2013 en de toelichting, 
  inclusief de uitkomsten van de 
  accountantscontrole jaarrekening 2013 
  (Verslag van bevindingen)
 Rb-4 Lentenota 2014

  SLUITING 

bALiES G2 Op diNSdAG 8 juLi EERdER diCHT

De balie Werk en Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg zijn op dinsdag 8 juli eerder gesloten. Deze gaan om 
10.00 uur dicht. De telefonische spreekuren sluiten op 8 juli 
om 10.00 uur.

Officiële Mededelingen
3 juli 2014

bEkENdMAkiNG uiTVOERiNGSNOTA HORECA 2014 
iNCLuSiEf dE HANdHAViNGSSTRATEGiE dRANkEN 
HORECA GEMEENTE AALSMEER (z-2014/ 025644 
d-2014/118310d-2014/118329)

Samenvatting
de burgemeester heeft op 27 mei 2014 de Uitvoeringsnota 
Horeca 2014 inclusief de Handhavingsstrategie Drank en Ho-
reca gemeente Aalsmeer vastgesteld.

inhoud
Vanaf 1 januari 2013 is het toezicht op de naleving van de 
Drank- en Horecawet (hierna: DHW) overgeheveld van de Ne-
derlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) naar de ge-
meenten. Daarnaast heeft de burgemeester door de inhoude-
lijke wijziging van de DHW een aantal nieuwe bevoegdheden 
gekregen. Vanwege deze wijzigingen was het noodzakelijk 
om het sanctiebeleid te actualiseren. Om invulling te geven 
aan de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken en de inte-
graliteit daarbij te waarborgen, is de Uitvoeringsnota Horeca 
2014 opgesteld.

kENNiSGEViNG bESLuiT WET ALGEMENE bEpALiNGEN 
OMGEViNGSRECHT

Door ContrAll Projektrealisatie B.V. is namens Shell Neder-
land Verkoopmaatschappij B.V. bij het college van de ge-
meente Aalsmeer een verzoek ingediend om de bestaande 
omgevingsvergunning (v/h vergunning Wet milieubeheer) 
d.d. 4 juli 1995 (nr. WM 94-64) voor de twee LPG-tankstati-
ons, gelegen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aalsmeer, m.i.v. 
31 maart 2015 in te trekken. Het college heeft besloten om 
aan dit verzoek te voldoen. Het besluit is ongewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpbesluit.

Het besluit alsmede andere ter zake zijnde stukken liggen 
vanaf 4 juli t/m 15 augustus 2014 ter inzage in het gemeen-
tehuis bij de afdeling Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De 
openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag 
van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen 
de stukken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits 
daarvoor van te voren een telefonische afspraak wordt ge-
maakt (tel. 020-5404154).

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende de ge-
noemde terinzagetermijn een bezwaarschrift indienen. Het 
bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer, ter attentie van de Bezwaarschrif-
tencommissie, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Het bezwaar-
schrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten minste de naam 
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de ge-
noemde periode, kan - indien er sprake is van een spoed-
eisend belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen 
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 
Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het 
indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd. 

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. 

- Aalsmeerderweg 277 (Z-2014/038639), het uitbreiden 
van de woning;

- Aalsmeerderweg 420-422 (Z-2014/038469) het kappen 
van bomen;

- Ampèrestraat 7 (Z-2014/037100), het vergroten van een 
woonhuis aan de voorzijde;

- Geerland 18 (Z-2014/039333), het wijzigen van een be-
stemmingsplan voor een kantoor aan huis;

- Kudelstaartseweg 210 (Z-2014/038308) het uitbreiden 
van de woning;

- Molenpad 2 (Z-2014/037723), het veranderen van brand-

waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare 
geluidbelasting vanwege het industrielawaai van Schiphol-
Oost. Als gevolg hiervan is het bestemmingsplan naar het 
oordeel van GS niet meer in strijd met de Wet geluidhinder. 
Daarmee is het provinciaal belang bij de reactieve aanwijzing 
aan het besluit ontvallen. 

Terinzagelegging
Het besluit tot intrekking van de reactieve aanwijzing van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, het op 4 juli 2013 
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Schinkelpolder” 
en de daarbij behorende stukken liggen in de periode van 
4 juli 2014 t/m 14 augustus 2014 voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPSCHINKELPOLDER-VA01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://www.
ro0358.ropubliceer.nl/, of via de website www.aalsmeer.nl.

Het intrekkingsbesluit is digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.9927.
RASCHINKELPOLDER20130813-INGT;

De papieren stukken zijn gedurende deze periode in te zien 
bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer aan 
het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: 
maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. 

De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De 
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-
12.30 uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden 
inzage wil hebben in het plan, kan daarvoor contact opne-
men via het algemene tel. 0297-387575.

Rechtsbescherming bestemmingsplan
Tegen de onderdelen van het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan die door de intrekking van het aanwijzingsbesluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland alsnog in stand 
zijn gebleven, kan met ingang van vrijdag 4 juli 2014 ge-
durende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag door: 
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren 

hebben gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerp 
van het bestemmingsplan;

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest tijdens de terinzageligging van het ontwerpbe-
stemmingsplan een zienswijze naar voren te brengen;

- een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeen-
teraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde be-
stemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestem-
mingsplan.

Vereisten beroepschrift
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) 
van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift 
is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan (voor 
wat betreft artikel 3.1, sub b. van de planregels) treedt in 
werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instel-
len van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voor-
komen dat het besluit in werking treedt, kan de indiener van 
een beroepschrift tegelijkertijd de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. De voorzitter kan dit doen 
als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook 
als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u 
griffierecht betalen.

COLLECTES

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

Vervolg op volgende blz.
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iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Geerland 18 (Z-2014/034388), het wijzigen van een be-

stemmingsplan tbv een bed and breakfast (verzonden 1 
juli 2014);

- Stationsweg 17 (Z-2014/027984), het reconstrueren van 
de drinkwaterleiding (verzonden 25 juni 2014).

GEACCEpTEERdE (SLOOp)MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop)melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Machineweg 12 (Z-2014/038460), het verwijderen van 

asbest (verzonden 30 juni 2014);
- Ophelialaan 188a (Z-2014/038638), het verwijderen van 

asbest (verzonden 30 juni 2014);
- Roerdomplaan 3 (Z-2014/038429), het verwijderen van 

asbest (verzonden 30 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 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstel-
veen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 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.

EVENEMENTENVERGuNNiNG

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Westeinder Culinair (Z-2014/032963), Surfeiland Kudel-

staartseweg op zaterdag 5 juli 2014 (verzonden 1 juli 
2014);

- Oceanus/Oosterbad zwemloop (Z-2014/033089), Mr. 
Jac. Takkade 1 op zaterdag 5 juli 2014 (verzonden 1 juli 
2014).

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras 
zijn verleend:
- De Ophelia, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-2014/021908), 

verleend 27 juni 2014;
- Resto VBA B.V.( Bar & Brasserie, Snackcorner en Plan-

torama), Legmeerdijk 313, Aalsmeer (Z-2014/018342), 
verleend 30 juni 2014.

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
- Resto VBA B.V. (Fresh-corner, Tribune E/F en Tribune G), 

Legmeerdijk 313, Aalsmeer (Z-2014/018327), verleend 
30 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 zijn verleend:
- De Ophelia, Ophelialaan 108, Aalsmeer (Z-2014/021908), 

verleend 27 juni 2014.
- Resto VBA B.V. ( Bar & Brasserie, Snackcorner en Plan-

torama), Legmeerdijk 313, Aalsmeer (Z-2014/018303), 
verleend 30 juni 2014.

AANWEziGHEidSVERGuNNiNG kANSSpELAuTOMATEN

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b 
Wet op de kansspelen de volgende aanwezigheidsvergunnin-
gen kansspelautomaten zijn verleend:
- Resto VBA B.V. (Selfservice Plantorama), Legmeerdijk 

313, Aalsmeer (Z-2014/018303) verleend 30 juni 2014;
- Resto VBA B.V. (Snackcorner), Legmeerdijk 313, Aalsmeer 

(Z-2014/018303) verleend 30 juni 2014;
- Resto VBA B.V. (Bar & Brasserie), Legmeerdijk 313, Aals-

meer (Z-2014/018303) verleend 30 juni 2014.

TER iNzAGE

t/m 07072014 Willem-Alexanderstraat 8 (het kappen van 
een boom)

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 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 Zwar-
teweg’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken

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)

t/m 30072014 Aalsmeerderweg 364 (het tijdelijk huisvesten 
van 4 wooneenheden voor maximaal 7 perso-
nen); Oosteinderweg 301 (het onderheien en 
verharden van het pad naast de woning)

t/m 02082014 Oosteinderweg 515 (het bouwen van een 
vrijstaand woonhuis); Wilgenlaan 21a (het 
vervangen van een dakkapel (voor))

t/m14082014 Rietwijkeroordweg 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 
28, 30, 58, 64 en Noordpolderweg 13, (Schin-
kelpolder) (het besluit tot intrekking van de 
reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, het op 4 juli 2013 gewij-
zigd vastgestelde bestemmingsplan “Schinkel-
polder” en de daarbij behorende stukken)

t/m 15082014 Burg. Kasteleinweg 3 en 4 (intrekken be-
staande omgevingsvergunning (v/h vergun-
ning Wet milieubeheer) d.d. 4 juli 1995 (nr. 
WM 94-64) voor de twee LPG-tankstations, 
m.i.v. 31 maart 2015 in te trekken)

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL




