6 augustus 2015

officiële Mededelingen
GeMeente aalsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
oPenInGstIjden BalIe BurGerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
oPenInGstIjden BalIe Bouwen & VerGunnInGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wIjkInforMatIe
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
GeMeente-Info oP weBsIte
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afsPraken BurGeMeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
InsPreken In de coMMIssIeVerGaderInG
oVer een GeaGendeerd onderwerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
oVerIGe loketten en InforMatIe
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVIcelIjn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calaMIteItentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVIcePunt Beheer en uItVoerInG
ProVIncIe noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VerkeersBesluIten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

ProGraMMa en weGafsluItInGen rIde for the
roses 2015
Op zondag 6 september 2015 vindt de 18e editie van de
Ride for the Roses plaats. Bij dit bijzondere wielerevenement
stappen jong en oud, getraind en ongetraind, op de fiets om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Deelnemers kunnen kiezen uit toertochten van 25 en
50 kilometer of de cycletour van 100 kilometer.
schrijf je in!
Bent u nog niet ingeschreven voor dit bijzondere fietsevenement? Regel dat dan nog snel op de website www.ridefortheroses.nl.
route en afsluitingen
Start en finish zijn bij FloraHolland in Aalsmeer, maar de
tochten gaan langs de prachtigste plekjes in onze regio. Zo
gaat de tocht onder meer langs de mooie Westeinder Plassen.
De toertochten gaan over gewone fietspaden. De 100 kilometer route wordt in een peloton gefietst over openbare wegen.
Deze tocht loopt van Aalsmeer naar Haarlemmermeer, Haarlem, Haarlemmerliede, Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn
en dan weer terug naar Aalsmeer. Wegen waar het peloton
overheen komt zijn drie kwartier tot een uur afgesloten voor
alle verkeer en het openbaar vervoer. Afsluitingen en omleidingen worden aangegeven met gele borden. Verder zijn er
verkeersregelaars om het verkeer om te leiden. Als het peloton voorbij is, worden wegen zo snel mogelijk weer opengesteld voor het verkeer. Hulpdiensten hebben wel toegang tot
de afgezette gebieden. Informatie over busverbindingen is
te vinden op: www.connexxion.nl. Kijk voor meer informatie
over het programma, afsluitingen en omleidingen op de website van de gemeente www.aalsmeer.nl/wegafsluitingRide.
toerIstenBelastInG VerschuldIGd BIj aIrBnB
oVernachtInGen
Het verhuren van een kamer, appartement of woning via de
site AirBnB heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen.
Waar veel aanbieders niet stil bij staan, is dat over dergelijke
overnachtingen Toeristenbelasting verschuldigd is.
Voor de Toeristenbelasting geldt een wettelijke aanmeldingsplicht. Indien men voornemens is overnachtingen aan
te gaan bieden, is men verplicht zich aan te melden voor de
heffing van de Toeristenbelasting.
Gebleken is dat een groot aantal aanbieders zich nog niet
hebben gemeld. Middels dit bericht doen wij een verzoek
aan iedere aanbieder zich aan te melden bij: Gemeentebelastingen Amstelland, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen, o.v.v.
Aangifte toeristenbelasting of via de mail: belastingen@amstelveen.nl o.v.v. aangifte toeristenbelasting.
Wij willen er nogmaals op wijzen dat u als aanbieder een
aanmeldingsplicht heeft. Indien u zich niet vrijwillig aanmeldt maar wij zelf constateren dat u overnachtingen aanbiedt, dan wordt alsnog een aanslag toeristenbelasting opgelegd welke verhoogd kan worden met een boete die kan
oplopen tot een bedrag van e 5.278,-.
Verleende oMGeVInGsVerGunnInG In afwIjkInG
Van het BesteMMInGsPlan “uIterweG 1985.” en
“uIterweG-PlasoeVers 2005 e.o.”, uIterweG 214
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten aanleggen
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het
adres Uiterweg 214 ten behoeve van de herinrichting van
een recreatieperceel. De ontwerpomgevingsvergunning met
bijbehorende stukken heeft met ingang van vrijdag 29 mei
2015 tot en met donderdag 9 juli 2015 ter inzage gelegen
met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Gedurende
deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.
doelstelling
Een gedeelte van de projectlocatie gelegen is in het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’, en heeft hierin de
bestemming ‘Jachthaven I’ en ‘water behorende bij jachthaven’ heeft. De aanvraag ziet op het dempen van water
en het graven van water ten behoeve van het recreatiepark
op locaties waar deze functies niet zijn voorzien in dit bestemmingsplan. Het andere gedeelte van de projectlocatie
is een gedeelte van de locatie gelegen is in het bestemmingsplan “Uiterweg 1985” en heeft hierin de bestemming
“recreatieve doeleinden II”. In strijd met deze bestemming
wordt ter plaatse van deze gronden water gerealiseerd. Nu
het project in strijd is met de gebruiksvoorschriften van de
geldende bestemmingen en er geen binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zijn en het project tevens niet valt onder
de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ als bedoeld in artikel 4 van Bijlage II van het Bor, kan het plan alleen worden
gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse afwijking
ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits voorzien
van een goede ruimtelijke onderbouwing.
Inzien omgevingsvergunning
De verleende omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, gedurende
een periode van zes weken met ingang van vrijdag 7 augustus 2015 tot en met donderdag 17 september 2015 voor een
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xU-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open
van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
vrijdag 8.30-12.30 uur).
Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belanghebbende die ten aanzien van de ontwerpomgevingsver-

gunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar
gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om
een voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor
burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via
de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20
met%20overheidsorganisatie/33.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn
een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.
Verleende oMGeVInGsVerGunnInG In afwIjkInG
Van het BesteMMInGsPlan “sPoorlaan”,
Venkelhof
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het
deelplan Venkelhof, Venkelhof nrs. 1 tot en met 8, ten behoeve van de bouw van 8 halfvrijstaande woningen. De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken hebbende met ingang van vrijdag 12 juni 2015 gedurende zes
weken tot en met donderdag 23 juli 2015 ter inzage gelegen
met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Gedurende
deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.
doelstelling
Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan
“Spoorlaan” als vastgesteld op 26 januari 2012 door de raad
van de gemeente. De aanvraag is (op onderdelen) in strijd
met de gebruiks- en bouwvoorschriften van de op grond van
dit bestemmingsplan geldende bestemmingen. Op grond
van het bestemmingsplan mogen er 6 vrijstaande woningen
worden gebouwd. Het bouwplan voorziet in de bouw van 8
half vrijstaande woningen. Nu het project in strijd is met
de gebruiksvoorschriften van de geldende bestemmingen en
er geen binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden zijn en het
project tevens niet valt onder de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ als bedoeld in artikel 4 van Bijlage II van het
Bor, kan het plan alleen worden gerealiseerd met toepassing
van de buitenplanse afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a,
onder 3o Wabo, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.
Inzien verleende omgevingsvergunning
De verleende omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang van vrijdag 7 augustus 2015 gedurende zes weken tot
en met donderdag 17 september voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB07ExA-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open
van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met
woensdag 8.30– 15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
vrijdag 8.30-12.30 uur).
Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belanghebbende die ten aanzien van de ontwerpomgevingsvergunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar
gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om
een voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor
burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via
de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20
met%20overheidsorganisatie/33.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn
een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend,
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist
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.
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/042125), aanvraag brandveilig gebruik m.b.t. de uitbreiding van FCA (ontvangen
29 juli 2015);
- Darwinstraat 6 (Z-2015/042747) het plaatsen van een
dakkapel op de voorgevel (ontvangen 3 augustus 2015);
- Geraniumstraat 45 (Z-2015/042449), het plaatsen container tbv renoveren woning (ontvangen 2 augustus
2015);
- Japanlaan 4 (Z-2015/042540), het oprichten van een
broodbakkerij, het plaatsen van een erfafscheiding en
aanleggen in- en uitrit (ontvangen 3 augustus 2015);
- Kastanjelaan 23 (Z-2015/042445), het wijzigen en uitbreiden van de bestaande uitbouw (ontvangen 31 juli
2015);
- Mijnsherenweg 32A (Z-2015/041829), melding activiteitenbesluit m.b.t. het veranderen van het bedrijf (ontvangen 29 juli 2015);

- Oosteinderweg 210 (Z-2015/042219), het legaliseren van
een entresolvloer met wandafscheidingen voor kantoor
en kantine (ontvangen 30 juli 2015);
- Stationsweg 8 (Z-2015/042067), het renoveren van het
dak en het plaatsen van kozijnen (ontvangen 29 juli
2015);
- Turfstekerstraat 49 (Z-2015/042377) melding activiteitenbesluit m.b.t. het veranderen van opslagvoorziening
naar productieruimte met verpakken (ontvangen 31 juli
2015);
- Uiterweg 417C ws2 (Z-2015/042422), het oprichten van
een recreatiewoning (ontvangen 31 juli 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Stationsweg 8 (Z-2015/042031), het slopen van het dak
van het gebouw (ontvangen 29 juli 2015);
- Uiterweg 417C ws2 (Z-2015/042438), het slopen van de
vakantiewoning (ontvangen 31 juli 2015);
- Wilhelminastraat 43 (Z-2015/042218), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
(ontvangen 30 juli 2015);
- Zwarteweg 77A (Z-2015/041776), het slopen van twee
loodsen (ontvangen 28 juli 2015).
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Gloxinastraat 21 (Z-2015/034095), Het kamergewijs verhuren van een woning aan maximaal 6 personen (verzonden 3 augustus 2015);
- Lijnbaan 5 (Z-2015/031363), het plaatsen van een reclamebord t.b.v. woningverkoop (verzonden 28 juli 2015);
- Machineweg 151 (Z-2015/032133), het aanpassen van de
kozijnen aan de voorzijde van de woning (verzonden 3
augustus 2015);
- Primulastraat 28 (Z-2015/034868), het plaatsen van een
dakkapel (voor) (verzonden 29 juli 2015);
- Achter de Oosteinderweg 43 (Z-2015/029635), het plaatsen van een schuilhut op een seringenakker (verzonden
28 juli 2015);
- Oosteinderweg 127 (Z-2015/018959), het vergroten van
de bedrijfsruimte (verzonden 9 juli 2015)..
Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Koningsstraat 94 (Z-2015/033902), het aanleggen van
een in/uitrit aan verbindingsstraat tussen Koningsstraat
en achterliggende parkeerterrein;
- Oosteinderweg 261 (Z-2015/021757), Het wijzigen van
bedrijfsruimte tot studio en atelier.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Aalsmeerderweg 249i (Z-2015/039918); melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting
t.b.v. verkoop en opslag van consumentenvuurwerk (verzonden 31 juli 2015);
- Aalsmeerderweg 459 (Z-2015/040683), het slopen van
een schuur en verwijderen asbesthoudende materialen
(verzonden 30 juli 2015);
- Hadleystraat 10 (Z-2015/041455), het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit garage/schuur (verzonden 30 juli 2015);
- Helling 49 (Z-2015/037072), het slopen van de opstallen
van voormalige scheepswerf (verzonden 30 juli 2015);
- Stationsweg 8 (Z-2015/042031), het slopen van het dak
van het gebouw (verzonden 3 augustus 2015);
- Wilhelminastraat 43 (Z-2015/042218), het verwijderen
van asbesthoudende materialen (verzonden 3 augustus
2015);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Vervolg op volgende blz.

Procedure
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

Voor Meer InforMatIe: www.aalsMeer.nl
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Officiële Mededelingen
vervolg van vorige blz.
Niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- 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. (verzonden 30
juli 2015);
- Oosteinderweg 186 (Z-2015/041263), het slopen van de
aanbouw aan zij- en achterkant van de woning en het
verwijderen van de dakkapel (verzonden 30 juli 2015);
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COMMissie RuiMtelijke kwaliteit
(vOORheeN welstaNdsCOMMissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.

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;
- Legmeerdijk 313 (Z-2015/040769), Pre Ride (Ride for the
Roses) op 5 september 2015 (ontvangen 21 juli 2015).
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/019922), Summer Dance
op 8 augustus 2015 (verleend 23 juli 2015).
- Zijdstraat (Z-2015/039314), Boekenmarkt op 3 oktober
2015 (verleend 29 juli 2015).
- Zijdstraat / Dorpsstraat / Schoolstraat (Z-2015/038235),
Braderie op 5 september 2015 (verleend 29 juli 2015).
COlleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
explOitatieveRguNNiNg (aaNvRageN)

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.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:

- Dorpsstraat 28 (Z-2015/040711), snackbar Della Chef
(ontvangen 21 juli 2015).
- Ophelialaan 108 (Z-2015/041975), De Ophelia (ontvangen 23 juli 2015).
- Sportlaan 86 (Z-2015/041707): Protestantse Gemeente
Aalsmeer (ontvangen 24 juli 2015).
- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/041029), Merkur Casino Aalsmeer B.V., verlenging aanwezigheidsvergunning (ontvangen 24 juli 2015).

t/m 20-08-15

t/m 20-08-15

dRaNk- eN hOReCaveRguNNiNg (veRleeNd)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en)
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Zijdstraat 21 (Z-2015/037304), tapontheffing bij officiele opening nieuwe winkel en modeshow op 29 augustus
en 26 september 2015 (verleend 27 juli 2015).
- Loswal, Herenweg (Z-2014/059738), tapontheffing bij
Vuur en Licht op het Water op 5 september 2015 (verleend 23 juli 2015).
- Loods Oosteinderweg 127 (Z-2015/036162), tapontheffing bij Afsluiting basketballkamp op 14 augustus 2015
(verleend 27 juli 2015).
teR iNzage
t/m 13-08-15 Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehorende stukken
t/m 14-08-15 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de

t/m 21-08-15
t/m 27-08-15

t/m 03-09-15

t/m 17-09-15

t/m 17-09-15

vOOR MeeR iNfORMatie: www.aalsMeeR.Nl

beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en
de verklaring van geen bedenkingen en de
overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met bestemmingsplan Hornmeer,
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure)
Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Herenweg, tegenover 29
Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Uiterweg 188
Voorbereidingsbesluit Schipholparkeren (en
bijbehorende stukken) en herziening van het
bestemmingsplan “N201-zone”
Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t. “Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’ (met
de bijbehorende stukken)
Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) Wim Kan Dreef 2 (kantine)
en 2B (blokhut) m.b.t. het brandveilig gebruik t.b.v.kantine en blokhut t.b.v KDV.
Verleende omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.”
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 214 met de bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing,
Verleende omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Spoorlaan”, Venkelhof, met de bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing.

