16 juli 2015

officiële mededelingen
kennisgeVing oVereenkomst tot kostenVerhaal
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, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
oPeningstijden Balie Bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afsPraken Burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
insPreken in de commissieVergadering
oVer een geagendeerd onderwerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(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 meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicePunt Beheer en uitVoering
ProVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VerkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel
gemeente Aalsmeer, sectie D, nummer 4466 (geheel) ter
grootte van 2.141 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal
tot stand is gekomen. Het perceel is gelegen aan de Kudelstaartseweg 67-73 te Kudelstaart. De gemeente is, onder in
de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid om ten behoeve van de realisatie van het bouwplan voor het betrokken
perceel de bestemming te wijzigen van Bedrijven en wonen
(lintbebouwing) in Wonen en Tuin. De wijziging zal opgenomen worden in het bestemmingsplan “Ontwerp eerste herziening bestemmingsplan Kudelstaart op onderdelen 2013”.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf
heden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1, te Aalsmeer.
Bekendmaking wijZiging centrumregeling
amBtelijke samenwerking aalsmeer
en amstelVeen en wijZiging
dienstVerleningshandVest aalsmeer en
amstelVeen
Met ingang van 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke
Regeling tussen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen
uitgebreid met de taken en middelen op het gebied van
Werk en Inkomen en Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)-voorzieningen ten behoeve van de gemeente Aalsmeer. Het colleges van burgemeester en wethouders en de
burgemeesters van Aalsmeer en Amstelveen hebben hiertoe
in hun vergaderingen van 14 november 2014 en 18 maart
2015 besloten middels de Centrumregeling en het Dienstverleningshandvest te wijzigen. De wijzigingen zullen met
terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2015 in werking treden.
inzage
De Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en
Amstelveen en het Dienstverleningshandvest Aalsmeer en
Amstelveen zijn op de website van de gemeente Amstelveen
www.amstelveen.nl en Aalsmeer www.aalsmeer.nl te vinden.
gewijZigde Vaststelling BestemmingsPlan
‘horecaVoorZiening kudelstaartseweg 295-297’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering
van 25 juni 2015 het bestemmingsplan ‘Horecavoorziening
Kudelstaartseweg 295-297’ met de daarop betrekking hebbende stukken gewijzigd heeft vastgesteld. In samenhang
met het bestemmingsplan is tevens een beeldkwaliteitplan
vastgesteld.
Plangebied
Het plangebied is gelegen in het dorpscentrum van Kudelstaart nabij het kruispunt van de Kudelstaartseweg met de
Herenweg en de Bildammerweg.
doelstelling
Op het perceel waren voorheen twee vrijstaande woningen
gevestigd. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd de komst
van een kleinschalige horecagelegenheid conform de in 2011
door de raad van de gemeente vastgestelde uitgangspunten
mogelijk te maken. Het bestemmingsplan voorziet tevens in
de mogelijkheid op de verdieping van de horecagelegenheid
een viertal appartementen te realiseren.
inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding en
planregels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1
januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als het
rechtsgeldige bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met de
bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 17 juli 2015
tot en met 27 augustus 2015 op de volgende wijze voor een
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.10C-VG01,
en via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.
nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open
van 8.30 uur tot 20.00 uur, en
- 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).
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.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het
vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening beroep worden ingesteld door:
1. degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar hebben gemaakt;
2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet
in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk
digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers
mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.
inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

samenhangende produkten
In samenhang met het bestemmingsplan is tevens een
Beeldkwaliteitplan voor de projectlocatie voorbereid. Het
Beeldkwaliteitplan is tegelijkertijd met het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen het vastgestelde Beeldkwaliteitplan
staat geen bezwaar of beroep open.
BeeldkwaliteitsPlan ‘horecaVoorZiening
kudelstaartseweg 295-297’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van
25 juni 2015 het beeldkwaliteitsplan ‘Horecavoorziening
Kudelstaartseweg 295-297’ heeft vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan stelt regels voor de uiterlijke verschijningsvorm
van de bouwwerken en voor de inrichting van het perceel
Kudelstaartseweg 295-297. Voor dit gebied is gelijktijdig
een bestemmingsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan
‘Kudelstaartseweg 295-297’ is vastgesteld als onlosmakelijk
onderdeel van de Welstandsnota Aalsmeer 2013. Het besluit
tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan alsmede de aanhaking bij de Welstandsnota staat niet open voor bezwaar
en beroep.
wet algemene BePalingen omgeVingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Herenweg 66 A (Z-2015/037909), het plaatsen van een
erfafscheiding t.b.v. privacybescherming (ontvangen 7
juli 2015);
- Herenweg 66 A (Z-2015/037897), het aanbrengen van
een bergzolder (ontvangen 7 juli 2015);
- Herenweg 66 A (Z-2015/037890), het aanbrengen van
steigers aan bestaande meerpalen (ontvangen 7 juli
2015);
- Margrietstraat 9 (Z-2015/039141), plaatsen schutting en
vlonder achtertuin (ontvangen 13 juli 2015);
- Primulastraat 32 (Z-2015/039159), plaatsen dakkapel
aan de voorzijde (ontvangen 14 juli 2015);
- T.h.v. Thailandlaan 6 (Z-2015/038310), het tijdelijk aanbrengen van een omleiding in de Hornbocht (ontvangen
9 juli 2015);
- Zandoogjestraat 11 (Z-2015/038624), het oprichten van
een carport (ontvangen 10 juli 2015);
- Zandoogjesstraat 13 (Z-2015/038629), het oprichten van
een garage (ontvangen 10 juli 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Zandoogjestraat 13 (Z-2015/038636), het demonteren
van een berging (ontvangen 10 juli 2015).
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:
- Calveslo 38 (Z-2015/025358), het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 10 juli 2015);
- Einsteinstraat 71 (Z-2015/027794), het plaatsen van een
geldkiosk (verzonden 7 juli 2015);
- Herenweg 6.t.o 29 (Z-2015/056211), het bouwen van
een steiger (verzonden 9 juli 2015);
- Herenweg 81 (Z-2015/032553), het vestigen van een Bed
& Breakfast (verzonden 9 juli 2015);
- Oosteinderweg 106 B (Z-2015/012499), het bouwen van
16 bedrijfsunits (verzonden 9 juli 2015);
- Uiterweg 188 (Z-2014/061277), het vervangen van een
loods (verzonden 7 juli 2015).
weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. 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.
- Jac. P. Thijsselaan nabij 6 hoek Berkenlaan nabij 26 (Z2015/029561), het plaatsen van geluidschermen (verzonden 10 juli 2015);
- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/032558), het plaatsen van
twee reclamepijlen (verzonden 9 juli 2015)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Herenweg 60 (Z-2015/022645), het oprichten van een
woning;
- Nieuwe Calslagen Kavel 4,8 en 9 (Z-2015/027325), het
oprichten van drie woningen;
- Nieuwe Calslagen Kavel 11 en 17 (Z-2015/022650), het
oprichten van een woning met botenhuis;
ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Visserstraat 4 (Z-2015/030899), Het afwijken van bestemmingsplan gedeeltelijk veranderen van loods naar
biljartlocatie;
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Gloxiniastraat 21 (Z-2015/034099) het melden van
brandveilig gebruik m.b.t. kamergewijze verhuur met 5 of
meer wooneenheden (verzonden 7 juli 2015);
- Jasmijnstraat 35 en 37 (Z-2015/036794), het slopen van
het gehele woongebouw, met handhaving van de funderingsbalken en palen (verzonden 9 juli 2015);

- Oosteinderweg 287 (Z-2015/037081), het verwijderen van asbesthoudende beschoeiing (verzonden 8 juli
2015);
- Uiterweg 263 (Z-2015/037241), het verwijderen van asbesthoudende dak- en gevelplaten van een loods (verzonden 8 juli 2015);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 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:
- Stommeerweg 91 (Z-2015/034976), melding brandveilig
gebruik restaurant (verzodnen 10 juli 2015);
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 commissie 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.
eVenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Kudelstraatseweg 20 (Z-2015/037162) 23ste Grote Prijs
van Aalsmeer op 4 oktober 2015 (ontvangen 2 juli 2015);
- Zijdstraat/ ged. Dorpsstraat/ Schoolstraat/ ged. Weteringstraat (Z-2015/038235) Braderie/ rommelmarkt op 5
september 2015 (ontvangen 9 juli 2015);
- Aalsmeer en overige gemeenten (Z-2015/033387) Ride
For The Roses op 6 september 2015 (ontvangen 16 juni
2015).
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Raadhuisplein, Zijdstraat, Dorpsstraat, Weteringstraat (Z2015/030014) Goud van Oud op 29 augustus 2015 (verleend 8 juli 2015);
- Weteringstraat 8 en Zijdstraat 60 (Z-2015/029985) Tropical Night op 25 juli 2015 (verleend 9 juli 2015).
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
VentVergunning (Verleend)
- Westeinderplassen (Z-2015/015332) Verkoop consumptie-ijs (verleend 9 juli 2015).

Vervolg op volgende blz.

Procedure
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling 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 schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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officiële mededelingen
Vervolg van vorige blz.
exPloitatieVergunning (aanVragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 222, Restaurant Jones (Z2015/037076), ontvangen 2 juli 2015.
- Stommeerweg 72, Bar Bistro Joseph Aalsmeer
B.V.(IZ-2015/036753), ontvangen 1 juli 2015.
exPloitatieVergunning (Verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning 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:
- Markstraat 22, Grieks Specialiteiten Restaurant “Zorba de
Griek” (Z-2014/026216), verleend 8 juli 2015.
terrasVergunning (aanVragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Stommeerweg 72, Bar Bistro Joseph Aalsmeer B.V. (Z2015/036753), ontvangen 1 juli 2015.

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Markstraat 22, Grieks Specialiteiten Restaurant “Zorba de
Griek” (Z-2014/026216), verleend 8 juli 2015.
- Bilderdammerweg 116 , Jachthoorncorps Kudelstaart (Z2015/014652), verleend 8 juli 2015.
drank- en horecaVergunning (aanVragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 222, Restaurant Jones (Z2015/037076), ontvangen 2 juli 2015.
- Stommeerweg 72, Bar Bistro Joseph Aalsmeer
B.V.(IZ-2015/036753) ontvangen 1 juli 2015.
- Stratencircuit Hornmeer (Z-2015/038206) Motorsportevenement Hibra (ontvangen 9 juli 2015).
drank- en horecaVergunning (Verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 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:
- Markstraat 22 (Z-2014/026216), Grieks Specialiteiten
Restaurant “Zorba de Griek” verleend 8 juli 2015.
concePtVergunning drank- en horecawet***

terrasVergunning (Verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken.

- Bilderdammerweg
116,
Jachthoorncorps
Kudelstaart(Z-2015/14652), verzonden 8 juli 2015.
Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet leg ik
de conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende

stukken vanaf 15 juli 2015 voor een ieder gedurende zes
weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer 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 vergunningen. Gedurende deze termijn
kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn
zienswijze tegen het conceptbesluit naar voren brengen. De
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij de burgemeester
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men
belanghebbende is.
Verleende standPlaatsVergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende
standplaatsvergunning 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, Florus Pellikaan Groente en Fruit (Z2015/005600), verkopen groeten en fruit voor de periode
februari 2015 t/m januari 2020, verzonden 14 juli 2015
Buiten Behandeling gestelde aanVragen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan
de onderkant van deze advertentie:
- Zijdstraat (Z-2015/035323) Aanbieding stroom en gas
van 22 t/m 27 juni 2015 (verzonden 14 juli 2015)

ter inZage:
t/m 30-07-15 Wijziging bestemmingsplan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/ Thailandlaan (met bijbehorende stukken)
t/m 30-07-15 ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Schinkelpolder - tegenover
Mr. Jac. Takkade 8’ en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden (met bijbehorende stukken)
t/m 05-08-15 aanwijzingsbesluit seksinrichtingen en escortbedrijven
t/m 05-08-15 verordening tot wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer
(prostitutiebeleid)
t/m 05-08-15 nadere regels voor seksinrichtingen en escortbedrijven
t/m 13-08-15 bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken
t/m 14-08-15 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en
de verklaring van geen bedenkingen en de
overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met bestemmingsplan Hornmeer,
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure)
t/m 20-08-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Herenweg, tegenover 29
t/m 20-08-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Uiterweg 188
t/m 21-08-15 Voorbereidingsbesluit Schipholparkeren (en
bijbehorende stukken) en herziening van het
bestemmingsplan “N201-zone”
t/m 27-08-15 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t.
“ Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’
(met de bijbehorende stukken)

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

facebook.com/

