
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, rijbe-
wijzen, 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 vra-
gen 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.am-
stelveen.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 be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd 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 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 HET bERAAd OVER EEN GEAGENdEERd 
ONdERWERp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de Raad 
gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk of als lid 
van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het Beraad en de 
Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad kunt u het woord 
voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit is alleen mogelijk bij 
de behandeling van een onderwerp in eerste termijn, tenzij hier-
voor een aparte hoorzitting is georganiseerd. Inspreken kan niet 
in een vergadering van de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf 
minuten de tijd om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken 
is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de ver-
gadering 12.00 uur.

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 afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

OVERiGE LOkETTEN EN iNfORMATiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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.officielebe-
kendmakingen.nl.

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 bekend-
makingen 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 schrif-
telijke 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 brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

lijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend op het 
naastgelegen hogere niveau.

Artikel 5
Het Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 6
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 
colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruikelijke 
wijze bekend maken.

Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van het provinciaal blad van de provincie 
Noord-Holland waarin het is geplaatst.

dE SCHOLEN zijN WEER bEGONNEN!

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Veel te vaak raken zij 
door hun onervarenheid betrokken bij een ongeval, vooral in 
de eerste drie maanden na de zomervakantie. Juist dan moet 
iedereen er weer aan wennen dat er schoolgaande kinderen 
in het verkeer zijn. Ook de kinderen zelf zijn wat minder 
oplettend omdat ze een vakantie lang hebben kunnen spe-
len. Daarom voert onze gemeente vanaf 18 augustus weer de 
campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Spandoeken en 
posters attenderen automobilisten erop dat er weer school-
gaande kinderen aan het verkeer deelnemen.

Het is weer even wennen na de vakantie. Kinderen zijn nog 
vol van de vakantie en van het begin van een nieuw school-
jaar. Veel kinderen lopen of fietsen een nieuwe route naar 
een nieuwe school. Andere verkeersdeelnemers zien na lange 
tijd opeens weer schoolgaande kinderen op de weg. Deze 
kinderen gedragen zich niet altijd even handig in het verkeer 
en letten soms ook niet goed op. Met alle gevolgen van dien.
Daarom hangen er ook in onze gemeente ieder jaar na de 
zomervakantie weer spandoeken en posters met ‘De scholen 
zijn weer begonnen’. Achter deze tekst schuilt een vraag aan 
automobilisten en andere weggebruikers: houdt rekening 
met kinderen die (weer) naar de basisschool of het voortge-
zet onderwijs gaan. Want hoe meer rekening we met elkaar 
houden, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!

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. 

- Aalsmeerderweg 243a (Z-2014/048081), opslag vuurwerk 
(milieu);

- Aalsmeerderweg 351 (Z-2014/046776), het wijzigen van 
een bestemmingsplan ten behoeve van kinderdagverblijf 
“De Wonder Rupsjes;

- Cyclamenstraat 45 (Z-2014/048478) het uitbreiden van 
de woning;

- Haya van Somerenstraat 51 en 55 (Z-2014/046596), het 
plaatsen van een kap op bestaande aanbouw;

- Herenweg 29A (Z-2014/048311), het gedeeltelijk vervan-
gen van een steiger;

- Herenweg 29A (Z-2014/048285), het gedeeltelijk vervan-
gen van een steiger;

- Hornweg 316A (Z-2014/046306), het tijdelijk plaatsen 
van een woonunit;

- Hortensialaan 39 (Z-2014/047076), het uitbreiden van 
de woning;

- Oosteinderweg 42 (Z-2014/040551), het vervangen van 
beschoeiing, plaatsen damwand en vervangen bestrating;

- Nabij Oosteinderweg 185 (Z-2014/048167), het plaatsen 
van geluidmeetmast;

- Thailandlaan 6 (Z-2014/047640), het realiseren van een 
nieuwe brug;

- Weteringstraat 1 (Z-2014/047082) het wijzigen van de 
indeling van een winkelpand.

COLLECTES

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

RONdE TAfEL GESpREk diNSdAG 28 AuGuSTuS 2014

  RAAdzAAL

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt 

20.00 Rtg-1 1 Opening van en toelichting over 
   het Ronde Tafel Gesprek door de 
   voorzitter, de heer D. Kuin
  2 Vaststelling van de agenda 

20.05-20.30 Rtg-2 Kennismaking met de huurders van 
  Seringenhorst: Vita Welzijn & Advies 
  (Algemeen Maatschappelijk Werk, 
  Sociaal Cultureel Werk, Ouderen-
  advies), Welzijn Aalsmeer en de 
  vrijwilligerscentrale Amstelland 
  locatie Aalsmeer.

Doel gesprek:
De instellingen van Seringenhorst 
maken kennis met de raad. Raad en 
belangstellingen  worden geïnformeerd 
door de instellingen van Seringenhorst 
over hun werkzaamheden. 
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

20.30-20.55 Rtg-3  Toelichting op de werkzaamheden 
  van de organisatie JOGG 
  (Jongeren op Gezond Gewicht).

Doel gesprek:
Algemene toelichting van de JOGG 
op hun werkzaamheden. De raad en 
belangstellenden informeren over de 
uitvoering van de JOGG-aanpak en de 
betekenis voor de gemeente Aalsmeer. 
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

20.55-21.40 Rtg-4 Groenvisie Aalsmeer
  In de Groenvisie Aalsmeer worden 
  de ambities op het gebied van 
  groen, natuur en openluchtrecreatie 
  voor een periode van 10 jaar 
  vastgelegd. Dit langere termijn 
  wensbeeld is vertaald in een 
  actieprogramma Groenvisie, waarin 
  de acties voor de komende 4 jaar 
  worden beschreven. Dit onderwerp 
  is ook geagendeerd voor de 
  oordeelsvormende raad van 
  11 september a.s.

Doel gesprek: 
Na een korte toelichtende presentatie, 
gaan de raad, instellingen en belang-
stellenden in gesprek over de Groenvisie 
Aalsmeer. 
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

21.45-22.00 Rtg-5 Niet geagendeerde onderwerpen

 Doel gesprekken:
Indien er andere (niet geagendeerde) 
onderwerpen zijn aangemeld worden 
deze besproken bij dit agendapunt 
onder Rtg-5. Onderwerpen kunnen tot 
12:00 uur op de dag van het geplande 
Ronde Tafel Gesprek (donderdag 28 
augustus) opgegeven worden door 
belangstellenden aan de griffie van 
Aalsmeer via: griffie@aalsmeer.nl of 
0297-387584. De voorzitter van het 
Ronde Tafel Gesprek besluit uiteinde-
lijk of de aangedragen onderwerpen 
worden geagendeerd.

22.00  Sluiting

Officiële Mededelingen
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bESLuiT VAN dE diRECTEuR VAN dE 
OMGEViNGSdiENST NOORdzEEkANAALGEbiEd VAN 
12 AuGuSTuS 2014 TOT VASTSTELLiNG VAN HET 
bESLuiT ONdERMANdAAT, VOLMACHT EN MACHTiGiNG 
OMGEViNGSdiENST NOORdzEEkANAALGEbiEd 2014

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
Overwegende dat het noodzakelijk is het Ondermandaatbe-
sluit directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 
op onderdelen aan te passen:

Gelet op:
- Artikel 41 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied;
- Artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht, machtiging 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 en artikel 1 
van het Besluit tot wijziging van het besluit van 9 januari 
2013 Besluit mandaat, volmacht, machtiging Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied 2013 

Besluit vast te stellen:
- Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Omge-

vingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014

Artikel 1
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
verleent ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte vol-
macht en machtiging door aan de medewerker aangesteld 
in de functie van adjunct-directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied en diens plaatsvervanger, voor:
a. de uitvoering van de beslissingen van het algemeen be-

stuur;
b. de bevoegdheid om de ambtenaren van de Omgevings-

dienst te benoemen, schorsen en ontslaan, met uitzon-
dering van de directeur en diens plaatsvervanger en met 
uitzondering van het verlenen van strafontslag;

c. het vaststellen van rechtspositionele besluiten voortvloei-
end uit en niet in strijd met de rechtspositionele regeling;

d. het spoedheidshalve instellen van bezwaar en beroep, voor 
zover dit recht bestaat ingevolge enig wettelijk voorschrift, 
alsmede het verzoeken om schorsing van het aangevochten 
besluit of verzoeken van een voorlopige voorziening ter 
zake, voor zover de voorschriften dit toelaten. Het inge-
stelde bezwaar of beroep wordt ingetrokken, als het alge-
meen bestuur de beslissing tot het instellen van bezwaar of 
beroep niet in de eerstvolgende vergadering bekrachtigt;

e. de bevoegdheid om te besluiten tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen van de Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied, met dien verstande dat deze bevoegdheid 
slechts ziet op besluiten tot het aangaan van financiële 
verplichtingen in het kader van diensten en/of leverin-
gen tot € 100.000,-. Hierbij gelden in ieder geval de vol-
gende instructies: verplichtingen tot e50.000,- kunnen 
enkelvoudig onderhands worden aangegaan; verplichtin-
gen van e50.000,- tot e200.000,- dienen meervoudig 
onderhands worden aangegaan;

f. de bevoegdheid tot het uitbrengen van offertes tot 
e100.000,-. 

Artikel 2
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
verleent ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte vol-
macht en machtiging door aan de medewerker aangesteld in 
de functie van teammanager van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied en diens plaatsvervanger, voor:
a. het vaststellen van rechtspositionele besluiten voort-

vloeiend uit en niet in strijd met de rechtspositionele 
regeling, met uitzondering van overplaatsingsbesluiten 
respectievelijk besluiten strekkende tot detachering;

b. de bevoegdheid om te besluiten tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen van de Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied, met dien verstande dat deze bevoegdheid 
slechts ziet op besluiten tot het aangaan van financiële 
verplichtingen in het kader van diensten en/of leverin-
gen tot e25.000,-;

c. de bevoegdheid tot het uitbrengen van offertes tot 
e25.000,-.

Artikel 3
Het verleende ondermandaat, de verstrekte volmacht en/of 
verstrekte machtiging mag uitsluitend worden uitgeoefend 
voor zover daarin wordt voorzien door en met inachtneming 
van de voorwaarden van het Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013.

Artikel 4
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft 
op een aangelegenheid waarbij de gemandateerde, gevol-
machtigde, of gemachtigde een direct of indirect persoon-

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:

- Dorpsstraat 83 (Z-2014/045066), het kappen van 4 bo-
men (verzonden 18 augustus 2014);

- Kastanjelaan 24 (Z-2014/031803), het oprichten van een 
dakopbouw (verzonden 13 augustus 2014);

- Touwslagerlaan 38 (Z-2014/022275), het realiseren van 
een dakterras, het wijzigen van een raamkozijn in een 
deurkozijn en het plaatsen van een hekwerk tbv een dak-
terras (verzonden 18 augustus 2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 316A (Z-2014/046306), het tijdelijk plaatsen 

van een woonunit (verzonden 13 augustus 2014);
- Machineweg 35A (Z-2014/023892), het wijzigen van een 

schuur in zorgwoning (verzonden 02 juli 2014).

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:
- Starteiland Westeinderplassen (Z-2014/009083), het wij-

zigen van de bestemming ten behoeve van het afmeren 
van een boot (verzonden 11 augustus 2014).

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
- Corsobraderie (Z-2014/030167) Zijdstraat, Dorpsstraat 

en Schoolstraat, op 6 september 2014.
Datum verzenden vergunning: 12 augustus 2014

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- Restaurant Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aalsmeer 
 (Z-2014/047375), ontvangen 7 augustus 2014.

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Deen Supermarkten/slijterij, Molenpad 19 
 (Z-2014/046095), ontvangen 6 augustus 2014;
- Restaurant Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aalsmeer 
 (Z-2014/047375), ontvangen7 augustus 2014.

Vervolg op volgende blz.
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TER iNzAGE

t/m 21-08-14 Aalsmeerderweg 509 (aanvraag voor omge-
vingsvergunningen, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere 
grenswaarde en de overige daarop betrekking 
hebben stukken)

t/m 21-08-14 Het besluit om economische activiteiten aan 
te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in 

het algemeen belang zoals bedoeld in de Wet 
markt en overheid en vervat in artikel 25h, 
vijfde lid, van de Mededingingswet.

t/m 28-08-14 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, eerste wijziging” met de daar-
op betrekking hebbende stukken (toelich-
ting, regels en een verbeelding (plankaart). 
Het plangebied heeft betrekking op de be-
drijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 24 te 

Aalsmeer).
t/m 04-09-14 Ontwerp omgevingsvergunning in afwij-

king van het bestemmingsplan “Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 32 (Z-
2014/004937).

t/m 04-09-14 Omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder”, Oost-
einderweg 404 (Z-2013/060345) en besluit 
hogere grenswaarden; voornemen weigeren 

aanvraag omgevingsvergunning met uitge-
breide procedure (Rietwijkeroordweg 45A)

t/m 12-09-14  Aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Marconistraat 
10A (Z-2014/025148) (melding brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf); en Baccarastraat 
3 (Z-2014/028450) (melding brandveilig ge-
bruik buitenschoolse opvang).
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