
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 o�ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding 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 verzen-
ding 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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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 tel.nr: 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 af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen 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. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer 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 vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 vragen-
ronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de gri�e 
via gri�e@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 bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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.o�cielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

Conceptbesluit hogere grenswaarde
Tevens is er een onthe�ngsverzoek hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder voor dit project. Het verzoek hogere grens-
waarde heeft betrekking op het overschrijden van de grens-
waarden op de gevels van de nieuwe woningen als gevolg 
van wegverkeerslawaai van de Hoofdweg. Ingevolge artikel 
76 van de Wet geluidhinder is het mogelijk om voor deze ge-
luidsbelasting een onthe�ng te kunnen verlenen.

Ter informatie
De ontwerp-omgevingsvergunning met de ruimtelijke on-
derbouwing en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken en het conceptbesluit hogere grenswaarde liggen 
zes (6) weken, met ingang van 20 juli t/m 30 augustus 2018, 
voor een ieder ten inzage. De stukken zijn op de volgende 
wijze in te zien:

Papier
Aalsmeer: bij de balie van de receptie in het gemeentehuis 
van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maan-
dag t/m vrijdag 8.30-14.00 uur, woensdag 8.30 – 20.00).
Amstelveen: bij de balie Bouwen en Vergunningen in het 
raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. Aanmel-
den via centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m 
woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 
8.30-12.30 uur). 

Digitaal
U kunt de digitale stukken raadplegen op:
-  De gemeentelijke website via de link: 
 http://ro0362.ropubliceer.nl/;
-  De landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via 
 de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
 ?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB10xB-OW01

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een 
zienswijze betre�ende dit ontwerp besluit schriftelijk ken-
baar maken bij het college van burgemeester en wethouders 
van Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen. Een ziens-
wijze kan ook digitaal worden ingediend via http://ro0362.
ropubliceer.nl. Een zienswijze kan naar keuze mondeling naar 
voren worden gebracht. Voor het indienen van een monde-
linge zienswijze dient u via het centrale nummer 020 540 
4911 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakin-
gen.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 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 ‘O�ciële 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 om-
gevingsvergunningen 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 “Onbe-
kend” krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 o�cieel 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.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhou-
ding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o 
personen ambtshalve op te schorten. 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

Chirilă C.D. 01-12-1990 10-07-2018
Olędzka Z. 10-09-1955 10-07-2018
Plinta E. 23-11-1990 10-07-2018
Slomp M. 26-07-1971 10-07-2018
de la Fuente N.C. 03-11-1994 10-07-2018

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 burger-
zaken 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.

UNIVERSITEIT LEIDEN BENADERT DEELNEMERS 
VOOR ONDERZOEK NAAR TOEKOMSTBEELD 
KINDEREN

De Universiteit Leiden gaat een grootschalig onderzoek doen 
naar de manier waarop kinderen naar hun toekomst kijken 
en hoe ouders hun kinderen hierop voorbereiden. Voor dat 
onderzoek wil de universiteit ouders en kinderen in verschil-
lende leeftijdscategorieën schriftelijk benaderen. De univer-
siteit heeft gemeenten verzocht adresgegevens te verstrek-
ken (uitsluitend adresgegevens en geen persoonsgegevens). 
De gemeente Aalsmeer heeft ingestemd met dit verzoek. Op 
basis van de regelgeving van de Basis Registratie Persoons-
gegevens mag de gemeente deze gegevens verstrekken. Het 
is vervolgens aan de mensen die de brief van de universiteit 
ontvangen om te besluiten al dan niet aan het onderzoek 
mee te werken. De universiteit is verplicht om na beëindiging 
van het onderzoek alle adresgegevens te verwijderen. Het 
onderzoek is goedgekeurd door de commissie Ethiek van het 
Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit 
Leiden en wordt ge�nancierd met een prestigieuze subsidie 
van de European Research Council (ERC), onderdeel van de 
Europese Commissie.

AANWIJZINGSBESLUIT, ALS VOLGENS HET 
BEPAALDE IN ARTIKEL 2:29 LID 8 ALGEMENE 
PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE 
AALSMEER (APV) (Z-2018/035012)

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer besluit het ge-
bied Oosteinderweg 287e daar waar restaurant Zaai Kweek 

& Eet is gevestigd, aan te wijzen als gebied waarvoor andere 
openingstijden gelden dan de tijden die zijn bepaald in ar-
tikel 2:29 lid 3 van de APV van de gemeente Aalsmeer. Het 
restaurant mag van zondag t/m zaterdag geopend zijn van 
07.00 uur tot 24.00 uur. Indien er een omgevingsvergunning 
is verleend voor het voeren van een terras, dan sluiten de 
opening- en sluitingstijden aan bij die van het restaurant.

Motivering
Voor restaurants geldt in Aalsmeer als hoofdregel dat ze 
doordeweeks open mogen zijn van 07.00-01.00 uur en in de 
weekenden/feestdagen van 07.00-02.00 uur. Daghoreca mag 
dagelijks geopend zijn van 06.00-22.00 uur. 

De locatie waaraan restaurant Zaai Kweek & Eet is gelegen, de 
Oosteinderweg 287e, is geen standaard horecalocatie. Deze 
locatie is van oudsher een agrarische tuinbouwlocatie, maar 
gebleken is dat deze bestemming niet meer toereikend is. 
Gekeken wordt naar een andere invulling en het restaurant 
is bij wijze van experiment tijdelijk vergund als daghoreca 
om te bezien of horeca in de toekomst een goed alternatief 
kan zijn voor dit gebied. Onder deze omstandigheden zijn de 
standaard openings- en sluitingstijden niet geschikt. Ener-
zijds is sluiten om 22.00 uur te vroeg en anderzijds is sluiten 
om 01.00, dan wel 02.00 in het weekend te laat in het licht 
van het experiment. 

Totdat duidelijk is of deze locatie daadwerkelijk passend is 
voor reguliere horeca, worden de sluitingstijden van de ter 
plaatse aanwezige daghoreca meer in lijn gebracht met die 
van reguliere horeca. De sluitingstijden worden echter niet 
gelijkgesteld met die van reguliere horeca, teneinde mogelij-
ke overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. 

De tijdelijke omgevingsvergunning loopt af op 24 maart 
2021. Het onderhavige aanwijzingsbesluit loopt eveneens af 
op voornoemde datum. 

De bijbehorende kaart van het aangewezen gebied
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Bezwaar
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemo-
tiveerd bezwaarschrift sturen aan: De burgemeester, t.a.v. 
Juridische Zaken, Postbus 253, 1431 AG Aalsmeer. U moet 
het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het be-
zwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit 
mee te sturen? In het bezwaarschrift zet u: 
-  uw naam en adres; 
-  de datum van uw bezwaarschrift; 
-  een omschrijving van het besluit waartegen 
 u bezwaar maakt; 
-  waarom u het niet eens bent met ons besluit; 
-  uw handtekening; 
-  zo mogelijk uw e-mailadres; 
-  het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. 
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het raadhuis.

GEMEENTE AALSMEER – ONTWERPBESCHIKKING 
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BOUWEN 
IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN 
KUDELSTAART 2006 (UITGEBREIDE PROCEDURE) 
EN EEN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE 
WGH - HOOFDWEG 76 (Z-2017/063224)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevol-
ge artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat 
zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het realiseren van vier grondgebonden woningen op 
het perceel Hoofdweg 76 
(IDN: NL.IMRO.0358.OIAVHB10xB-OW01).

Op het perceel ligt de bestemming ‘Woondoeleinden - 
Lintbebouwing’. Binnen deze bestemming zijn bij een per-
ceelbreedte van meer dan 40 meter slechts twee aaneen 
gebouwde woningen toegestaan. Het bouwen van vier wo-
ningen op het perceel is in strijd met deze bestemming. Met 
het oog op deze planologische strijdigheid is voor de realise-
ring van voorliggend initiatief een omgevingsvergunning in 
afwijking van het geldende bestemmingsplan vereist.

Locatie
Het plangebied is gesitueerd in Kudelstaart in het zuidoosten 
van de gemeente Aalsmeer in de wijk ‘Kudelstaart en Kalsla-
gen’. Het perceel is gelegen aan de zuidoostrand van Kudel-
staart tegenover het glastuinbouwgebied. Het perceel grenst 
aan de omliggende bebouwing en maakt onderdeel uit van 
de lintbebouwing aan de Hoofdweg. 

Vervolg op volgende blz.



Verzonden: 16-07-2018
- Aalsmeerderweg 63, 1432 CH (Z18-001739), het uitbreiden 

van een woonhuis. Verzonden: 13-07-2018
- Oosteinderpoel, kadastraal bekend perceel G 6718 (Z18-

001035), het realiseren van een kleinschalige urban cam-
ping. Verzonden: 13-07-2018

Verleende omgevingsvergunning,
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Mr. Jac. Takkade 35, 11432 CB (Z-2017/062732), brandvei-

lig gebruik Renaissance hotel. Verzonden: 16-7-2018

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.
- Clusiusstraat 31-33, 1431 KR (Z18-001266), het aanleggen 

van een in- en uitrit. Verzonden: 10-07-2018
- Omgeving Palingstraat, Sectie B nr. 9707 (Z18-002619), 

het uitvoeren van een gestuurde boring persleiding on-
der de bestaande watergang. Verzonden: 13-07-2018. 
Toelichting: is vergunningsvrij

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert 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 
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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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Nobelhof 1, 1433 JZ (Z18-004256), het afwijken van het be-

stemmingsplan t.b.v. het verrichten van horeca activiteiten
- Marconistraat 10, 1433 KK (Z18-004541), het aanleggen 

van een looppad van de tuin naar de weg
- Zwarteweg 21, 1431 VH (Z18-004557), het plaatsen van 

een aanbouw over twee bouwlagen aan de achterzijde 
van de woning

- Stationsweg 8, 1431 EG (Z18-004570), het vervangen van 
bestaande brug door een bredere brug t.b.v. in- en uitrij-
den gemotoriseerd verkeer

- Rietwijkeroordweg 59 kwek, 1432 JG (Z18-004575), het af-
wijken van het bestemmingsplan t.b.v. onthe�ng om een 
weiland/ verhard terrein te gebruiken waar festivalbezoe-
kers tegen betaling kunnen parkeren

- Kudelstaartseweg 60, Sectie D 2141, 1433 GK (Z18-
004593), het oprichten van 1 vrijstaand lintwoning en 2 
geschakelde lintwoningen inclusief bijbehorende aanleg-
plaatsen, het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van 
erfafscheiding, het plaatsen van een damwand om het ge-
hele perceel, het aanleggen van in-en uitrit

- Herenweg 60, 1433 HB (Z18-004634), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een woonhuis

- A.H. Blaauwstraat 26, 1431 KW (Z18-004758), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de wo-
ning

- Copierstraat 42, 1433 NT (Z18-004797), het oprichten van 
een schuur in de achtertuin

- Legmeerdijk 327, 1431 GB (Z18-004810), het afwijken van 
een bestemmingsplan t.b.v. woonboerderij naar logies-
functie

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:

- Machineweg 302 b, 1432 EV (Z-2018/001523), het oprich-
ten van een ééngezinswoning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergun-
ning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd met 6 weken:
- Jan Lunenburg Oever (kavel 6), kadastraal bekend perceel 

D 74443, 1433 HW (Z18-002225), het oprichten van een 
woonhuis met berging en carport.

- Machineweg 294, 1432 EV (Z18-001990), het realiseren van 
een dakverhoging.

- Dorpsstraat 31, 1431 CA (Z18-002282), het wijzigen van 
kozijnen van de voor- en zijgevel.

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Eiland Westeinderplassen nabij Torregat, kadastraal be-

kend perceel H 3494 (Z18-002711), het vervangen van een 
opslagschuurtje. Verzonden: 10-07-2018

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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:
- Aalsmeerderweg 310, 1432 CZ (Z18-001293), het oprich-

ten van een vrijstaande woning en berging. Verzonden: 
10-7-2018

- Entree terrein Nordiawerf 1 t/m 6, 1431 CK (Z18-002651), 
het plaatsen van een terreinafscheiding van het woonerf. 
Verzonden: 13-07-2018

- Noordpolderweg 13, 1321 JH (Z18-003618), het plaatsen 
van een transformatorhuisje. Verzonden: 12-07-2018

- Uiterweg 399, 1431 AL (Z18-001229), het vervangen van 
een pannendak door een rieten kap, en het stucen van de 
bestaande gevel en het donker schilderen van de kozijnen. 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementen-
kalender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenemen-
ten gaan plaatsvinden.

COLLECTES

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

Ventvergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z18-002017) Collecteren 

Oranje Fonds van 11 t/m 15 juni 2019, verzonden 16 juli 
2018

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Westeinderplassen (Z18-003988) Flyboarden van 11 juli 

t/m 31 oktober 2018, 11 juli 2018 melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE

t/m 20-07-18 Het bestemmingsplan ‘Herziening Horn-
meer – VVA terrein’ inclusief de bijlagen (Z-
2017/019074)

t/m 23-08-18 Ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied 
Oost, Machineweg 302b en een onthef-
�ngsverzoek hogere grenswaarden Wet ge-
luidhinder (Z-2018/001523) en bijbehoren-
de stukken

t/m 23-08-18 Bestemmingsplan ‘1e Herziening Stommeer 
- Zuiderkerk’ (Z-2015/059647) inclusief de 
bijlagen.

t/m 23-08-18 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal Hoofdweg 158 Kudel-
staart, Z-2018/029362; D-2018/156434

t/m 30-08-18 De ontwerp-omgevingsvergunning voor 
bouwen in afwijking van het bestemmings-
plan Kudelstaart 2006 (uitgebreide proce-
dure) en een ontwerpbesluit hogere grens-
waarde ontwerpbeschikking Wgh - Hoofd-
weg 76 (Z-2017/063224)met de ruimtelij-
ke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken




