3 september 2015

officiële mededelingen
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, 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
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. 0297387575. 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 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 bestuurssecretariaat. 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.

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 Kankerbestrijding. 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 fietsevenement?
Regel dat dan nog snel op de website www.ridefortheroses.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 langskomt (naar verwachting ongeveer
driekwartier). Omleidingen worden aangegeven met gele borden.
Verder zijn er verkeersregelaars om het verkeer om te leiden. Als
het peloton voorbij 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)
Burgemeester Kasteleinweg (N196)
Aalsmeerderdijk

9.45-10.30 uur
9.45-10.30 uur
9.45 -10.30 uur

terugkomst in aalsmeer

Wegafsluitingen

N196 vanuit Uithoorn
Legmeerdijk/Bachlaan
Kudelstaartseweg
Stommeerweg/Van Cleefkade
Oosteindeweg/Machineweg
Hornweg
Zwarteweg/Lakenblekerstraat
Legmeerdijk/Flora Holland

13.00-13.45 uur
13.00-13.45 uur
13.15-14.15 uur
13.15-14.15 uur
13.30-14.30 uur
13.30-14.30 uur
13.30-14.30 uur
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.ridefortheroses.nl

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
vragenronde volgt.

raadsvergadering
Agenda voor de Raadsvergadering op donderdag 10 september
2015, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

tijd

agenda- onderwerp
punt

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 vergadering.

20.00

R-1

raad

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 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.
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.officielebekendmakingen.nl.

voor meer informatie:
WWW.aalsmeer.nl

20.15
20.20

R-2
R-3

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
Uitspreken ‘In memoriam’ Jan Maarse
Albz., overleden op 18 juli 2015,
Ereburger van de gemeente Aalsmeer.
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergaderingen van 25 juni 2015
en 2 juli 2015
4. Ingekomen stukken:
Benoeming en beëdiging fractie-assistent
Benoemen van een voorzitter voor de in
te stellen auditcommissie
HAMERSTUKKEN

20.25

R-4
R-5

Sportnota Aalsmeer Bewegen 2015-2018
Jaarverslag 2014 Stichting Auro
BEHANDELSTUKKEN

20.30
21.00

R-6
R-7

21.30

R-8

22.10

R-9

22.20

R-10

22.30

R-11

22.40
22.50

R-12

Startnotitie Zwarteweg
Nota van Uitgangspunten Landelijk
Gebied Oost
Variantenstudie Ongestoord Logistieke
Verbinding (OLV)
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 2015
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Stadsregio Amsterdam (8e wijziging)
Vaststelling tijdsbestedingsnorm
wethouders
Green Park Aalsmeer
Vragenkwartier
PAUZE / ONDERBREKING
SLUITING

strenge controle te lang afgemeerde kajuitBoten
Per 1 september wordt er strenger gecontroleerd door de gemeentelijke handhavers op kajuitboten die te lang (langer dan
48 uur)afgemeerd liggen op plaatsen waar dat niet mag. De gemeente krijgt veel klachten over boten die te lang afgemeerd
liggen in bijvoorbeeld het prachtige plassengebied. Boten moeten afgemeerd worden in de officiële jachthavens of bij de eigen
woning. In het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving
2015 is als één van de speerpunten handhaving van de 48-uursregeling genoemd en op korte termijn wordt daarom als eerste
het plassengebied geschouwd. De gemeentelijke handhavers
starten met een intensief controletraject op te lang afgemeerde
kajuitboten (motorboten en zeilboten). In eerste instantie delen zij waarschuwingen uit, die door middel van een brief op
de boten wordt achtergelaten. De booteigenaren wordt dan de
gelegenheid gegeven om hun boot weg te halen en af te meren
op een legale plek. Mocht bij een tweede controle blijken dat de
boot er nog ligt of op een andere illegale plek afgemeerd liggen
dan wordt een proces-verbaal (boete) uitgeschreven. Mocht dat
nog niet voldoende blijken dan wordt een bestuurlijk handhavingstraject gestart.
Voor meer informatie over dit handhavingstraject voor te lang
afgemeerde kajuitboten kunt u, bij voorkeur per email, contact
opnemen met handhaving.buitenruimte@amstelveen.nl.
U kunt ook bellen met de gemeente Aalsmeer 0297-387575.

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 sturen naar
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- F.A. Wentstraat 6 (Z-2015/047164) het uitbreiden van het
bedrijfspand aan de achterzijde (ontvangen 27 augustus
2015);
- Oosteinderweg 539 9Z-2015/047109), afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een opslagloods
(ontvangen 27 augustus 2015);
- Sportpark Hornmeer, kadastraal perc. C 7018 en C 7055
(Z-2015/047153), het voorbelasten van het terrein d.m.v.
grondophoging (ontvangen 25 augustus 2015);
- Vlinderweg 320 (Z-2015/047787), het plaatsen van een
dakopbouw op de achterzijde van de woning (ontvangen
31 augustus 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/047108), melding brandveilig
gebruik t.b.v. sportcomplex FC Aalsmeer (ontvangen 24 augustus 2015);
- Oosteinderweg 247C (Z-2015/047737), het slopen van diverse sparingen (ontvangen 31 augustus 2015);
- Zwarteweg 77 (Z-2015/047120), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de brandweerkazerne (ontvangen 27 augustus 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:
- Herenweg 66 A (Z-2015/037890), het maken van een steiger op meerpalen (verzonden 25 augustus 2015);
- Jan Lunenburg Oever 4 (Z-2015/022645), het oprichten
van een vrijstaande woning met carport (verzonden 20 augustus 2015);
- Jan Lunenburg Oever 5 (Z-2015/022650), het bouwen van
een woning en een botenhuis (verzonden 20 augustus
2015);
- Jan Lunenburg Oever 8, 9 en 13 (Z-2015/027325), het oprichten van drie woningen (verzonden 21 augustus 2015);
- Lisdoddestraat 35 (Z-2015/045933), het plaatsen van een
dakkapel (verzonden 31 augustus 2015);
- Wissel 5 (Z-2015/044609), het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning (verzonden 28 augustus
2015);
- Zonnedauwlaan 59 (Z-2015/026890), het brandveilig gebruik van een school (verzonden 21 augustus 2015);
rectificatie
- Witteweg 64 (stond 364 moet zijn 64) (Z-2015/045257),
het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v. het opstarten
van een bedrijf voor het bereiden van maaltijden en bezorgen bij bedrijven (ontvangen 18 augustus 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
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken
verlengd:
- Herenweg 66A (Z-2015/037909), het plaatsen van een
erfafscheiding t.b.v. privacybescherming (verzonden 26 augustus 2015):
- Herenweg 66A (Z-2015/037897), het aanbrengen van een
bergzolder (verzonden 28 augustus 2015);
- Koningsstraat 94 (Z-2015/028943), het realiseren van een
uitweg (verzonden 12 augustus 2015);
- Zandoogjestraat 11 (Z-2015/038624), het oprichten van
een carport (verzonden 20 augustus 2015);
- Zandoogjestraat 13 (Z-2015/038629), het oprichten van
een garage (verzonden 20 augustus 2015);
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/042125), het brandveilig gebruik kleedkamers en sportkantine (verzonden 25 augustus
2015);
Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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 advertentie:
- Molenpad 2 (Z-2015/044533), het brandveilig gebruik van
een zorgcentrum (verzonden 21 augutus 2015);
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Baccarastraat 15 (Z-2015/046355), het verwijderen van
asbesthoudende materialen (verzonden 01-09-2015);
- Jac. P. Thijsselaan 10 (Z-2015/046400), Het verwijderen
van asbesthoudende materialen (verzonden 31 augustus
2015);
- Zwarteweg 77A (Z-2015/046399), het verwijderen van asbesthoudende materialen (verzonden 31 augustus 2015);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 247 C (Z-2015/040321), het melden van
brandveilig gebruik t.b.v. indoor speelhal (verzonden 27
augustus 2015);
- Oosteinderweg 247 C (Z-2015/046500), het slopen van een
deel van het gebouw (verzonden 31 augustus 2015)
Niet 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
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 evenementenkalender 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 evenementenvergunning is aangevraagd;
- Zijdstraat (Z-2015/046301), Brocante Kunst/Boeken Markt
op 28 november 2015 (ontvangen 24 augustus 2015).
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders 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:
Sportlaan 44 (Z-2015/023799), Step by Step op 3 oktober
2015 (verleend 20 augustus 2015).
Raadhuisplein (Z-2015/044248), Ride for the Roses Kids Editie
op 6 september 2015 (verleend 25 augustus 2015).
Kudelstaartseweg (Z-2015/044276), Kerstviering op Surfeiland
op 24 december 2015 (verleend 26 augustus 2015).
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
collectevergunning (verleend)
- Aalsmeer (Z-2015/045699), Verkoop van plantenbakken op
31 oktober 2015 (verleend 27 augustus 2015).
exPloitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning 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:
- Kudelstaartseweg 64 (Z-2015/040181), restaurant Oriental
Paradise, verzonden 1 september 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:
- Kudelstaartseweg 64 (Z-2015/040181), restaurant Oriental
Paradise, verzonden 1 september 2015
Buiten BeHandeling gestelde aanvragen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag 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 advertentie:
- Gemeente Aalsmeer (Z-2015/035259), Het houden van circusvoorstellingen in de zomer 2016 (verzonden 26 augustus 2015).
ter inZage
t/m 03-09-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbehorende 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”, Venkelhof, met de bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing
t/m 24-09-15 Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ‘1e Wijziging bestemmingsplan
Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, Japanlaan/Thailandlaan’
Procedure
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 bekendmakingen 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 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
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

