
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.

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Stommeerweg 2 (Z-2015/021166), Brasserie Nieuwe Meer 

(verzonden 12 augustus 2015).
- Van Cleeffkade 5 (Z-2015/024101), Il Gusto (verzonden 12 

augustus 2015).

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
Dorpsstraat 93 (Z-2015/044088), De Dorpshoek B.V. (ontvangen 
11 augustus 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:
- Stommeerweg 2 (Z-2015/021166), Brasserie Nieuwe Meer 

(verzonden 12 augustus 2015).
- Van Cleeffkade 5 (Z-2015/024101), Il Gusto (verzonden 12 

augustus 2015).

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 
is aangevraagd:
- Dorpsstraat 93 (Z-2015/044088), De Dorpshoek B.V. (ont-

vangen 11 augustus 2015).

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:
- Stommeerweg 2 (Z-2015/021166), Brasserie Nieuwe Meer 

(verzonden 12 augustus 2015).

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

TER INZAGE
t/m 20-08-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbeho-

rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Herenweg, tegenover 29

t/m 20-08-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Ui-
terweg 188

t/m 21-08-15 Voorbereidingsbesluit Schipholparkeren (en bij-
behorende stukken) en herziening van het be-
stemmingsplan “N201-zone”

t/m 27-08-15 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastge-
stelde bestemmingsplan m.b.t. “Horecavoorzie-
ning Kudelstaartseweg 295-297’ (met de bijbe-
horende stukken)

t/m 03-09-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende 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.

t/m 17-09-15 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,

t/m 17-09-15 Verleende omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Spoorlaan”, Venkel-
hof, met de bijbehorende stukken, waaronder 
de ruimtelijke onderbouwing

t/m 24-09-15 Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbeho-
rende stukken ‘1e Wijziging bestemmingsplan 
Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, Ja-
pan-laan/Thailandlaan’
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ZONDAG 6 SEPTEMBER: RIDE FOR THE ROSES IN 
AALSMEER

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 Kankerbestrij-
ding. Deelnemers kunnen kiezen uit toertochten van 25 en 
50 kilometer of de cycletour van 100 kilometer. 

Schrijf je in! 
Ben je nog niet ingeschreven voor dit bijzondere fietseve-
nement? Regel dat dan nog snel op de website www.ride-
fortheroses.nl.

Verkeershinder 
De 100 km tour wordt in een peloton gefietst en komt na de 
start en bij de finish door Aalsmeer. Het peloton rijdt over 
een afgezet parcours. Dat betekent dat een aantal wegen op 
6 september voor alle verkeer en het openbaar vervoer is 
afgesloten op het moment dat het peloton nadert en langs-
komt (naar verwachting ongeveer driekwartier). Omleidingen 
worden aangegeven met gele borden. Verder zijn er verkeers-
regelaars om het verkeer om te leiden. Als het peloton voor-
bij is, worden de wegen zo snel mogelijk weer opengesteld 
voor het verkeer. Hulpdiensten hebben wel toegang tot de 
afgezette gebieden. Let op: als u uw wijk in of uit wilt, kunt 
u dat het beste doen voor of na de wegafsluitingen!

Route 100 km 

Start FloraHolland Aalsmeer Wegafsluitingen (*)

Legmeerdijk (N231)  9.45-10.30 uur
Burgemeester Kasteleinweg (N196) 9.45-10.30 uur
Aalsmeerderdijk 9.45 -10.30 uur 

Terugkomst in Aalsmeer  Wegafsluitingen

N196 vanuit Uithoorn 13.00-13.45 uur 
Legmeerdijk/Bachlaan 13.00-13.45 uur
Kudelstaartseweg 13.15-14.15 uur
Stommeerweg/Van Cleefkade 13.15-14.15 uur 
Oosteindeweg/Machineweg 13.30-14.30 uur
Hornweg 13.30-14.30 uur
Zwarteweg/Lakenblekerstraat 13.30-14.30 uur
Legmeerdijk/Flora Holland 13.30-14.30 uur

(*) tijden zijn onder voorbehoud. 

Meer informatie over wegafsluitingen vindt u op de website 
van de gemeente: www.aalsmeer.nl/wegafsluitingRide. Meer 
informatie over de busverbindingen op: www.connexxion.nl 
Meer informatie over de Ride for the Roses op: www.ride-
fortheroses.nl

COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE
Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en eco-
nomie op dinsdag 25 augustus 2015, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer R.K. van Rijn
20.02 R-2. Vaststelling van de agenda
20.05 R-3. Startnotitie Zwarteweg 
20.30 R-4. Nota van Uitgangspunten 
  Landelijk Gebied Oost
21.00 R-5. Variantenstudie Ongestoord Logistieke 
  Verbinding (OLV)
21.45 R-6. Vragenkwartier
22.00 R-7. Sluiting

COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR
Agenda voor de vergadering van de Commissie maatschappij 
en bestuur op donderdag 27 augustus 2015, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 M-1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer A.G.P. Heijstek
20.02 M-2. Vaststelling van de agenda
20.05 M-3. Sportnota Aalsmeer Bewegen 2015-2018
20.30 M-4. Jaarverslag Stichting Auro
20.45 M-5. Vragenkwartier
21.00 M-6. Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. 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@aals-
meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Azaleastraat 3 (Z-2015/044190), het legaliseren van een 

schuur (ontvangen 10 augustus 2015);
- Aalsmeerderweg 436 ( Z-2015/044642), bestaande gevelre-

clame vervangen door nieuwe huisstijl (ontvangen 13 augus-
tus 2015);

- Machineweg 303 (Z-2015/043637(, het vervangen van een 
werkplaats (ontvangen 10-08-2015);

- Molenpad 2 (Z-2015/044449), het brandveilig gebruik t.b.v. 
zorgcentrum Aalsmeer (ontvangen 12 augustus 2015);

- Marktstraat 36A (Z-2015/044318), het oprichten van een 
dakopbouw aan de achterzijde van de woning (ontvangen 12 
augustus 2015);

- Oosteinderweg 261 (Z-2015/044326), het veranderen van 
een bedrijfsruimte en het realiseren van een studio (ontvan-
gen 12 augustus 2015);

- Primulastraat 28 (Z-2015/044977), plaatsen van opbouw op 
aanbouw achterzijde ( ontvangen 17 augustus 2015);

- Wissel 5 ( Z-2015/044609), plaatsen dakkapel aan de voor-
zijde van de woning ( ontvangen 13 augustus 2015);

- Bilderdammerweg 16 (Z-2015/044601), het kappen van een 
boom Tilia x europaea (ontvangen 13 augustus 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:

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.

- Corellihof 12 (Z-2015/044324), het verwijderen van asbest-
houdende materialen (ontvangen 12 augustus 2015);

- 1e J.C. Mensinglaan 27 B (Z-2015/044430), het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen (ontvangen 12 augustus 
2015);

- Molenpad 2 (Z-2015/044533), melding brandveilig gebruik 
tbv. Zorgcentrum ( ontvangen 12 augustus 2015);

- Oosteinderweg 186 (Z-2015/044311), het slopen van bijge-
bouwen en een dakkapel aan de achterzijde (ontvangen 12 
augustus 2015);

- Oosteinderweg 503 (Z-2015/045272), het verwijderen van 
asbesthoudende golfplaten van dakstal (ontvangen 18 au-
gustus 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:
- Aalsmeerderweg 209 (Z-2015/041196), het realiseren van 

een inrit en een parkeerplek op eigen terrein (verzonden 12 
augustus 2015);

- Darwinstraat 6 (Z-2015/042747). Jet plaatsen van een dak-
kapel aan de voorgevel (verzonden 18 augustus 2015);

- Diverse locaties in Aalsmeer (Z-2015/021135), het plaatsen 
van banieren (verzonden 11 augustus 2015);

- Kudelstaarseweg 226 (Z-2015/042397), het legaliseren van 
steigers en beschoeiing (verzonden 18 augustus 2015);

- Margrietstraat 9 (Z-2015/039141), het plaatsen schutting 
en vlonder achtertuin (verzonden 13 augstus 2015);

- Oosteinderweg 247 (Z-2015/028970), het intern veranderen 
van brandscheidingen en het wijzigen van een gevel (ver-
zonden 7 augustus 2015);

- Oosteinderweg 263 (Z-2015/039866), het oprichten van een 
bedrijfsruimte (verzonden 12 augustus 2015)

- Roerdomplaan 93 (Z-2015/034329), het wijzigen van de wo-
ning aan de voorgevel (verzonden 11 augustus 2015);

- Schoolstraat 13 (Z-2015/039848), het plaatsen van een 
aanbouw aan de achterzijde van de woning (verzonden 14 
augustus 2015);

- Stuurboordstraat 6a (Z-2015/037074), het aanleggen van 
een dam met duiker en uitweg (verzonden 11 augustus 
2015);

- Zwarteweg 11 (Z-2015/031361), het vergroten en verande-
ren van de woning (verzonden 18 augustus 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.
- Herenweg 66 (Z-2015/034342), het realiseren/legaliseren 

van een botenhuis (verzonden 12 augustus 2015);
- Legmeerdijk 257 (Z-2015/034969), Het gebruiken van een 

pand voor internetverkoop van auto’s (verzonden 14 augus-
tus 2015);

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid be-
doelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes weken 
verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met toepas-
sing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Mendelstraat 87 (Z-2015/025740), het plaatsen van een 

dakopbouw met dakkapellen (voor en achter): 

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- 1e J.C. Mensingalaan 29 (Z-2015/043908), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen (verzonden 12 augustus 
2015);

- Corellihof (Z-2015/044324), het verwijderen van asbesthou-
dende materialen (verzonden 13 augustus 2015);

- Oosteinderweg 149 A (Z-2015/044432), het slopen van een 
bedrijfsgebouw (verzonden 12 augustus 2015);

- Oosteinderweg 186 (Z-2015/044311), het slopen van bijge-
bouwen en een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 13 
augustus 2015);

- Ophelialaan 94 (Z-2015/041032), het oprichten van een 
inrichting (Activiteteitenbesluit) (verzonden 11 augustus 
2015);

- Turfstekerstraat 49 (Z-2015/042377), het veranderen van 
een inrichting (Activiteitenbesluit), (verzonden 11 augustus 
2015);

- Zwarteweg 77A (Z-2015/041776), het slopen van twee lood-
sen (verzonden 10 augutus 2015);

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 ge-
meente 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 evenementenkalen-
der 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 evenementen-
vergunning is aangevraagd;
- Raadhuisplein (Z-2015/044248), Ride for the Roses Kids edi-

tie op 6 september 2015 (ontvangen 12 augustus 2015).
- Surfeiland (Z-2015/044276), Kerstviering op Surfeiland op 

24 december 2015 (ontvangen 12 augustus 2015).
- Beethovenlaan 114 (Z-2015/044076), Sint Nicolaastocht op 

diverse data 2015-2019 (ontvangen 13 augustus 2015).

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 93 (Z-2015/044088), De Dorpshoek B.V. (ont-

vangen 11 augustus 2015).

VOOR MEER INFORMATIE: 
WWW.AALSMEER.NL




