6 september 2012

officiële mededelingen
gemeente aaLsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 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 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
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 drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 25 september en 16 oktober
2012.
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.
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. t/m vr. 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.
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.
schiphoL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
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.

Op woensdag 12 september is er geen avondopenstelling
i.v.m. verkiezingen, op deze dag zijn de balies van afdeling Dienstverlening geopend tot 15.00 uur.
Verkiezingen 2e kamer op 12 september 2012
Op 31 juli 2012 was de kandidaatstelling voor de verkiezingen
van de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op die
datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van deze gemeente kan stemmen
in Aalsmeer. Ook bij de komende verkiezing geldt de legitimatieplicht. Bent u echter niet meer in het bezit van een geldig
legitimatiebewijs (paspoort, Identiteitskaart of rijbewijs), maar
u heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs wat nog niet langer
dan 5 jaar is verlopen op 11 september 2012 aanstaande, dan
mag u met dit bewijs toch aan de stemming deelnemen.
Laat uw stem niet verloren gaan
Volmacht:
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie
bent of vanwege een andere reden niet in de gelegenheid bent
om uw stem uit te brengen? Dan is er nog slechts één mogelijkheid om iemand anders uw stem te laten uitbrengen.
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht kunt
u dan toch stemmen. U kunt dat persoonlijk doen door uw
stempas (op de achterkant voorzien van een handtekening)
en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over te dragen
aan een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde). De gemachtigde moet zijn/haar stem uitbrengen in Aalsmeer. Hij/
zij kan uw stem slechts uitbrengen tegelijkertijd met zijn/
haar eigen stem. Hij/zij mag niet meer dan twee machtigingen hebben.
Legitimatie belangrijk!
Ook bij deze verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Brengt u
een onderhandse volmachtstem uit, dan overhandigt u niet alleen de als volmachtbewijs omgezette stempas, maar ook een
kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever aan de
stembureauleden! U dient zelf een origineel legitimatiebewijs te
tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan hoeft u niet in
te leveren. Brengt u een schriftelijk aangevraagde volmachtstem
uit ( herkenbaar aan de groene kleur), dan heeft de gemeente de
identiteit al gecontroleerd bij de aanvraag. Daarom wordt het bij
het uitbrengen van de volmachtstem niet meer gecontroleerd.
De kiezer die naar het stembureau gaat dient zich altijd met een
geldig identiteitsbewijs te legitimeren! (zie hierboven)
Elders Stemmen
een Kiezerspas aanvragen. U kunt alleen nog in persoon aan
de balie een Kiezerspas aan vragen. Dat kan aan de balie bij
de afdeling Dienstverlening tot uiterlijk op 7 september 2012;
14.00 uur.
Stempas kwijt
Is iemand zijn stempas kwijt dan kan hij tot 11 september 2012;
14.00 uur verzoeken om afgifte van een nieuw stempas. Dit kan
alleen schriftelijk of in persoon aan de balie van afdeling Dienstverlening aangevraagd worden. Hierbij dient een kopie van een
geldig identiteitsdocument te worden overlegd.
Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling
Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezingen
geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30
tot 14.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30 uur. Tel:
0297-387606 en 387640 of via info@aalsmeer.nl.
Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan in
elk willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt staat
het stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de buurt ligt. Op
de achterzijde van de huis aan huisbiljetten staan alle stembureaus vermeldt die er in Aalsmeer zijn.
N.B. Er zijn enige wijzigingen in de stemlocaties aangebracht:
De Meerlanden, Zwarteweg 77a en Zalencentrum ’t Baken, Sportlaan 86!
Wet aLgemene bepaLingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
- Hornweg 142, het kappen van een boom;
- Twijnderlaan 6, het plaatsen van 2 dakkapellen.
VerLeende omgeVingsVergunningen,
reguLiere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de
afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel.
0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 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 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
- Midvoordreef 18, het realiseren van het dakterras;
- Oosteinderweg 236, het wijzigen van het gebruik.
VerLeende omgeVingsVergunningen,
uitgebreide procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, balie 9. 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 beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

- Molenpad 2, het wijzigen van brandscheidingen en het gebruiken van het bouwwerk.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 6 september 2012.
WeLstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt

ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 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, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de
afgelopen 2 weken
inspraak VoorontWerp bestemmingspLan
‘hornmeer’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de inspraakverordening gelegenheid tot inspraak wordt geboden met betrekking tot
het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hornmeer’. Vanaf 7 september
t/m 18 oktober 2012 ligt het plan ter inzage voor inspraak.
Plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmingsplannen in de Hornmeer wordt begrensd door:
- in het noorden: de Zwarteweg;
- in het oosten: de sloot gelegen tussen de Turfstekerstraat en
het Flora Holland-terrein;
- in het zuiden: de gemeentegrens en de Bachlaan;
- in het westen: de Kudelstaartseweg.
Aanleiding
De thans vigerende bestemmingsplannen ‘Hornmeer 1979’,
‘Hornmeer 1979, 1e herziening’, ‘Sportpark Hornmeer 1983’, ‘Bedrijfsterreinen Hornmeer 1976’, ‘Bedrijventerreinen Stommeer en
Hornmeer’ en ‘Kudelstaart Legmeerdijk 1975’ dateren allen van
vóór 2003. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is een
herziening van deze bestemmingsplannen geboden vóór 1 juli
2013.
Doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening. Als
onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integrale Nota
Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherziening in
hoofdzaak conserverend van aard. Deze herziening voorziet in
één ontwikkeling, namelijk vestigen van volumineuze detailhandel op het bedrijventerrein Hornmeer. Een andere ontwikkeling,
namelijk het busstation Burgemeester Kasteleinweg/Zwarteweg,
is in dit voorontwerp nog niet meegenomen omdat de bestuurlijke besluitvorming en de benodigde uitvoerbaarheidsonderzoeken nog niet beschikbaar zijn. Voor het overige zal de planherziening derhalve op korte termijn niet tot een wezenlijk andere
inrichting van het plangebied leiden.
Inloopavond
Er wordt een informatieavond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan op 26 september 2012 van 20:00 uur tot
21:30 uur (zaal open 19:45) in het Buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3.
Procedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van
7 september t/m 18 oktober 2012. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de
centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur
(vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op afspraak). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor
het overige is het plan in te zien op afspraak. Vanaf 7 september
2012 kunt u de stukken ook inzien via de gemeentelijke website
www.aalsmeer.nl (te vinden via de knop “bestemmingsplannen”
in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder “ga direct
naar”) en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPHORNMEER-VO02.
Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder
vermelding van Inspraak bestemmingsplan ‘Hornmeer’. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor
contact opnemen met dhr. R. Luijendijk, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling via tel. (0297) 387532.
VerkeersbesLuit 2012/11370-m&r
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij, op grond van artikel 15, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994, besloten hebben verkeerstekens middels verkeersborden en belijning aan te brengen op het Poldermeesterplein, ten behoeve van de daar aangewezen stand- en
ventplaatsen, komende uit het ‘Stand- en ventbeleid 2011’. Het
betreft het verkeersbord E9 ‘Vergunninghouders’ met daarbij de
volgende onderborden, OB206 met tekst ‘wo t/m vr 06 tot 22
h, za 06 - 14 h’, OB304 en OB502 ‘Wegsleepregeling’. Met dit
verkeersbord en de daarbij behorende onderborden worden vijf
parkeerplaatsen gereserveerd voor de vergunninghouders van
een stand- en ventplaats op het Poldermeesterplein. Dit wordt
daarnaast aangegeven met een wit kruis op de weg om de gereserveerde plaatsen aan te geven. Aansluitend wordt onder de
drie reeds aanwezige verkeersborden E8 het onderbord OB502
‘Wegsleepregeling’ geplaatst ter ondersteuning van de handhaafbaarheid.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden
onder registratienummer 2012 / 11370 - M&R. Dit besluit ligt
gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling
Vergunningen, handhaving en dienstverlening van de Gemeente
Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van
dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester
en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430
AG Aalsmeer.
inspraak VoorontWerp bestemmingspLan
‘Woonschepen’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken
bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de inspraakverordening gelegenheid tot inspraak wordt geboden met betrekking tot
het voorontwerpbestemmingsplan ‘Woonschepen’ en het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan Woonschepen. Vanaf 7 september
t/m 18 oktober 2012 ligt het plan met bijbehorende stukken
ter inzage voor inspraak. Op www.aalsmeer.nl/woonschepen en
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt u alle relevante stukken inzien.

Plangebied
Het bestemmingsplan betreft alle woonschepen die in Aalsmeer
liggen met een vergunning. Daarom bestaat het plangebied uit
een groot aantal vlakken, die voornamelijk liggen rond de Westeinderplas, de Uiterweg, de Oude Spoordijk en de Bovenlanden
van de Oosteinderweg.
Doelstelling
Het bestemmingsplan zal een centrale en eenduidige planologische regeling zijn voor woonschepen, in overeenstemming met
de wettelijke verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke
ordening. Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de
Integrale Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherziening conserverend van aard. De planherziening zal derhalve op korte termijn niet tot een wezenlijk andere inrichting
van het plangebied leiden.
Inhoud
De gemeenteraad heeft bij het maken van dit bestemmingsplan
vele beleidsmatige keuzes gemaakt, ten aanzien van de maatvoering, woonschepen zonder vergunning, recreatieschepen die
permanent worden bewoond, etc. Veel van die keuzes worden in
de Toelichting bij het plan onderbouwd. Een aantal belangrijke
keuzes en de onderbouwingen daarbij zijn samengevat in het
Informatieblad dat elke woonschipeigenaar toegestuurd heeft
gekregen en dat hieronder is te downloaden. In het Beeldkwaliteitsplan zijn eisen opgenomen voor de vormgeving en uitstraling van nieuwe woonschepen, om een optimale landschappelijke inpassing te bereiken.
Publieksavond
Er wordt een publieksavond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan op 24 september 2012 van 20:00 uur tot 21:30
uur (zaal open 19:45) in het gemeentehuis van Aalsmeer. Tijdens
deze avond wordt een toelichting gegeven op het bestemmingsplan, de systematiek en de verschillende bestemmingen. Ook is
het mogelijk om algemene vragen te stellen over het bestemmingsplan. Voor specifieke vragen over uw woonschip, adviseren
wij u per e-mail contact op te nemen met de gemeente.
Informatie
Voor algemene en specifieke vragen kunt u contact opnemen
met de gemeente. Dat kan bij voorkeur per email. Eventueel kunt
u schriftelijk vragen stellen of op afspraak langskomen op het
gemeentehuis. Een e-mail kunt u zenden naar info@aalsmeer.
nl, met als onderwerp woonschepen. Vermeld daarbij duidelijk
het adres van uw woonschip, uw vraag, uw telefoonnummer of
uw e-mailadres. Uw vraag wordt dan zo spoedig mogelijk per
e-mail of telefonisch beantwoord. Dit is overigens géén officiële
inspraakreactie. Als u langs wilt komen het bestemmingsplan in
te zien, kunt u het beste een afspraak maken via het algemene
telefoonnummer, 0297-387575. Een medewerker van de afdeling
Ruimtelijke Ordening zal u te woord staan voor een toelichting
op uw vraag.
Inspraakprocedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage
van 7 september t/m 18 oktober 2012. Het voorontwerp van het
bestemmingsplan is in te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden
van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op afspraak).
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00
uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Vanaf
7 september 2012 kunt u de stukken inzien op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Ook staat het bestemmingsplan met alle
relevante documenten op www.aalsmeer.nl/woonschepen.
Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder
vermelding van Inspraak bestemmingsplan ‘Woonschepen’. Voor
het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer, 0297-387 575.
Een inspraakreactie is een officiële reactie op het bestemmingsplan. Deze reacties worden verzameld en na de inspraaktermijn
beantwoord in een Nota van Beantwoording. Alleen reacties met
een handtekening en adres worden beschouwd als officiële inspraakreactie. U kunt gebruikmaken van het inspraakformulier
dat als download is toegevoegd op de website.
ter inzage bij de afdeLing dienstVerLening, baLie
5 ( Week 36)
t/m 11-09
t/m 11-09
t/m 20-09

t/m 25-09

t/m 27-09
t/m 28-09
t/m 05-09
t/m 03-10
t/m 10-10
t/m 12-10
t/m 12-10
t/m 18-10
t/m 18-10
t/m 18-10
t/m 19-10
t/m 27-11

APV Vergunning: Goud van Oud in Aalsmeer Dorp
op 25 augustus 2012 van 20.00–01.00 uur;
RVV Vergunning: ontheffing tijdelijk stremmen
Lijnbaan van 20 augustus t/m 7 september 2012;
HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8
september van 19.00-23.00 en 9 september van
08.00-20.00 uur; Night Windsurf op zaterdag 15
september 2012 van 17.00-24.00 uur in de Westeinderplassen, vanaf het surfeiland Vrouwentroost; Najaarsconcert in Bloemhof op 13 oktober
2012 van 20.00-22.30 uur;
APV Vergunningen: Summer Dance op het Surfeiland op 18 augustus van 13.00-01.00 uur; Afterparty Summer Dance in Crown Business Studio’s op
18 augustus van 22.00-05.00 uur; Gewijzigde vergunning bloemencorso van 1 september naar 15
september 2012; Gewijzigde vergunning bloemencorsotentoonstelling van 2 september naar 16 september 2012;
APV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4 september en 5 op 6 september 2012 tot 02.00 uur;
Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembeheer;
APV Ventvergunning: om van 6 t/m 25 augustus
2012 in de gemeente langs de openbare weg te
venten t.b.v. een promotiecampagne voor Nuon;
APV Collecte vergunning: Scouting Tiflo voor het
verkopen van plantenbakken op 20 oktober 2012;
APV Standplaatsvergunning: de verkoop van gegrilde kip op dinsdag bij het winkelcentrum
Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;
RVV vergunning: tijdelijke ontheffing parkeerverbod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf 12.00
uur;
Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4 lid
2 Bouwbesluit 2012;
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woonschepen’;
Verkeersbesluit 2012/11370-M&R
Beeldkwaliteitskader parkmeer;
Wijziging datum Bloemencorso.

