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

drank- en Horecavergunning (verleend)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning 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:
- Oosteinderweg 208 (Z-2015/013792), snackbar Xin Yi  

Family, verzonden 15 juli 2015.

ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Poldermeesterplein (Z-2015/032523), verkoop gegrilde 

kipspecialiteiten van september 2015 t/m december 2015.

Ter inZage:

t/m 30-07-15: Wijziging bestemmingsplan Green Park Aals-
meer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/ Thai-
landlaan (met bijbehorende stukken)

t/m 30-07-15: ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening be-
stemmingsplan Schinkelpolder - tegenover 
Mr. Jac. Takkade 8’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden (met bijbehorende stukken)

t/m 05-08-15: aanwijzingsbesluit seksinrichtingen en es-
cortbedrijven

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 es-
cortbedrijven

t/m 13-08-15: bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aals-
meer- 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 stuk-
ken liggen met bestemmingsplan Hornmeer, 
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure)

t/m 20-08-15: Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Herenweg, tegenover 29

t/m 20-08-15: Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende 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 vast-

gestelde bestemmingsplan m.b.t. “Horeca-
voorziening Kudelstaartseweg 295-297’ (met 
de  bijbehorende stukken)

t/m 03-09-15: Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) Wim Kan Dreef 2 (kantine) 
en 2B (blokhut) m.b.t. het brandveilig ge-
bruik t.b.v.kantine en blokhut t.b.v KDV.
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WeT algeMene BePalingen oMgevingsrecHT 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dorpsstraat 24A (Z-2015/039847), het plaatsen van een 

dakkapel op de linker- en rechterzijgevel (ontvangen 15 
juli 2015);

- Geraniumstraat 45 (Z-2015/040055), het gedeeltelijk 
slopen van de woning en het plaatsen van een container 
voor de woning van 21 aug. t/m 7 sept. (ontvangen 18 
juli 2015)

- Hornweg t.h.v. 250 (Z-2015/039871), het kappen van 
een esdoorn en Fraxinus Excelsior op het voorerf (ont-
vangen 16 juli 2015); 

- Hornweg t.h.v. 250 (Z-2015/039867), het aanleggen van 
een in- en uitrit en het plaatsen van een brug (ontvan-
gen 16 juli 2015)

- Molenpad 2 (Z-2015/039722), het aanpassen en vastleg-
gen van de brandcompartimentering (ontvangen 15 juli 
2015);

- Oosteinderweg 263 (Z-2015/039866), het oprichten van 
een bedrijfsruimte (ontvangen 16 juli 2015);

- Schoolstraat 13 (Z-2015/039848), het gedeeltelijk ver-
vangen van de bestaande berging (ontvangen 15 juli 
2015);

- Sportlaan 25 (Z-2015/040082), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning (ont-
vangen 20 juli 2015);

- Uiterweg 78 (Z-2015/040042), het aanleggen van een 
mini-haven (ontvangen 18 juli 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Azaleastraat 2 (Z-2015/039856), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ont-
vangen 17 juli 2015).

rectificatie
- Primulastraat 30 (Z-2015/039159), plaatsen dakkapel 

aan de voorzijde (ontvangen 14 juli 2015);

kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Wim Kan Dreef 2 (kantine) en 2B (blokhut) (Z-

2015/029848), het brandveilig gebruik t.b.v.kantine en 
blokhut t.b.v KDV (verzonden 14 juli 2015).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 23 juli 2015 ge-
durende 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 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:
- Aalsmeerderweg 182 (Z-2015/037128), het kappen van 

een Kastanjeboom in voortuin (verzonden 15 juli 2015);
- Madame Curiestraat 9 (Z-2015/030074), het plaatsen van 

een erfafscheiding (verzonden 15 juli 2015);
- Schweitzerstraat 118 (Z-2015/029775), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 16 juli 2015);
- Turfstekerstraat 55 (Z-2015/027731), het dichtzetten 

van bestaande luifel en het aanbouwen van bedrijfsruim-
te op de bestaande laadkuil (verzonden 16 juli 2015;

- Wim Kan Dreef 2 A (Z-2015/036320), Het tijdelijk op-
slaan van goederen en het tijdelijk aanleggen van een 
uitrit (verzonden 14 juli 2015);

- Zwarteweg 116 (Z-2015/030272), het wijzigen van een 
indeling op de begane grond (verzonden 14 juli 2015);

omgevingsvergunning van rechtswege*
- Willem-Alexanderstraat 82 (Z-2015/025296), het plaat-

sen fietsenberging in de voortuin (verzonden 13 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.
- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/011769), het plaatsen van 

een logo en reclamebanners (verzonden 15 juli 2015).

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

oPeningsTijden Balie BouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkinforMaTie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

geMeenTe-info oP WeBsiTe
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afsPraken BurgeMeesTer en WeTHouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

insPreken in de coMMissievergadering 
over een geagendeerd onderWerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

overige lokeTTen en inforMaTie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

calaMiTeiTenTelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

servicePunT BeHeer en uiTvoering 
Provincie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

verkeersBesluiTen
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Thailandlaan thv 6 (Z-2015/038310), het tijdelijk aan-

brengen van een omleiding in de Hornbocht.

Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Legmeerdijk 121 (Z-2015/027288), Kamergewijze ver-

huur van kamers (verzonden 14 juli 2015).

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Burgemeester Kasteleinweg 3 (Z-2015/025664), het mel-

den  van lozing in de bodem of riolering buiten inrichtin-
gen ( verzonden 14 juli 2015);

- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2015/035147), het veranderen 
van een inrichting (verzonden 14 juli 2015);

- Zandoogjestraat 13 (Z-2015/038636), het demonteren 
van een berging (verzonden 14 juli 2015);

- Zwarteweg 11 (Z-2015/035982), het gedeeltelijk slopen 
van de woning t.b.v. aanbouw (verzonden 16 juli 2015).

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

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 
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 evenementenka-
lender 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 eve-
nementenvergunning is aangevraagd;
- Zijdstraat (Z-2015/039314) Boekenmarkt op 3 oktober 

2015 (ontvangen 14 juli 2015).
- Dreef 3 (Z-2015/039660) Circus Freiwald van 20 tot 23 

augustus 2015 (ontvangen 9 juli 2015).
- Ad Verschuerenplein (Z-2015/039286) Jaarlijkse BBQ 

voor bewoners op 28 augustus 2015 (ontvangen 15 juli 
2015)

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV  de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Legmeerdijk naar de Kudelstaartseweg (Z-2015/022422), 

Pre Ride Sierteelt op 5 september 2015 (verleend 16 juli 
2015).

collecTes

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

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:
- Oosteinderweg 208 (Z-2015/013792), snackbar Xin Yi  

Family, verzonden 15 juli 2015.

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. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 208 (Z-2015/013792), snackbar Xin Yi  

Family, verzonden 15 juli 2015.

voor Meer inforMaTie: WWW.aalsMeer.nl




