
Officiële Mededelingen
14 september 2017

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 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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 vergunnin-
gen.

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen 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 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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering 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. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende ziens-
wijzen. 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.

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 meldin-
gen 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.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

daalstraat 8 t/m 30 en 31 t/m 37, Monteverdilaantje 1 t/m 
24, Mozartlaan 20 t/m 60, (Z-2017/043584), het amove-
ren van dakpannen, panlatten en tengels van 92 woningen

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning 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 ad-
vertentie.
- Witteweg 3 (Z-2017/039624) Jubileum festival Alfa Ac-

countants & Adviseurs op 14 september 2017, verzonden 7 
september 2017

- Beethovenlaan 120 (Z-2017/037292) Step-by-Step op 7 
oktober 2017, verzonden 7 september 2017

- In het gebouw van Royal FloraHolland, Legmeerdijk 313 
(Z-2017/041209) plantenbeurs, periode geldigheid ver-
gunning: 1 november 2017 tot 1 november 2022, datum 
gebruikmaking vergunning: 7 t/m 10 november 2017. Ver-
zonden 8 september 2017

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Galiteistraat (Z-2017/045332), Burendag Galiteistraat op 

23 september 2017, melding akkoord 12 september 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE 
t/m 14-09-17 Het voorontwerp bestemmingsplan “Herzie-

ning GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 
7, hotel De Zwerm”met de daarop betrekking 
hebbende stukken

t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten B&W (met bijbehorende 
stukken) behorende bij de Algemene Plaatse-
lijke Verordening

t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten burgemeester (met bij-
behorende stukken) behorende bij de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening

t/m 29-09-17 De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. aanvraag brand-
veilig gebruik ten behoeve van het Blue Man-
sion Hotel, Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-
2017/025047)

t/m 05-10-17 Voorontwerp van het bestemmingsplan “Her-
ziening Kudelstaart op onderdelen - Kudel-
staartseweg 67-73”

t/m 19-10-17 Voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oostein-
de - Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden met de daarop betrekking heb-
bende stukken

t/m 19-10-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘ Woonarken –
Uiterweg 53’ met bijbehorende stukken en het 
ontwerpbestemmingsplan ‘5e herziening be-
stemmingsplan Woonarken – Uiterweg 93’, dat 
in samenhang met voornoemd bestemmings-
plan wordt voorbereid

t/m 25-10-17 Documenten m.b.t. intrekken naamge-
ving openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerder-
laan”, en toekennen naamgeving openbare 
ruimte ”Burgemeester Hoffscholteweg” aan 
de toekomstige weg tussen de Burgemees-
ter Kasteleinweg en de Aalsmeerderweg. (Z-
2017/044848) 

t/m 27-10-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Hornweg132 (Z-
2017/009326), het oprichten van een woon-
huis. Verzonden: 15-09-2017. liggen met in-
gang van 15 september 2017 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het 
gemeentehuis.

- Kudelstaartseweg 165, 1433 GC (Z-2017/044808), het le-
galiseren van een aangebrachte zoldervloer en dakkapel op 
een schuur

- Aalsmeerderweg 237-1, 1432 CM (Z-2017/044888), werk 
of werkzaamheden uitvoeren t.b.v. het aanleggen van een 
in- en uitrit

- IJsvogelstraat 11, 1431 VR (Z-2017/044992), het uitbrei-
den van een woonhuis aan de voorzijde begane grond en 
1e verdieping

- Stationsweg 7, 1431 EG (Z-2017/045305), het wijzigen 
van kantoor naar 2 appartementen op de 1e verdieping

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 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. 
- Copierstraat 2, 1433 NS (Z-2017/039183), het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van ar-
beidsmigranten. Verzonden: 06-09-2017 

- Ophelialaan 137, 1431 HD (Z-2017/030893), het plaatsen 
van een luchtafvoerkanaal op een plat dak. Verzonden: 08-
09-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Hoofdweg 88, 1433 JW (Z-2017/037084), het uitbreiden 

van de woning. De beslistermijn is verlengd met zes weken
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2017/038013), het plaat-

sen van 6 lichtmasten voor sportveldverlichting. De beslis-
termijn is verlengd met zes weken

- Japanlaan 7, 1432 DK (Z-2017/036055), het aanpassen 
van de reeds verleende vergunning Z-2016/067825 voor 
wat betreft wijzigingen gevels en vergroten kantoor, het 
verplaatsen en verbreden van inrit C. De beslistermijn is 
verlengd met zes weken

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.
- Oosteinderweg 319 kwek, 1432 AW (Z-2017/039925), het 

bouwen van een woonark. Verzonden: 06-09-2017

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 omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hornweg 132, 1432 GP (Z-2017/009326), het oprichten 

van een woonhuis. Verzonden: 15-09-2017. De aanvraag, 
de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 15 september 2017 gedurende zes weken 
ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
omgevingsvergunning ***
Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en 
deelgebieden 3, 5 en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5, 
bouwgrenzen kavel 1’, Ecuadorlaan 21.

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsver-
gunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ en ‘Green Park 
Aalsmeer deelgebied 5, bouwgrenzen kavel 1’ Ecuadorlaan 21 
ten behoeve van het legaliseren van hogere lichtmasten en 
het legaliseren van een aantal reeds gerealiseerde parkeer-
plaatsen te weigeren. De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer Z-2016/024693. De aanvraag omgevingsvergunning 
ziet op het legaliseren van de al gerealiseerde lichtmasten 
alsmede het gebruik van de al gerealiseerde parkeerplaatsen 
ten behoeve van ‘Schipholparkeren’. In beide vastgestelde 
bestemmingsplannen wordt onder verboden gebruik in elk 
geval begrepen het gebruik van gronden en bebouwing ten 
dienste van het gebruik van gronden en bebouwing als par-
keergelegenheid voor reizigers die vliegen vanaf Schiphol. Bo-
vendien is het initiatief in strijd met de op 23 januari 2014 
door de gemeenteraad van Aalsmeer vastgestelde ‘Beleidslijn 
Schipholparkeren’. Er bestaat geen aanleiding van het recent 
vastgestelde bestemmingsplan en van de beleidslijn af te wij-
ken. Voor de lichtmasten geldt dat deze in strijd zijn met de 
hoogtebepalingen uit de bestemmingsplannen. Het voorlig-
gende ontwerpbesluit betreft een herziening van het eerdere 
ontwerpbesluit, welke van 10 maart 2017 t/m 20 april 2017 
ter inzage heeft gelegen. Wegens de aanpassingen die in het 
besluit worden doorgevoerd is besloten om opnieuw een (her-
zien) ontwerpbesluit ter inzage te leggen. De uitkomst van 
het ontwerpbesluit is hetzelfde gebleven en bevat dan ook het 
voornemen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Inzage 
De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit wei-
gering omgevingsvergunning liggen van 15 september 2017 
t/m 26 oktober 2017 (6 weken) op de volgende wijzen voor 
een ieder ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m 
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is 
de balie open van 8.30-20.00 uur.

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via 
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-
16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);

Zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de be-
handelend ambtenaar.

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Händelstraat 37 t/m 75, Haydnstraat 26 t/m 52, Hellen-

VOOR MEER INFORMATIE: 
WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.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 beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële 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 
verplichting. 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 desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte Datum
  datum beschikking

van Bakel R.C. 23-09-1972 05-09-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van 
het besluit mee. 

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

van Veen K. 04-07-1986 04-09-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

NAAMGEVING OPENBARE RUIMTE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de ver-
gadering van 18 juli 2017 besloten hebben de volgende naam-
geving openbare ruimte in te trekken en toe te kennen:
- Intrekken naamgeving openbare ruimte “Nieuwe Aals-

meerderlaan”, en toekennen naamgeving openbare ruimte 
”Burgemeester Hoffscholteweg” aan de toekomstige weg 
tussen de Burgemeester Kasteleinweg en de Aalsmeerder-
weg.

Inzage
de bijbehorende documenten (Z-2017/044848) kunt u inzien 
bij de balie van het Gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 
1, 1431 Aalsmeer. De actuele openingstijden vind u op www. 
aalsmeer.nl . Dit besluit ligt tot 6 weken na deze publicatie 
ter inzage. 

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. Re-
ageren 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. 
- Noordpolderweg 17, 1432 JH (Z-2017/044276), het bou-

wen van 3 uitwendige voorzetdockshelters
- Cactuslaan 11, 1433 GZ (Z-2017/044609, het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van een woonhuis
- Rietwijkeroordweg nabij 66 kwek, kadastraal bekend per-

ceel A 3549, 1432 JE (Z-2017/044727), het oprichten van 
een tuinbouwkas

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag 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 be-
langhebbende 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 ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester 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 Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.




