
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
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 Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, 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 ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht 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 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 Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

officiële mededelingen
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bekendmakingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 

- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. Klik op het kopje 
‘Bekendmakingen’ op de homepage van de gemeentelijke 
website, www.aalsmeer.nl. 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- 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 bin-
nen 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 “On-
bekend” 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: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend 
in de basisregistratie personen (brp)

besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP 
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit 
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd 
als niet-ingezetene.
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bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook 
stuurt u een kopie van het besluit mee.

ter inZagelegging ontWerpbestemmingsplan 
‘partiele herZiening n201-Zone - 
schipholparkeren’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat met ingang van 8 juli 2016 tot en met 18 augus-
tus 2016, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Partiele herziening N201- zone – Schipholparke-
ren met de bijbehorende stukken. 

doelstelling
Het gebruik van gronden en gebouwen als perifere parkeer-
voorziening voor de luchthaven Schiphol is momenteel in 
alle vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Aals-
meer uitgesloten, met uitzondering van het bestemmings-
plan N201-zone. Deze partiele herziening van het bestem-
mingsplan N201 heeft dan ook als doel om het gebruik van 
‘Schipholparkeren’ in enkele deelgebieden uit dit bestem-
mingsplan te sluiten, waardoor het gebruik van deze gron-
den in overeenstemming wordt gebracht met het ruimtelijk 
beleid van de gemeente, zoals beschreven in de notitie “Be-
leidslijn Schipholparkeren”.

locatie
Het plangebied waarop deze partiële herziening betrekking 
heeft ziet slechts op enkele deelgebieden uit het vigerende 
bestemmingsplan N201. Het plangebied van het vigerende 
bestemmingsplan N201-zone is de laatste jaren namelijk al 
sterk in omvang afgenomen. Het plangebied voor deze her-
ziening ziet daarmee op (delen van) de deelgebieden 2, 4, 
6 en 8 van Greenpark Aalsmeer alsmede gronden voor de 
bloemenveiling, voor zover gelegen buiten zone 3 van het 
Luchthavenindelingsbesluit, zie de bij het bestemmingsplan 
behorende verbeelding.

ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stuk-
ken gedurende 6 weken vanaf 8 juli 2016 op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-

tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstij-
den zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen. 

- in papieren vorm bij de balie Bouwen en vergunningen 
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. 
Voor openingstijden zie: http://www.amstelveen.nl/ba-
liebouwen. 

indienen zienswijze ontwerp bestemmingsplan
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 de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van zienswijze bestemmingsplan 
‘partiele herziening N201-zone – Schipholparkeren’. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan 
daarvoor contact opnemen met dhr. R. Frusch via telefoon-
nummer 0297-387575.

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.
- Legmeerdijk 342, 1431 GC (het afwijken van een bestem-

mingsplan t.b.v. kleinschalige detailhandel (brocanterie 
aan huis)) (Z-2016/034743)

- Cyclamenstraat 39, 1431 RZ (het aanleggen van een in- 
en uitrit) (Z-2016/034742)

- Punterstraat 8, 1431 CT (het afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. het aanleggen van een terras aan de 
voor- en zijgevel van de winkel) (Z-2016/035226)

- Kudelstaartseweg 165, 1433 GC (het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het omzetten naar algemene be-
drijven bestemming) (Z-2016/035170)

- Praamplein, 1431 CV (het afwijken van het bestemmings-
plan t.b.v het plaatsen van een tent voor de feestweek) 
(Z-2016/034337)

- Mijnsherenweg 20 kwek., 1433 AS (het herbouwen van 
een tuinbouwkas) (Z-2016/036116)

- Aalsmeerderweg naast 378, 1432 EE (het oprichten van 
een woonhuis) (Z-2016/036160)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Kanaalstraat 32, 1431 BW (Z-2016/034354), het melden 

mobiel breken bouw- en sloopafval
- Stommeerkade 18, 1431 EJ (Z-2016/034706), het melden 

van brandveilig gebruik t.b.v. huisvesten arbeidsmigran-
ten 

- Anjerlaan 18, 1431 TS (Z-2016/035282), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

- Burgemeester Kasteleinweg 3, 1431 BX (Z-2016/034073), 
activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf

- Wim Kan Dreef 4, 1433 HM (Z-2016/035148), activitei-
tenbesluit t.b.v. het plaatsen van lichtmasten en led-
armaturen tijdens de aanleg van het 2e kunstgrasveld 
RKDES

rectificatie, aanvraag ontvangen
- Kudelstaartseweg 223, 1433 GG (Z-2016/031289) (het 

vergroten van het balkon en het uitbreiden van de wo-
ning aan de achterzijde). Toelichting: in de bekendma-
kingen van 16 juni jl. is een onvolledige omschrijving 
van de werkzaamheden vermeld

- Helling 48, 1431 BT (Z-2016/033030) (het wijzigen van 
de gevel aan de voorzijde van de woning). Toelichting: 
in de bekendmakingen van 23 juni jl. is een onvolledige 
omschrijving van de werkzaamheden vermeld

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne 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:
- Geraniumstraat 46, 1432 SR (Z-2016/016909), het op-

richten van een garage en carport in de zijtuin. Verzon-
den: 30-06-2016

- Uiterweg 214 ( H 1009), 1431 AT (Z-2016/031664), het 
verplaatsen blokhut van landje 504 naar 517. Verzonden: 
01-07-2016

buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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 ad-
vertentie:
- Tartinihof 20, 1431 ZT (Z-2016/023135) (het vergroten 

van een balkon). Verzonden: 28-06-2016. Toelichting: 
aanvraag buiten behandeling gesteld

beslistermijn verlengd 
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2016/026193) (het plaat-

sen van een vaste terrasoverkapping over het
  bestaande terras van het restaurant) 
- Azaleastraat 24, 1431 SJ (Z-2016/021758) (het uitbrei-

den van de schuur aan de achterzijde)

geaccepteerde meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Zijdstraat 60, 1431 EE (Z-2016/033584) (Activiteitenbe-

sluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf Bar Restaurant 
De Praam)

- Kanaalstraat 32, 1431 BW (Z-2016/034354) (het melden 
mobiel breken bouw- en sloopafval)

- Anjerlaan 18, 1431 TS (Z-2016/035282) (het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)

- Corellihof 2, 1431 ZZ (Z-2016/034710) (het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)

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

niet-geaccepteerde meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerkade 17 en 18, 1431 EJ (z-2016/032338) (het 

melden van brandveilig gebruik t.b.v. huisvesting ar-
beidsmigranten)

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. 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)
(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 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.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/031045) (Acti-
viteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Rustik 
Aalsmeer)

Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 

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 (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.
- Westeinderplassen (Z-2016/022423), Plaspop 2016 op 

zaterdag 2 juli 2016, verleend 26 juni 2016

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

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Apollostraat 9-24 (Z-2016-031277), eten met bewoners 

Apollostraat, ingetrokken 28 juni 2016
- Parkeerterrein De Dreef nabij zwembad De Waterlelie 

(Z-2016/015434), kermis Aalsmeer, ingetrokken 23 juni 
2016

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Dorpshaven-Zuid (Z-2016/033448), Buurtbarbecue op 15 

juli 2016, melding akkoord 28 juni 2016
- Surfeiland (Z-2016/036564), afscheid klas 2B1 op 7 juli 

2016, melding akkoord 5 juli 2016
- Ad Verschuerenplein (Z-2016/033999), Pleinconcert Flo-

ra op 4 juli 2016, melding akkoord 1 juli 2016
- Apollostraat 20-24 (Z-2016/035419), Straatfeest op 16 

juli 2016, melding akkoord 5 juli 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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 om-
gevingsvergunning (beschikking), de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere 
grenswaarden en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken m.b.t. bestemmings-
plan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitge-
breide procedure)

t/m 04-08-16 De aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bij-
behorende stukken) m.b.t. Uiterweg 380 (het 
verbouwen en vergroten van een woning)

 De aanvraag, de ontwerpbeschikking (en bij-
behorende stukken) m.b.t. Haya van Some-
renstraat 35A (brandveilig gebruik t.b.v. BSO 
Kudelstein)

t/m 18-08-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiele herzie-
ning N201-zone - Schipholparkeren met de 
bijbehorende stukken.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl




