
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, rijbe-
wijzen, 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 vra-
gen 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.am-
stelveen.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 be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd 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 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 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 hier-
voor 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 ver-
gadering 12.00 uur.

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 afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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, di., do. 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.

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.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
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 bekend-
makingen 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 schrif-
telijke 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 brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

planregels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 
januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgel-
dige bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) 
vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan liggen 
met bijbehorende stukken met ingang van 26 september 
2014 t/m 6 november 2014 gedurende zes weken voor een 
ieder op de volgende wijze ter inzage:
- Langs digitale weg op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 

planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.N196zwarteweg-
VG01;

- Langs digitale weg via de gemeentelijke website http://
www.aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmings-
plannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-be-
stemmingsplan.htm

- In papieren vorm bij de Balie Burgerzaken in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (ope-
ningstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 8.30-14.00 en woensdag van 08.30-20.00 uur); 

- In papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen 
in het Raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8.30-15.30, donderdag tussen 8:30-
16:30 en vrijdag tussen 8.30-12.30).

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbestemmingsplan ontvangt een reactie, waarin aange-
geven wordt op welke wijze de gemeenteraad de ingediende 
zienswijze in haar besluitvorming heeft betrokken.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de Wet ruimte-
lijke ordening beroep worden ingesteld door:
1. degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad 

kenbaar hebben gemaakt;
2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs 

niet in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken.

Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk 
digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 
Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het 
vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digi-
taal in te dienen.

inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

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:
- Karekietstraat 17 (Z-2014/046059), het plaatsen van 

twee dakkapellen op de voorgevel (ontvangen 5 augustus 
2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 316 A (Z-2014/053904), het oprichten van een 

woonhuis (ingetrokken 17 september 2014);
- Oosteinderweg 40a (Z-2014/036912), het plaatsen van 

een damwand/keerwanden, beschoeiing, loopsteiger en 
afgraven eigen land voor water (ingetrokken op 4 sep-
tember 2014);

- Oranjestraat 15 (Z-2014/053080), het bouwen van een 
woning (ingetrokken op 17 september 2014);

- Winkelcentrum Aalsmeer (Z-2014/045284), het plaatsen 
van banieren (ingetrokken op 19 september 2014).

bEkENdMAkiNG WET GELuidHiNdER

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt be-
kend dat zij bij besluit van 12 september 2014, kenmerk 
IenM/BSK-2014/, met toepassing van artikel 90, tweede, 
derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste 
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld 
die de gevels van woningen gelegen aan de weg “Aalsmeer-
derweg” te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer, vanwege de weg 
“Legmeerdijk” mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet ge-
luidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maat-
regelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van 
de geluidsbelasting, vanwege de weg “Legmeerdijk”, binnen 
de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 
111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnen-
waarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken 
liggen met ingang van 26 september 2014 gedurende de be-
zwaartermijn ter inzage bij:
- Het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer. De ope-

ningstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en 
woensdag van 08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstij-
den kunnen de stukken ook worden ingezien op een an-
der tijdstip, mits daarvoor van te voren een telefonische 
afspraak wordt gemaakt (tel. 020-5404154).

- Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woer-
den) gedurende werkdagen van 8.30-17.00 uur. Mocht u 
van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient 
u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau 
Sanering Verkeerslawaai (tel.: 0348-487450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen 
met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde 
van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een be-
zwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Al-
gemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt 
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door 
middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift 
dient te worden gericht aan:
 De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
 p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
 Postbus 97, 3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten min-
ste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar.

Den Haag, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
voor deze: het hoofd van het Bureau Sanering Verkeersla-
waai, ir. W. Soede (projectnr. 457.058.00)

iNGETROkkEN VERGuNNiNGEN

- Perceel Westeinderplassen (sectie H, nr. 3833, vervangen 
v. beschoeiing bouwnr. 20090205)

- Perceel Westeinderplassen (sectie H, nr. 3729, aanpassen 
van geveltje van schuilhut bouwnr. 20060079)

- Zwarteweg 88 (plaatsen lichtreclame)

bEkENdMAkiNG bELEidSREGEL 
GEGEVENSVERSTREkkiNG bASiSREGiSTRATiE 
pERSONEN AALSMEER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Aalsmeer maakt bekend dat de Beleidsregel gegevensver-
strekking basisregistratie personen Aalsmeer 2014 op 3 juni 
2014 in de vergadering van burgemeester en wethouders is 
vastgesteld. 

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 

Officiële Mededelingen
25 september 2014

bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Hornweg 159 (Z-2014/054600), het aanleggen van een 

in-en of uitrit;
- Hornweg 316 A (Z-2014/053904), het bouwen van een 

woning;
- Hugo de Vriesstraat 7 (Z-2014/054027), het bouwen van 

een garage, het plaatsen en vervangen van een carport;
- Korianderhof 8 en 9 (Z-2014/055061), het bouwen van 

een dubbel woonhuis;
- Machineweg 201 (Z-2014/055440), het oprichten van 

een kattenpension;
- Seringenstraat 30 (Z-2014/055392), het plaatsen van 

een dakraam;
- Zijdstraat 60 (Z-2014/055251), het gebruiken van het 

pand voor horecadoeleinden.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Ophelialaan 124 (Z-2014/054926), het plaatsen van een 

schaftkeet, toiletunit en 4 containers;
- Raadhuisplein 1 (Z-2014/054491) het verwijderen van 

asbest.

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:
- Tegenover Herenweg 29A (Z-2014/048311), het gedeel-

telijk vervangen van een steiger (verzonden 18 septem-
ber 2014);

- Oosteinderweg 515 (Z-2014/044852), het oprichten van 
een onderheid terras (verzonden 22 september 2014);

- Sportlaan 81 (Z-2014/045202), het plaatsen van 2 dak-
kapellen en een loopbrug verzonden 23 september 2014).

VASTGESTELd bESTEMMiNGSpLAN 
‘N196 EN zWARTEWEG’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de 
gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 11 sep-
tember 2014 het bestemmingsplan “N 196 en Zwarteweg” 
heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vast-
gesteld ten opzichte van het ontwerp. Het ontwerpbestem-
mingsplan heeft van 6 juni 2014 t/m 17 juli 2014 voor een 
ieder ter inzage gelegen. 

plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan beslaat het tracé 
van de N 196 over de Burgemeester Kasteleinweg tussen de 
kruising met de Oosteinderweg en de Van Cleeffkade ener-
zijds en de kruising met de Zwarteweg anderzijds. Tevens 
maken van het plangebied deel uit de aan de westzijde hier-
van gelegen gronden tussen de Burgemeester Kasteleinweg, 
de gemeentewerf en de achterzijde van de percelen van de 
Hortensialaan, alsmede het Heegstrapark en het perceel aan 
de Ophelialaan 92. 

doelstelling
Het bestemmingsplan kent een juridische en een beleidsma-
tige doelstelling. Het juridische doel van het onderhavige 
bestemmingsplan is voor de toekomst te voorkomen dat de 
gronden minder geschikt worden voor de verwezenlijking 
van de voorgenomen herontwikkeling tot woongebied. Het 
beleidsmatige doel is een actueel kader te bieden voor het 
beheer van de bestaande situatie. Het bestemmingsplan is 
daarmee conserverend van aard. Het beoogt de bestaande 
situatie qua gebruik en bebouwing vast te leggen, vooruit-
lopend op een toekomstige planologische regeling voor de 
beoogde herontwikkeling. 

inzien vastgesteld bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding en 

GEACCEpTEERdE MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Raadhuisplein 1 (Z-2014/054491), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen (verzonden 18 september 
2014).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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 
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 evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

COLLECTES

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

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Restaurant Jones, Kudelstaartseweg 222, Aalsmeer (Z-

2014/023075), verleend 18 september 2014

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend:
- Restaurant Jones, Kudelstaartseweg 222, Aalsmeer (Z-

2014/023075), verleend 18 september 2014.

TER iNzAGE

t/m 02-10-14 De uitvoeringsagenda met bijbehorende uit-
voeringsparagraaf van de gebiedsvisie Aals-
meer 2020

t/m 09-10-14 Terinzagelegging ontwerpplan “Schinkel-
polder, tweede wijziging” (Z-2014/047187) 
(het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, tweede wijziging” met de daarop 
betrekking hebbende stukken bestaande uit 
een toelichting, regels en een verbeelding 
(plankaart). Het plangebied heeft betrekking 
op de perceel aan de Mr. Jac. Takkade 28 te 
Aalsmeer.)

t/m 06-11-14 Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) vaststel-
ling en het vastgestelde bestemmingsplan 
“N196 en Zwarteweg”

t/m 07-11-14 Besluit en de daaraan ten grondslag liggende 
stukken (+ lijst betrokken woningen) van 12 
september 2014, kenmerk IenM/BSK-2014/, 
met toepassing van artikel 90, tweede, derde 
en vierde lid, van de Wet geluidhinder, over 
de ten hoogste toelaatbare waarde van de 
geluidsbelasting voor de gevels van wonin-
gen gelegen aan de weg “Aalsmeerderweg” 
te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer.




