
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

van een terreinafscheiding, het plaatsen van vlaggenmas-
ten, het realiseren van een terreininrichting met parkeer-
plaatsen en het plaatsen van containers t.b.v. afvalverza-
meling

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Herenweg 30 nabij, 1433 HA (Z18-001638), het oprichten

van een woonhuis met berging en boothuis. Verzonden:
26-6-2018

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure, 
de beslistermijn is verlengd met 6 weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Aalsmeerderweg 235, 1432 CM (Z18-003731), het oprich-

ten van een bedrijfsverzamelgebouw. 
- Noordpolderweg 13, 1432 JH (Z18-003242), het revitali-

seren van een kassencomplex waaronder vergroten van
bouwhoogte en realiseren van laaddoks.

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:
- Nobelhof 1, 1433 JZ (Z18-002199), het verrichten van hore-

ca-activiteiten. Verzonden: 21-08-2018
- Uiterweg 318, 1431 AW (Z18-002250), het verbreden en

aanpassen van de in- en uitrit. Verzonden: 21-08-2018
- Perronzijde 2, 1431 LE (Z18-004013), het intern doorbre-

ken van de woning tussen de keuken en bijkeuken/ ga-
rage. Verzonden: 22-08-2018

- Catharina-Amalialaan 66, 1432 JT (Z18-005515), het op-
richten van een extra technische ruimte op de 2e verdie-
ping tussen de lokalen en de gymzaal. Verzonden: 22-08-
2018

- Eiland Westeinderplassen, omgeving Koddespoel, Sectie H 
nr. 1877 (Z18-004756), het aanleggen van een afmeerstei-
ger. Verzonden: 24-08-2018 

- A.H. Blaauwstraat 26, 1431 KW (Z18-004758), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de wo-
ning. Verzonden: 27-08-2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 omge-
vingsvergunningen 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 bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. 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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 o�cieel in de media ge-
publiceerd. 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: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

3 T/M 14 SEPTEMBER, ACTIE VERKEERSHINDER 
RONDOM SCHOLEN

Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handha-
ving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente Amstelveen-
Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties 
rondom de scholen plaatsvinden. Van maandag 3 september 
t/m vrijdag 14 september2018 start team HOR in samenwer-
king met de betre�ende wijkagent van de politie een actie 
waarbij gelet wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien nood-
zakelijk, verbaliserend optreden. U kunt hierbij denken aan de 
volgende parkeersituaties waarop wordt gelet:
- Dubbel parkeren;
- Parkeren in stopverbod;
- Parkeren op het trottoir;
- Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat;
- Parkeren buiten de vakken in een woonerf;
- Rijden tegen de verplichte rijrichting in.

Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kan-
tooruren contact opnemen met: team HOR van de gemeente 
Amstelveen-Aalsmeer op tel.: 020-5404911.

MARKT TIJDENS FEESTWEEK OP RAADHUISPLEIN

Vanwege de feestweek is de markt op dinsdag 4 september 
niet op het Praamplein maar op het Raadhuisplein. Dat be-
tekent dat u op die dag niet op het Raadshuisplein kunt par-
keren. Er geldt een parkeerverbod en een wegsleepregeling 
vanaf maandagavond 3 september 21.00 uur tot dinsdagmid-
dag 4 september 18.00 uur.

VERGADERING DINSDAG 4 SEPTEMBER 2018

Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op 
dinsdag 4 september 2018, 20.00 uur. 

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de burgemeester
20.02-21.00 2. Aanleg Molenvlietweg
21.02 -22.00  3. Verkeersonderzoek Aalsmeer-Oost

4. Sluiting

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
“ROYAL FLORAHOLLAND CENTRUM, OOST EN OLV”

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 2018 het 
bestemmingsplan “Royal FloraHolland Centrum, Oost en 
OLV” gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied is globaal 
gelegen tussen de Hornweg, de provinciale weg N201, de 
Legmeerdijk en de Zwarteweg. Het plan heeft betrekking op 
zowel de bestaande veilingterreinen van locatie Centrum, als 
de verder te ontwikkelen bedrijfsterreinen van locatie Oost. Tot 
het plangebied behoort ook het toekomstige tracé van de On-
gestoord Logistieke verbinding (OLV) tot aan de Middenweg.

Doelstelling
Het bestemmingsplan heeft als doel om de gronden binnen 
het plangebied te voorzien van een planologische regeling die 
uitvoering geeft aan de geactualiseerde structuurvisie “Green 
Park Aalsmeer 2016, inclusief Royal FloraHolland.

Wijzigingen
Naar aanleiding van de zienswijzen die over het ontwerp-
bestemmingsplan naar voren zijn gebracht, heeft de ge-
meenteraad bij vaststelling een aantal wijzigingen in het be-
stemmingsplan aangebracht. Ook ambtshalve is een aantal 
wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn overwegend 
plantechnisch van aard en hebben betrekking op zowel de 
planregels als de planverbeelding. Voor de precieze inhoud 
van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken die ter 
inzage liggen.

Ter inzage
Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmings-
plan ligt tezamen met de bijbehorende stukken in de periode 
van vrijdag 31 augustus 2018 t/m donderdag 11 oktober 2018 
voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is in deze pe-
riode digitaal raadpleegbaar via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op identi�catiecode: 
NL.IMRO.0358.05Q-VG01;

- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl of 
rechtstreeks via https://0358.ropubliceer.nl/.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de centrale balie open van 8.30-20.00 uur. De pa-
pieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen op 
het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. U 
kan zich melden bij de centrale balie. De openingstijden van 
deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 uur, don-
derdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur. Degene die 
buiten de genoemde openingstijden inzage wil hebben in de 
plannen, kan daarvoor contact opnemen via het algemene tel. 
0297-387575.

Beroep bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan 
met ingang van 1 september 2018 gedurende zes weken te-
gen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA, Den 
Haag door: 
- Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren

hebben gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerp-
plan;

- Belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over het 
ontwerpplan bij de gemeenteraad naar voren hebben ge-
bracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot de gemeen-
teraad te wenden;

- Een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeen-
teraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde be-
stemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestem-
mingsplan.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de 
indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het 
beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is gri�e-
recht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling 
treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepster-
mijn a�oopt, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking totdat op dat 
verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens 
dient u het spoedeisende belang aan te geven.
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Recti�catie, aanvraag ontvangen
- Uiterweg 401, 1431 AM (Z18-004109), het plaatsen van 3

nieuwe woonarken. Toelichting: abusievelijk is in de be-
kendmaking 18 juli jl. een verkeerde omschrijving vermeld. 
Verzonden: 6-7-2018

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. 
- Oosteinderweg 539A, 1432 BK (Z18-007111), het legalise-

ren van een reeds geplaatste dakkapel aan de zijkant van 
de woning

- Aalsmeerderweg 47A, Sectie B nr. 6542, 1432 CG (Z18-
007143), het plaatsen van entresols en de laatste splitsing 
in het bestaande gebouw en het realiseren van een extra 
brandcompartiment 

- Boomgaard 39, 1432 LD (Z18-007170), het plaatsen van
een aanbouw op het achtererf en een erker aan de voor-
zijde van de woning

- Uiterweg 180 ws5, 1431 AS (Z18-007173), het verplaatsen 
van een bestaande recreatieark

- Kamerlingh Onnesweg 114, 1433 LK (Z18-007287), het
plaatsen van een autolaadkraan t.b.v. het hijsen van een
dakkapel op de woning

- Nabij Legmeerdijk 289 C, Sectie B nr. 8282, 1432 KC (Z18-
007348), het realiseren van logiesvoorziening, het plaatsen 

Vervolg op volgende blz.
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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.
- Kamperfoeliestraat 66, 1431 RP (Z18-006221), het uitbrei-

den van de praktijkruimte aan de achterzijde. Het project 
is vergunningsvrij. Verzonden: 21-8-2018

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- Am-
stel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnenge-
komen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de 
aanvragen voor een vooroverleg.

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z18-002229) Step by Step

door Aalsmeer op 6 oktober 2018, ingetrokken 26 juli
2018

TER INZAGE

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 

t/m 14-09-18 Omgevingsvergunning, de daarbij beho-
rende ruimtelijke onderbouwing en de ove-
rige daarop betrekking hebbende stukken 
in afwijking van het bestemmingsplan Ku-
delstaart 2006 en onthe�ng hogere grens-
waarden Wet geluidhinder, woning Hoofd-
weg 158 (Z-2017/054036)

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl . Op deze site vindt u de evenementen-
kalender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenemen-
ten gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
aangevraagd:
- Hornweg 187 (Z18-006912) Burendag Bloemenhof op 22 

september 2018, ontvangen 15 augustus 2018

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester 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.
- Marktstraat 19 (Z18-005207) Opening De Oude Veiling op 

15 september 2018, verzonden 23 augustus 2018

COLLECTES

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz. t/m 28-09-18 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – 
Kudelstaartseweg 67-73’, beeldkwaliteits-
plan en besluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder Z-2017/034883

t/m 28-09-18 Ontwerpbeschikking m.b.t. het brandveilig 
gebruik t.b.v. woon- en zorgcentrum Am-
stel-Meer, Jasmijnstraat 14-16, 27 t/m 31, 33 
en 35-37 (Z18-002441)

t/m 4-10-18 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
“Green Park Aalsmeer – deelgebied 6”. De 
belangrijkste wijziging heeft betrekking op 
de bestaande woning aan de Hornweg 123. 
Deze woning is bij vaststelling bestemd als 
bestemming “Wonen-Lintbebouwing” en 
in dat verband van een passend bouwvlak 
voorzien. Voorts zijn in de regels van het be-
stemmingsplan enkele ondergeschikte wij-
zigingen aangebracht. Voor de precieze in-
houd van de wijzigingen wordt verwezen 
naar de stukken die ter inzage liggen.

t/m 11-10-18 Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van 
het bestemmingsplan “Royal FloraHolland 
Centrum, Oost en OLV” tezamen met de bij-
behorende stukken.




