21 juli 2016

officiële mededelingen
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. 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)
(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 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.
Facebook “f ” Logo

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.
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bekendmakingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 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 mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 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 binnen 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 “Onbekend” 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: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
vastgesteld bestemmingsplan “gtec locatie
oost”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikel 3.8, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering
van 7 juli 2016 het bestemmingsplan “GTEC Locatie Oost”
ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied heeft betrekking op de thans onbebouwde
bedrijfsgronden aan de Legmeerdijk 301 welke zijn gelegen
tussen de bedrijfsbebouwing van FloraHolland aan de Legmeerdijk 313 en het gebouw van Waterdrinker aan de Sierteeltstraat 25. De noordwestzijde van het plangebied wordt
begrensd door de transportverbinding die FloraHolland met
Waterdrinker verbindt. Het plangebied maakt onderdeel uit
van ‘locatie Oost’ van de bloemenveiling.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 juli 2016
tevens het bijbehorende beeldkwaliteitskader “GTEC Aalsmeer” vastgesteld en bepaald dat deze integraal onderdeel
uitmaakt van de Welstandsnota Aalsmeer 2013. Het besluit
tot vaststelling van het beeldkwaliteitskader staat niet open
voor bezwaar en beroep.
doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken
van het Green Trade & Experience Center (GTEC) op locatie
Oost van FloraHolland Aalsmeer. Deze ontwikkeling behelst
in hoofdzaak een groothandelscentrum, marktplaatsgebonden bedrijfsruimten en een Experience & Business Center.
Het Experience Center betreft een toeristisch recreatieve voorziening die hoofdzakelijk betrekking heeft op
sierteelt(aanverwante) producten en/of voedsel. Het Business Center voorziet onder meer in zaalaccommodatie voor
congressen, evenementen en vergaderingen.
ter inzage
Het besluit tot (ongewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan ligt, tezamen met de bijbehorende stukken, in de
periode van 22 juli 2016 tot en met 1 september 2016 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.GTECLocatieOost-VG01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via
http://0358.ropubliceer.nl, of via de website
www.aalsmeer.nl.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende bovengenoemde periode bij de balie Burgerzaken op het raadhuis
van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de centrale balie
open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
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Het plan ligt 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 tot en met woensdag 8.30-15.30
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.
beroep bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening
kan met ingang van 22 juli 2016 gedurende zes weken tegen
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA, Den Haag
door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren
hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerpplannen; en
- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over de
ontwerpplannen bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet in staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot de
gemeenteraad te wenden;
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering)
van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift
is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld
kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot
(ongewijzigde) vaststelling treedt in werking op de dag na
de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek
om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan
niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.
voornemen opschorten bijhouding
persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n)
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer
staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Bakker
Kuczmierczyk
Hoffschlag

S.
A.M.
M.R.

24-09-1977 11-07-2016
24-11-1992 11-07-2016
31-07-2015 11-07-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
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 ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 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.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Kaznowski
Kaznowski

W.P.
K.Z.

05-08-2012 14-07-2016
25-05-1990 14-07-2016

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 wethouders 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 besluit, 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.
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 60, 1433HB(Z-2016/037389) het aanleggen
van een oprit en parkeerplaatsen
- Baccarastraat 3, 1431RN (Z-2016/038349) brandveilig
gebruik t.b.v. het starten van een kinderdagverblijf in
Jozefschool
- Maarse & Kroonhof 47, 1431PC (Z-2016/038473) het vergroten van werk/slaapkamer op het dakterras
- Fuutlaan 43, 1431VN (Z-2016/038578) het plaatsen van
een dakkapel aan de voorgevel
- Christinastraat 20, 1432HN (Z-2016/038559) het vergroten van bestaande zijaanbouw
- Langs Machineweg 33 t/m 47 richting trafostation Oosteinde aan Wilhelminastraat, 1432EL (Z-2016/039014)
het aanleggen van een nieuwe middenspanningskabel
tussen 2 trafostations
rectificatie aanvraag ontvangen
- Hadleystraat 1-3, 1431SK (Z-2016/030884) het veranderen van een gedeelte van het beautycenter tot woning
Toelichting: In de bekendmaking van 16 juni jl. is er een
foutieve omschrijving gepubliceerd.
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Vlinderweg 11, 1432MZ(Z-2016/028955) het oprichten
van een brug en het aanleggen van een in- en uitrit
- Kudelstaartseweg 210, 1433GP (Z-2016/028469) het wijzigen en verlengen van een steiger

- Kerkweg 1, 1432EH (Z-2016/029275) het plaatsen van
een nieuwe kapconstructie met dakkapellen
- Hadleystraat 1-3, 1431SK (Z-2016/030884) het plaatsen
van een scheidingswand en het veranderen van de indeling
kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 116, 1432AN (Z-2016/003356) het oprichten van een woonhuis
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 21 juli 2016 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Mijnsherenweg 34, 1433AS (Z-2016/019083) het plaatsen van 2 dakkapellen op de voorgevel
- Helling 48, 1431BT (Z-2016/033030) het wijzigen van de
gevel aan de voorzijde van de woning
- Schweitzerstraat 59, 1433AH (Z-2016/032630) het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel
- Hoofdweg 32, 1433JW (Z-2016/032644) het omzetten
van de woning naar kamergewijze verhuur
- Praamplein, 1431CV (Z-2016/034337) het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen van een tent
voor de feestweek
- Mendelstraat 96, 1431KP (Z-2016/025626) het plaatsen
van een dakkapel aan de voorgevel
- Emmastraat 33, 1432EW (Z-2016/027893) het plaatsen
van een dakopbouw
- Emmastraat 31, 1432EW (Z-2016/027886) het plaatsen
van een dakopbouw
geweigerde omgevingsvergunning, 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 weigeren. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2016/036592) aanvraag gelijkwaardigheid Wet Milieubeheer i.c. Activiteitenbesluit
t.b.v. het opslaan van stoffen in opslagtanks
ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Clematisstraat 3, 1431SE (Z-2016037760) het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen
bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Clematisstraat 3, 1431SE (Z-2016/037760) het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Stommeerkade 18, 1431EJ (Z-2016/034706) brandveilig
gebruik t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten
- Stommeerkade 17, 1431EJ (Z-2016/034709) brandveilig
gebruik t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten
- Lijnbaan nabij nr. 3, 1431CH (Z-2016/036409) het verwijderen van asbesthoudende beschoeiing
- Mendelstraat 108, 1431KP (Z-2016/037580) het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Baccarastraat 3, 1431RN (Z-2016/037542) brandveilig gebruik t.b.v. buitenschoolse opvang De Dolfijn
vervolg op volgende blz.

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 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 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 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 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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vervolg van vorige blz.
- Lakenblekerstraat 26, 1431GG (Z-2016/033480) Activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf
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 (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.
- Kudelstaartseweg 20, 1431GA (Z-2016/033054), 24ste
Grote Prijs van Aalsmeer (Windsurf wedstrijd) op 2 oktober
2016, verleend 25 juli 2016

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

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2016/025661), Restaurant Rustik, verzonden 15 juli 2016

ingetROkken aanvRagen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
Gerberastraat 157, 1431RA (Z-2016/037838), Plaatsen kraan,
ingetrokken 14 juli 2016
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 kunt u bezwaar maken.
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