20 juli 2017

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.wijkoverlegaalsmeer.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 / 0297-387584.
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.
- 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 Androidsmartphones 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.
VASTSTELLING VERORDENING ELEKTRONISCHE
KENNISGEVING
Op 29 juni 2017 heeft de raad van Aalsmeer de Verordening
elektronische kennisgeving vastgesteld. Voor informatie omtrent bekendmakingen kunt u kijken op overheid.nl. Dit is de
officiële geldende informatie. Daarnaast publiceren we de bekendmakingen op deze pagina in de Nieuwe Meerbode, editie
Aalsmeer.
(GEWIJZIGDE) VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
AALSMEER DORP
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 6 juli
2017 het bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’ heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte
van het ontwerp. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft
met ingang van 30 maart 2017 gedurende 6 weken een ieder ter inzage gelegen. De bestemmingsplannen binnen het
gebied Aalsmeer-Dorp dienen op grond van de in de Wro geregelde actualisatieplicht herzien te worden. Het nieuwe bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp herziet een aantal verouderde
plannen maar is, zoals dat heet, conserverend van aard. Dat
wil zeggen dat het plan hoofdzakelijk de bestaande functies
vastlegt. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt aan
de centrale entree van de gemeente (N196) en grens aan de
gemeente Haarlemmermeer. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrenst door de Ringvaart van de Haarlemmermeer,
aan de oostzijde door de Oude Spoordijk, aan de zuidzijde
door de Stommeerkade en aan de westzijde door de achterzijden van de percelen aan de Stationsweg, de Uiterweg en de
Brandewijnsloot. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling
een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht.
Voor de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen
naar de stukken die ter inzage liggen.
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Aalsmeer-Dorp’
ligt met bijbehorende stukken van 21 juli 2017 t/m 31 augustus 2017 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:
- In digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.06B-VG01, en
- Via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl/
- In papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden
zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- Bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.
Beroepsmogelijkheid
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit
hogere grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door
een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp
bestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 weken
waarbinnen het vastgestelde bestemmingsplan en het ontheffingsbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen,
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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 voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
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VASTGESTELDE STRUCTUURVISIE LANDELIJK
GEBIED OOST
Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de structuurvisie Landelijk Gebied Oost en de bestuurlijke oplegger
vastgesteld. Met ingang van vrijdag 21 juli 2017 zal de vastgestelde structuurvisie gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage liggen.
Wat is het doel van de structuurvisie?
Het gebied van de structuurvisie wordt globaal begrensd door
een deel van de Hogedijk in het noorden, de Bosrandweg in

het oosten, de Legmeerdijk in het zuiden en de Machineweg
in het westen. Eind 2015 is de door de gemeenteraad de Nota
van uitgangspunten Landelijk Gebied Oost opgesteld. Deze
Nota is de start om te komen tot een gedragen structuurvisie
voor de Oosteindedriehoek, Hornwegdriehoek en het Schinkeldijkje. Voor dit gebied is als enige tijd geconstateerd dat het
verrommelt en dat de economische toekomst voor een groot
deel van de bedrijven ontbreekt. In het kader van de ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost is met de eigenaren
van de grotere percelen op individuele basis gesproken. Verder
zijn er in maart en juli 2016 twee grote bijeenkomsten geweest met bijna alle eigenaren en omwonenden. De ontwerpvisie beschrijft waar de participanten met het gebied naar toe
willen en geeft daarvoor spelregels en kaders mee. Met het
vaststellen van de structuurvisie en de bestuurlijke opleggers
is een belangrijke stap gezet in het transformeren van afgeschreven kassengebieden in Aalsmeer Oost naar woningbouw.
Hiermee wordt een transformatie gefaciliteerd die verrommeling tegengaat. Met de vastgestelde structuurvisie Landelijk
Gebied Oost wordt de bestuurlijke oplegger ter inzage gelegd.
In de bestuurlijke oplegger worden een aantal accenten geplaatst over stedenbouw, bereikbaarheid, de woonagenda en
duurzaamheid. De bestuurlijk oplegger maakt deel uit van de
besluitvorming.
Waar vind u informatie?
De structuurvisie wordt op 21 juli 2017 beschikbaar gesteld.
De visie vindt u op de volgende manieren:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode:
NL.IMRO.0358.SVLGoost-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 stukken in te zien.
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter
inzage 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 uur tot 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 8.3012.30 uur.
Bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een
structuurvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.
GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN EN
BEELDKWALITEITSPLAN “ROYAL TERRA NOVA”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6
juli 2017 het bestemmingsplan “Royal Terra Nova” gewijzigd
heeft vastgesteld. Het plangebied heeft betrekking op het
woonperceel en de daarachter gelegen kweekgronden aan de
Uiterweg 222. De gronden worden aan de achterzijde begrensd
door de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.
Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in de herinrichting van de
kweekgronden aan de Uiterweg 222 ten behoeve van verblijfsrecreatie. In dat verband zal het van oudsher aanwezig
glastuinbouwbedrijf Royal Terra Nova plaatsmaken voor maximaal vijftien grondgebonden recreatiewoningen met enkele
gemeenschappelijke voorzieningen. De resterende bedrijfsbebouwing zal grotendeels worden verwijderd. Als gevolg daarvan zal het verharde oppervlak binnen het plangebied drastisch afnemen. De daarmee samenhangende opschoning en
vergroening levert een belangrijke kwaliteitswinst op.
Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij vaststelling enkele ondergeschikte
wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen hebben betrekking op de regels van het bestemmingsplan en vloeien voort uit de beoordeling van de ingebrachte
zienswijzen over het ontwerp van het bestemmingsplan. Voor
de inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken
die ter inzage liggen.
Ter inzage
Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan ligt tezamen met de bijbehorende stukken in de
periode van vrijdag 21 juli 2017 t/m donderdag 31 augustus
2017 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.0358.09X2-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 stukken in te zien.
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter
inzage 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 uur tot 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 8.3012.30 uur.
Beroep bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan
met ingang van 21 juli 2017 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;
- 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;
- een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan.

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 (gewijzigde)
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.
Samenhangende producten
Het “Beeldkwaliteitsplan Uiterweg 222” is gelijktijdig met het
bestemmingsplan vastgesteld als integraal onderdeel van de
Welstandsnota Aalsmeer 2013. Het beeldkwaliteitsplan is als
bijlage van het bestemmingsplan op de hiervoor beschreven
wijze in te zien. De gemeenteraad heeft bij vaststelling enkele
wijzigingen in het beeldkwaliteitsplan aangebracht. Voor de
inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken
die ter inzage liggen. Wettelijk is bepaald dat tegen het vaststellen van een beeldkwaliteitsplan geen bezwaar en beroep
openstaat.
HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE RAAD 2017,
EERSTE WIJZIGING 6 JULI 2017
De raad heeft in zijn vergadering van 6 juli 2017 het Reglement van Orde voor de Raad Aalsmeer 2017, eerste wijziging
vastgesteld. Deze verordening is in werking getreden op 7 juli
2017. De wijziging heeft betrekking op de samenstelling van
het Seniorenconvent.
HET REGLEMENT VOOR HET SENIORENCONVENT
De raad heeft in zijn vergadering van 6 juli 2017 het Reglement voor het Seniorenconvent vastgesteld. Deze verordening
is per direct in werking getreden. De wijziging van het reglement betreft de samenstelling van het Seniorenconvent.
DE VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE
RAADSGRIFFIE AALSMEER 2017
De raad heeft in zijn vergadering van 6 juli 2017 de Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Aalsmeer 2017 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van zijn bekendmaking. De Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Aalsmeer 2015 is ingetrokken. De wijziging van de verordening betreft de samenstelling van de
werkgeverscommissie.
Met ingang van 18 juli 2017 zijn de verordeningen terug te
vinden op de website van de gemeente Aalsmeer (onder Bestuur en Organisatie, Gemeentelijke Wet- en Regelgeving, Verordeningen) en op de website van Overheid.nl
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen.
- Kudelstaartseweg 247a, 1433 GH (Z-2017/034600), het
plaatsen van een dakkapel op de zuidgevel
- Koningsstraat 36, 1432 JR (z-2017/034584), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorgevel
- Achter de Wilgen 1, 1431 LZ (Z-2017/034393), het wijzigen van de kozijnen
- Ophelialaan 52, 1431 HJ (Z-2017/034887), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Zijdstraat 83, 1431 EB (Z-2017/034899), het plaatsen van
containers t.b.v. het renoveren winkelpand Blokker
- Hornweg137, 1432 GG (Z-2017/035146), het oprichten
van een woonhuis
- Baccarastraat 1, 1431 RN (Z-2017/035407), het uitbreiden
van een sporthal met twee bergingen
- Nordiawerf 1-6, 1431 CK (Z-2017/035418), het aanpassen
van de reeds verleende vergunning Z-2017/073557 voor
wat betreft de indeling van de begane grond van alle 3 de
woonblokken
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.
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Vervolg van vorige blz.
- Aalsmeerderweg 447, 1432 EC (Z-2017/035671), het vervangen van het pannendak door rietbedekking, het plaatsen van dakkapellen en het vervangen van garagedeuren
door een pui voorzien van 2 zijlichten en openslaande
deuren
- Korfstraat 136, 1433 DD (Z-2017/035661), het plaatsen
van een schuur annex tuinhuis
- Hornweg kavel 3, kadastraal bekend B9577 (Z2017/035640), het oprichten van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit gedeeld met kavel 2
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.
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 moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Turfstekerstraat 59, 1431 GD (Z-2017/021093), het vervangen gevelpanelen en realiseren buitenopslag. Verzonden: 13-07-2017
- Zwarteweg 147, 1431 VL (Z-2016/057592), het uitbreiden
van een bedrijfshal. Verzonden: 13-07-2017
- Hadleystraat 7 01 en 7 02, 1431 SK(Z-2017/016185), het
splitsen van de woning op de begane grond in twee woningen. Verzonden: 13-07-2017

Meldingen, melding akkoord
- Hornweg 137, 1432 GG (Z-2017/035133), het slopen van
een woonhuis
- Elzenlaantje 4, 1431 JG (Z-2017/035442), het slopen van
een bijgebouw en behoeve van een renovatie
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2017/027297), het oprichten van een kantoorgebouw Flora Holland. De beslistermijn
is verlengd met zes weken
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:
- Gehele Zijdstraat en Schoolstraat en een gedeelte van
Dorpsstraat en Weteringstraat (Z-2017/033292), Braderie
op 2 september 2017, ontvangen 29 juni 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

Collectevergunning (verleend)
Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/024188), Geld inzamelen
van 27 augustus tot 2 september 2017, verzonden 14 juli 2017
EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2017/032413), Restaurant
Dracula, ontvangen 23 juni 2017
TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2017/032413), Restaurant
Dracula, ontvangen 23 juni 2017
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:
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2017/032413), Restaurant
Dracula, ontvangen 23 juni 2017
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Wilhelminastraat 8 t/m 14, 1432GC (Z-2017/035332),
Buurt BBQ op 23 september 2017, melding geaccepteerd
18 juni 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE
t/m 20-07-17 De vastgestelde bestemmingsplannen 3e herziening Woonarken- Uiterweg 159 (planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.11D-VG01)
en ‘4e herziening bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 154 (planidentificatiecode NL.
IMRO.0358.11F-VG01) met bijbehorende stukken
t/m 27-07-17 Het ontwerp bestemmingsplan “Green Park
Aalsmeer, deelgebied 10, Japanlaan ZuidOost” met bijbehorend ontwerp exploitatieplan en de daarop betrekking hebbende stukken
t/m 09-08-17 Ontwerp-detailhandelsnota gemeente Aalsmeer
t/m 14-08-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Zwarteweg 147, Aalsmeer
Z-2016/057592 zakelijke beschrijving van de
overeenkomst overeenkomst tot kostenverhaal
- Uiterweg 222, Aalsmeer, Z-2016/019016
t/m 18-08-17 Concept startnotitie Polderzoom 2e fase ter
inzage
t/m 25-08-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Machineweg 200,
bouwkavel 5, (Z-2017/010902), het oprichten
van een woonhuis
t/m 31-08-17 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan “Royal Terra Nova”
t/m 14-09-17 Het voorontwerp bestemmingsplan “Herziening GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en
7, hotel De Zwerm” met de daarop betrekking
hebbende stukken
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