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agenda

Agenda van de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van 
Aalsmeer op donderdag 31 oktober 2013, in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 
19.00 uur met het Beraad en wordt na een onderbreking ge-
volgd door de Raadsvergadering.

  informatief Beraad - raadskelder

tijd agenda- onderwerp
 punt

19.00  IB-1. Opening van het Informatief Beraad door 
  de voorzitter dhr. D. van Willegen  
  Vaststelling van de agenda 
 IB-2. Jongerenwerk en Beheer

  Beraad – raadzaal 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 B-1. 1.  Opening van het besluitvormend 
   Beraad door de voorzitter de heer 
   R. Martijn
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van 
   3 oktober 2013
20.05 B-2. Bestemmingsplan woonarken
  Behandeling in eerste termijn.
20.50 B-3. Notitie ‘Waar Aalsmeer voor staat’
  Behandeling in tweede termijn.
21.10 B-4 Welstandsnota Aalsmeer 2013
  Behandeling in eerste termijn.
21.30 B-5 Najaarsrapportage 2013
  Behandeling in eerste termijn.
21.45 B-6 Programmabegroting 2014
  Behandeling in eerste termijn.
22.30 B-7 Wijziging Algemene Plaatselijke 
  Verordening (APV) 
  a.  naar aanleiding van een wijziging van 
   de Wet op de kansspelen
  b.  ten behoeve van inzet ‘mosquito’ en
  c.  Vechtsportevenementen
  Behandeling in eerste termijn.
22.45  Rondvraag en sluiting

  PAUZE / ONDERBREKING                                                                 

  raad – raadzaal 

tijd agenda- onderwerp
 punt

22.55  R-1. 1. Opening door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder      
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van het resumé van 
   12 september 2013 en 3 oktober 2013
  4. Vaststelling van de besluitenlijst van 
   de Raad van 3 oktober 2013
  5. Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 R-2. Bouwen in de Linten
 R-3.  Procesversnelling in de procedure rond 
  omgevingsvergunningen in afwijking op 
  het bestemmingsplan
 R-4 Passantenvoorziening Historische Tuin

  slUiting 

Bekendmaking acceptatie Verleende mandaten 
door de omgeVingsdienst nZkg

Samenvatting
Burgemeester en Wethouders Aalsmeer hebben mandaten 
vastgesteld voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
Door het mandaatbesluit worden bevoegdheden verstrekt 
aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om namens 
het College van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer 
besluiten te nemen op grond van onder andere de Wet mi-
lieubeheer, de WABO en de Wet bodembescherming en het 
uitvoeren van toezichtsbevoegdheden en –taken in het kader 
van deze wetten. 

Inhoud
Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar 
vergadering van 25 juni 2013 aan de Directeur van de Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied mandaat verleend om op 
grond van:
- Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en 

Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) voor wat betreft het 
aanwijzen van toezichthouders, het opleggen van een 
last onder bestuursdwang (alleen in spoedeisende situa-
ties en alleen na overleg) en het vorderen van inlichtin-
gen;

- Wet Milieubeheer voor wat betreft het uitoefenen van be-
voegdheden en het uitvoeren van taken op grond van de 
Wet milieubeheer gestelde regels voorzover nodig voor 
het uitbrengen van advies;

- Wet Bodembescherming voor wat betreft het uitoefenen 
van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond 
van bij of krachtens hoofdstuk III van de Wet bodembe-
scherming gestelde regels, het uitoefenen van bevoegd-
heden en het uitvoeren van taken die voortvloeien uit 
artikel 88 van de wet en het aan de instemming met een 
saneringsplan en/of de instemming met een nazorgplan 
verbinden van een voorschrift tot het stellen van finan-
ciële zekerheid. Mandaat verleend alleen voor zover de 
bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het 
basistakenpakket conform DVO.

Op 24 september 2013 heeft de Omgevingsdienst NZKG inge-
stemd met de verleende mandaten.
Inwerkingtreding: 1 april 2013 
Ter inzage:  tussen 11 oktober en 22 november bij 
   Balie Bouwen en vergunningen
Bezwaar/beroep/etc.: Nvt
Type bekendmaking:  overig
Bestandsnaam:  Akkoord OD NZKG mandaat Aalsmeer.
   Z-2013/023822
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17 oktober 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.

VerkeersBeslUiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

de snoeiBoot Vaart weer Uit 

Op zaterdag 19 oktober en zaterdag 2 november vaart de 
snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplas-
sen de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een 
verantwoorde manier af te voeren. 

tijden en locaties 
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel 
   aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur:  Baggerdepot Otto 
   aan de doorgang Grote Brug 
Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is 
deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer te-
rug. 

Begrip in aalsmeer 
De gemeente biedt de service van het ophalen van snoeiafval 
aan omdat zij graag wil (het is zelfs verplicht) dat eiland-
eigenaren het overhangend groen in de vaarwegen snoeien. 
Particuliere eilandeigenaren kunnen hier aan meewerken door 
alle overhangend groen boven het water van de sloten en 
vaarwegen te snoeien en af te voeren naar de snoeiboot. Be-
drijfsafval, zoals seringenhout – en kluiten wordt niet geac-
cepteerd. Voor meer informatie over de takkeninzameling en 
de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Am-
stelveen/Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer 
tel.nr. 020–5404911

UitBreiding monUmentenlijst kastanjelaan 2

In samenwerking met de gemeentelijke Monumentencommis-
sie en de Stichting Welstandszorg Noord-Holland heeft het 
college in haar vergadering van 15 oktober 2013 het voorne-
men geuit om het transformatorhuisje aan de Kastanjelaan 2 
aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

Dit voornemen, tezamen met bijbehorende stukken, ligt ge-
durende 6 weken, tot en met 28 november 2013, ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis Aalsmeer. U kunt de 
plannen ook inzien op www.aalsmeer.nl. Tot 28 november kan 
iedereen een zienswijze indienen. Dat kan door een brief te 
schrijven aan het College van B&W, Postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer o.v.v aanwijzing monumenten. Of door een email 
te verzenden aan info@aalsmeer o.v.v van bovenstaande 
gegevens. Als u meer informatie wilt kunt u ook een email 
sturen naar het hierboven genoemde emailadres of u kunt 
telefonisch contact opnemen via tel. 020-5404911. U kunt 
dan vragen naar de adviseur monumenten van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningen. 

collecteVergUnning

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is vergunning verleend aan 
- Streetwise Group voor het werven van donateurs in de 

Zijdstraat op 1, 8, 15 en 22 november 2013. 
Datum verzending vergunning: 11 oktober 2013

ontHeffing winkeltijden

Op grond van artikel 7 Verordening Winkeltijden Aalsmeer 
2012 is ontheffing verleend aan 
- Tuincentrum Het Oosten voor een extra zondagopenstel-

ling op 24 november 2013 van 12.00-17.00 uur. 
Datum verzending vergunning: 17 oktober 2013

standplaatsVergUnningen

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Standplaatsvergunning voor het plaatsen van een Nuon 

pop up shop op 4 t/m 9 november 2013 op het Polder-
meesterplein.

Datum verzending vergunningen: 14 oktober 2013

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 249 i (Z-2013/051682), het realiseren 

van 3 vuurwerkopslagplaatsen en het plaatsen van een 
brandcompartiment;

- Mr Jac Takkade 21 (Z-2013/052937), het bouwen van een 
trainingsmolen en longeerkraal voor paarden;

- Oosteinderweg 243 (Z-2013/052151), het aanbrengen van 
reclame;

- Oosteinderweg 404 (Z-2013/052401), het herbouwen van 
een woonhuis;

- Oosteinderweg 559 A (Z-2013/051317), het overkappen 
van een paardenbak;

- Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brandveilig in ge-
bruik nemen van een school;

- Zonnedauwlaan en Zwanebloemweg (Z-2013/051652), het 
aanleggen van steiger en toegangspaden.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Graaf Willemlaan 12 (Z-2013/052609), het verwijderen 

van asbest;
- Mozartlaan 58 (Z-2013/052293), het verwijderen van as-

best.

Verleende omgeVingsVergUnningen, 
regUliere procedUre

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 telefoonnum-
mer 0297-387 575. 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 be-
stuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:

- Distelvlinderstraat 9 (Z-2013/038066), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 15 oktober 
2013);

- Jac P Thijsselaan 18 (Z-2013/050422), het kappen van 
een boom (verzonden 10-10-2013);

- Kudelstaartseweg 200 (Z-2013/041243), het plaatsen van 
een hekwerk (verzonden 14 oktober 2013);

- Lisdoddestraat 94 (Z-2013/032307), het vergroten van de 
woning (verzonden 14 oktober 2013);

- Machineweg 151 (Z-2013/037932), het vergroten van de 
woning aan de achterzijde (verzonden 14 oktober 2013);

- Madame Curiestraat 9 (Z-2013/041079), het plaatsen van 
een toegangspoort (verzonden 15 oktober 2013);

- Marsstraat 12 (Z-2013/046595), het plaatsen van een 
dakkapel (verzonden 9 oktober 2013).

Verleende omgeVingsVergUnning, 
UitgeBreide procedUre

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het bouwen van een woonhuis aan de kudelstaartseweg 225 
te kudelstaart (Z-2012/045542) (verzonden op 10-10-2013).

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienst-
verlening, balie 7, 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 vra-
gen 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, schrif-
telijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Recht-
bank van Amsterdam.

BeslUit aanVraag niet BeHandelen

Omdat de aanvraag naar ons oordeel niet voldoet aan de voor-
schriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning, besluiten wij op grond van 
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, om de vol-
gende aanvraag niet in behandeling te nemen. (De aanvrager 
is vooraf in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag aan te 
vullen).
- Oosteinderweg 398 (Z-2013/038132), het maken van een 

entree (verzonden 14 oktober 2013).

ontwerpBescHikking omgeVingsVergUnning 
in afwijking Van Het Bestemmingsplan green 
park aalsmeer, middenweg en dg 3, 5 en 7, 
doorgaande wegVerBinding middenweg

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor 
de reconstructie van de middenweg (Z-2013/036904). Meer 
concreet betreft de reconstructie het wegvlak dat is gelegen 
ter hoogte van de fietsbrug nabij de woning aan Middenweg 
55.
De Middenweg is de centrale ontsluitingsweg die de genoem-
de deelgebieden van het bedrijvenpark Green Park Aalsmeer, 
Aalsmeer Dorp en Nieuw Oosteinde zal ontsluiten op onder 
meer de nieuwe N201. Het oorspronkelijke tracé van de Mid-
denweg is planologisch mogelijk gemaakt met de vaststelling 
van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg 
en dg 3, 5 en 7. 
Gewijzigde inzichten hebben geleid tot een aanpassing van 
het wegontwerp. Deze reconstructie beoogt de bestaande 
Middenweg geschikt te maken als doorgaande verbindings-
weg, buiten de daarvoor aangewezen gronden met de bestem-
ming Verkeer. Dit betekent dat wordt afgeweken van het tracé 
dat is voorzien in het eerder genoemde bestemmingsplan. De 
bestaande Middenweg wordt verbreed om de te verwachten 
verkeersintensiteiten af te wikkelen. Het deel van de Mid-
denweg dat momenteel in gebruik is als fietspad wordt na de 
reconstructie opengesteld voor autoverkeer.
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en dg 3, 5 en 
7. Voor dit voornemen dient door middel van een uitgebreide 
procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te wor-
den van het geldende bestemmingsplan. 
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad op 
3 oktober 2013) en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 18 oktober 2013 tot en met 
28 november 2013 (6 weken) op de volgende wijzen voor een 
ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: 
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen op 
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via te-
lefoonnummer 0297-387575;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden ba-
lie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 15:30, 
donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 
12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB05xF-OW01

 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 
mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-
387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Aalsmeerderweg 49 (Z-2013/048029), het bouwen van 

een storage center.
Vervolg op volgende blz.
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ontwerpBeslUit Hogere waarden

Overeenkomstig de Wet geluidhinder maken burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer tevens bekend dat zij voornemens 
zijn om voor de realisering van bovenvermeld plan ten ge-
volge van het wegverkeerslawaai van de verlegde Middenweg 
hogere geluidwaarden toe te passen. De te verlenen ont-
heffing van maximaal 57 dB heeft betrekking op de gevels 
van de bedrijfswoning aan de Middenweg 55. Alleen aan de 
achterzijde van de woning is ten gevolge van verlegde Mid-
denweg sprake van een geluidsbelasting die lager is dan de 
voorkeursgrenswaarde (48 dB). Om het juiste binnenniveau 
te halen zijn gevelisolerende maatregelen nodig. 

Dit ontwerpbesluit ligt eveneens met ingang van 18 oktober 
2013 voor 6 weken ter inzage op de bovenstaande wijzen.
Gedurende de termijn dat het ontwerpbesluit hogere waar-
den ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden mondeling of 
schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer.

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Aalsmeerderweg 10 (Z-2013/050062), het slopen van 
brugdelen;

- Graaf Willemlaan 12 (Z-2013/052609), het verwijderen 
van asbest;

- Mozartlaan 58 (Z-2013/052293), het verwijderen van as-
best;

- Ophelialaan 124 (Z-2013/049814), het plaatsen van een 
sneeuwkanon;

- Uiterweg 383 (Z-2013/048475), het slopen van een voor-
malige kas.

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

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Vergunningen, balie 7, 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 me-

dewerker van de afdeling 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 18102013 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken) 
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

t/m 18102013 Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het 
vervangen van de woning; Oosteinderweg 
124 (Z-2013/026513), het bouwen van een 
woning.

t/m 23102013 Seringenpark 2-46 (westelijk gedeelte met 
bejaardenwoningen); het Plassenlint (het 
gebied tussen de watertoren en de kolen-
haven) en de Cyclamenstraat 1-28 (om de-
ze drie gebeiden als potentieel gemeentelijke 
beschermd dorpsgezicht aan te wijzen)

t/m 24102013 (i.p.v. zoals eerder vermeld t/m 17102013)  
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ 
met de daarop betrekking hebbende stukken. 

t/m 24102013 De ontwerp omgevingsvergunning, de ont-
werpverklaring van geen bedenkingen en de 
aanvraag met de bijbehorende stukken m.b.t. 
Herenweg 34ws1 (Z-2013/008642), het dem-
pen van water ter plaatse van de voormali-
ge ligplaats; Uiterweg 158 (Z-2013/011349), 
het wijzigen van de bestemming van de per-
celen achter de woning Uiterweg 158

t/m 07112013 Voorstel paracommerciële horeca (a.g.v. van 
de nieuwe Drank- en Horecawet)

t/m 11112013 Besluit m.b.t. realiseren van algemene ge-
handicaptenparkeerplaats te realiseren in de 
Roerdomplaan 3 bij Buurthuis Hornmeer.

t/m 28112013 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan Green 
Park Aalsmeer, Middenweg en dg 3, 5 en 7, 
doorgaande wegverbinding Middenweg

t/m 31102013 De concept-verordening en toelichting en bij-
behorende stukken m.b.t. verordening speel-
automaten 2013 Aalsmeer Z-2013/028458 
(versie 2, 26augustus 2013) D-2013/258719.

Vervolg van vorige blz.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl




