
Programma oPen monumentendagen 2013 

In samenwerking met de werkgroep Architectuur en Monumen-
ten van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer heeft de ge-
meente het volgende programma georganiseerd voor de Open 
Monumentendagen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en 
iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 
www.aalsmeer.nl.

aalsmeer 
Zaterdag 14 september
11.00-16.00 uur:  Gedichtenroute Boomkwekerskerkhof, 
 Stommeerweg.
11.00-17.00 uur:  Expositie in de Oud- Katholieke Kerk, 
 Oosteinderweg 394.
10.00-16.00 uur:  Openstelling en rondleiding Dorpskerk, 
 Kanaalstraat 12.  
11:00 en 13.30 uur: Rondleiding gemeentehuis Aalsmeer en 
 een rondwandeling door het dorp onder 
 leiding van een gids. Hierbij worden 
 verschillende monumenten ook van 
 binnen bezocht. 
12.30 uur:  Vertrek met historische bus van 
 Aalsmeer naar Amstelveen onder 
 begeleiding van een gids. 
 Onderweg worden er broodjes en een 
 drankje uitgedeeld.
13.00 uur:  Aankomst Amstelveen, bezoek aan 
 tentoonstelling over ontstaans-
 geschiedenis Amstelveen en de 
 Amstelveense raadhuizen.
 Daarna rondwandeling door het dorp 
 Amstelveen olv een gids
14.30 uur:  Busreis terug naar Aalsmeer.

reserveren busreis en rondleidingen
Wilt u zich svp van tevoren aanmelden voor de busreis en|of de 
rondleidingen. U kunt deelnemen aan het hele programma of 
alleen onderdelen. Dit aanmelden kan bij w.paijmans@amstel-
veen.nl of via het tel. 020-5404321. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden.

Zondag 15 september
11:00-16.00 uur: Gedichtenroute Boomkwekerskerkhof, 
 Stommeerweg.
13.30 uur:  Rondleiding o.l.v. een gids in het 
 gemeentehuis en door de dorpskern 
 Aalsmeer 

ter inZaglegging ontwerP bestemmingsPlan 
‘nieuw Calslagen’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 
6 september 2013 t/m 17 oktober 2013 voor een ieder ter 
inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken. 

Het plangebied
Het gebied van het bestemmingsplan is gelegen aan de He-
renweg te Kudelstaart ter hoogte van huisnummers 60-64. 
De kavels zijn gelegen rondom een voormalige kerkhofje Cal-
slagen (rijksmonument) en grenzen aan de achterzijde aan 
de Westeinderplas. 

doelstelling
Het project Nieuw-Calslagen voorziet in de bouw van maxi-
maal 18 vrijstaande woningen rondom het historische kerk-
hofje Calslagen. Ter plaatse is het bestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers’ van toepassing. Het bouwen van de woningen en 
inrichten van openbaar gebied conform het stedenbouwkundig 
plan past niet binnen dit bestemmingplan. Om het project te 
realiseren is een bestemmingsplanherziening nodig. Deze be-
stemmingsplanherziening beoogt het juridisch planologisch 
toetsingskader te zijn voor de aanvragen om omgevingsvergun-
ningen en het beoogd gebruik voor de komende tien jaar. Het 
bestemmingsplan moet voldoende flexibel zijn om de gewenste 
vrijheid voor de ontwikkelaar en gebruikers te bieden zonder 
afbreuk te doen aan de cultuurhistorische context van de ste-
denbouwkundige opzet en woningontwerpen. Daarnaast dienen 
de waarden van het plangebied, hoofdzakelijk waterstaatkun-
dige en archeologische, voldoende gewaarborgd te blijven.  

inzien ontwerp bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 6 september 
t/m 17 oktober 2013 in te zien bij de balie Burgerzaken op 
het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. De 
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 
8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30-20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de Balie 
Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan 
Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstij-
den balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 
8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Vanaf 1 januari 2010 
geldt het digitale bestemmingsplan als het rechtsgeldige be-
stemmingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan ‘Nieuw 
Calslagen’ vanaf 6 september 2013 bekijken op: www.ruim-
telijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPNIEUWCALSLAGEN-ON01. De pdf-versie van het plan kunt u 
vanaf 6 september 2013 inzien via de gemeentelijke website 
www.aalsmeer.nl  (te vinden via de knop “bestemmingsplan-
nen” in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder “ga 
direct naar”). 
indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een ieder 
in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmings-
plan ‘Nieuw Calslagen’. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het 
algemene tel. 0297-387575.

samenhangende produkten 
In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Cal-
slagen’ wordt tevens het Beeldkwaliteitplan Nieuw Calslagen 
voorbereid. Dit document ligt tegelijkertijd met het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage voor inspraak. Zie voor verdere 
informatie over het inzien van dit document en de betreffende 
procedure de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl.

ter inZage legging beeldkwaliteitsPlan nieuw 
Calslagen

Burgemeester en wethouders bereiden in samenhang met het 
in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ 
een Beeldkwaliteitplan Nieuw Calslagen voor. Na vaststelling 
van het beeldkwaliteitplan door de gemeenteraad zal dit plan 

officiële mededelingen
5 september 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

oPeningstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 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 infor-
matie 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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling 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 hiervoor 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 vergadering 12.00 uur.

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 stre-
ven 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.

de grondslag vormen voor advisering over de uiterlijke ver-
schijningsvorm van de woningen, kunstwerken en inrichting 
van het openbare gebied binnen de ontwikkeling door de wel-
standscommissie in het kader van aanvragen om omgevings-
vergunning. 

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij ingevolge 
artikel 2 lid 1 van de Algemene Inspraak- en participatieveror-
dening Aalsmeer 2010 bij de voorbereiding van het Beeldkwa-
liteitsplan inspraak verlenen. Overeenkomstig artikel 4 van de 
Algemene Inspraak- en participatieverordening Aalsmeer 2010 
ligt het concept van het Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen 
gedurende een periode van zes weken met ingang van 6 sep-
tember 2013 t/m 17 oktober 2013 ter inzage met voor inge-
zetenen en belanghebbenden de mogelijkheid een inspraakre-
actie in te dienen. 

inzien van het beeldkwaliteitplan
Het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de balie Burgerzaken 
op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. 
De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag 
van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie 
open van 8.30-20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de 
Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie 
(openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het 
beeldkwaliteitsplan is ook digitaal bekendgemaakt en beschik-
baar gesteld via www.aalsmeer.nl. (onder meer te vinden via de 
knop “bestemmingsplannen (ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw 
Calslagen’)” in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder 
“ga direct naar”).

indienen inspraakreactie
Gedurende voornoemde inzagetermijn worden ingezetenen en 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een schrif-
telijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen. 
Schriftelijke reacties worden gericht aan Gemeenteraad van 
Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding 
van ‘inspraakreactie ‘Beeldkwaliteitplan Nieuw Calslagen’. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen 
kan daarvoor contact opnemen met het algemene tel. 0297-
387575.

samenhangende procedures
Tegelijkertijd met het concept Beeldkwaliteitplan Nieuw Cal-
slagen liggen gedurende 6 weken met ingang van 6 september 
2013 t/m 17 oktober 2013 ter inzage voor zienswijzen het ont-
werpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’. Zie voor informatie 
over het inzien van dit document en de betreffende procedure 
de kennisgeving elders in deze mededeling.

kennisgeVing ontwerPbesluit 
maatwerkVoorsCHriften aCtiViteitenbesluit

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
bij hen een verzoek is ingediend dor De Raad Vastgoed BV 
om in het kader van het Activiteitenbesluit voor de inrichting 
Crown Business Studio’s Aalsmeer, gelegen Van Cleeffkade15 te 
Aalsmeer, bij maatwerkvoorschrift hogere geluidgrenswaarden 
vast te stellen dan de standaardgeluidgrenswaarden uit het 
genoemde besluit. Het college is voornemens om positief op 
dit verzoek te beschikken en bij maatwerkvoorschrift hogere 
geluidgrenswaarden vast te stellen voor een aantal woningen 
gelegen aan de Weteringstraat, Chrysantenstraat, Dorpsstraat 
en Stommeerkade.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 
6 september t/m 18 oktober 2013 ter inzage in het gemeen-
tehuis bij de afd. Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De ope-
ningstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 
08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stuk-
ken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor 
van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 
020-5404154).

Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder t/m 18 okto-
ber 2013 schrif telijk worden ingediend bij het college van bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, t.a.v. de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. Degene die schriftelijke zienswijzen indient 
kan verzoeken zijn/ haar persoonlijke gegevens niet bekend te 
maken.

Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde ter-
mijn in de gelegen heid gesteld mondelinge zienswijzen in te 
dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerpbesluit. 
Tevens kunt u een mondelinge toelichting krijgen op de stuk-
ken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling ROV 
van de gemeente Amstelveen (tel. 020-5404154)

wet algemene bePalingen omgeVingsreCHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen:
- Werven 16 (Z-2013/044581), het aanlegen van drainage;
- Zijdstraat 49 (Z-2013/045206), het plaatsen van een recla-

mebord en het wijzigen van de gevel.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere ProCedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebben-
de 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 8.30-11.30 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 belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het be-
sluit, 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:
- Begoniastraat 69 (Z-2013/038395), het kappen van een 

boom (verzonden 29 augustus 2013);
- Gemaalstraat 1 (Z-2013/037378), het bouwen van een er-

ker (verzonden 3 september 2013);
- Giekstraat 3 (Z-2013/036389), het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde (verzonden 28 augustus 2013);
- Machinetocht sectie B nr 8534 (Z-2013/023299), het bou-

wen van een brug (verzonden 28 augustus 2013);
- Machinetocht (Z-2013/022593), het wijzigen van het ge-

bruik van het ketelhuis (verzonden 28 augustus 2013);
- Schweitzerstraat 50 (Z-2013/029441), het vervangen van 

de berging aan de voorzijde (verzonden 29 augustus 2013);

- Uiterweg 214 (Z-2013/036012), het verplaatsen van blok-
hutten (verzonden 28 augustus 2013).

Verleende ligPlaatsVergunning

Een ligplaatsvergunning, 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 en 11:30 uur op afspraak 
inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. 
U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. Op grond 
van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende 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 5:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening besloten is de volgende ligplaatsvergunning te 
verlenen:
- Uiterweg 266 ws2 (Z-2013/042104), het verplaatsen van 

een woonark voor permanente bewoning.

Verdagen (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 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagd:
- Herenweg 53 (Z-2013/040341), ontvangen op 2 juli 2013;
- Kleine Vuurvlinderstraat 1 (Z-2013/036420), ontvangen op 

9 juli 2013.

VergunningsVrije aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning ver-
eist is:
- Moslaan 28 Z-2013/040123), het plaatsen van een dak-

kapel.

geaCCePteerde (slooP)melding(en)

- Begoniastraat 73 (Z-2013/037708), het plaatsen van een 
toilet en keetwagen;

- Copierstraat 11 (Z-2013/043755), het plaatsen van een 
container;

- Einsteinstraat 59(Z-2013/044420) , het verwijderen van 
asbest;

- Haydnstraat 50 (Z-2013/044196), het verwijderen van as-
best;

- Julianalaan 73(Z-2013/043728) , het plaatsen van een 
container;

- Locatellihof 31(Z-2013/043737), het plaatsen van een 
container;

- Weteringstraat 20-50(Z-2013/044118) , het plaatsen van 
een keetwagen, toilet en rolsteiger;

Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

kennisgeVing ontwerP besCHikking, 
wet algemene bePalingen omgeVingsreCHt, 
omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen 
voor:
- Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het vervangen van 

de woning;
- Oosteinderweg 124 (Z-2013/026513), het bouwen van een 

woning.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van vrijdag 6 september 2013 geduren-
de zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de gemeente 
Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak via tel. 
0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een ge-
sprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen. Gedurende deze termijn 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 ordeningen 
en vergunningen via telefoonnummer 020-5404911.

welstandsCommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afde-
ling 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.

ter inZage:

t/m 20-09 Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een wo-
ning.

t/m 26-09 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats

t/m 03-10 Vastgesteld bestemmingsplan “Schinkelpolder” 
t/m 04-10 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van een 

buffervoorziening); Oosteinderweg 552 (het bou-
wen van een woning)

t/m 03-10 Oosteinderweg 552 (vaststelling van hogere 
waarden in het kader van wet Geluidhinder)

t/m 17-10 Ontwerp bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’; 
Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen

t/m 18-10 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken) maat-
werkvoorschriften Activiteitenbesluit

t/m 18-10 Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het ver-
vangen van de woning; Oosteinderweg 124 (Z-
2013/026513), het bouwen van een woning.




