
het verwijderd gaat worden. Als de eigenaar bekend is, neemt 
de gemeente contact met de eigenaar op. Als de eigenaar niet 
bekend is, plaatst de gemeente een bericht in het Nieuwe 
Meerbode over verwijdering van het voertuig. Het voertuig 
wordt drie weken na publicatie verwijderd. Daarna wordt het, 
indien de waarde van het voertuig de kosten van opslag niet 
overstijgt, 13 weken opgeslagen voor het wordt vernietigd.

GEMEENTE AALSMEER  VERLENING 
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DEMPEN VAN EEN 
SLOOT  OOSTEINDERWEG 331333 AALSMEER 
Z2017/004257

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een 
omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van het 
dempen van een watergang op het perceel Oosteinderweg 
331-333 te Aalsmeer. De aanvraag is geregistreerd onder num-
mer Z-2017/004257. De gemeenteraad heeft in zijn vergade-
ring van 27 september 2018 de verklaring van geen bedenkin-
gen afgegeven.

Locatie
Het projectgebied is gelegen achter de bebouwing van de 
Oosteinderweg 333 te Aalsmeer. Het projectgebied ligt in een 
tuinkwekerij en de te dempen watergang bevindt zich tussen 
twee percelen.

Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van 19 oktober voor 6 we-
ken, dus t/m 29 november 2018 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 8.30-12.30 uur, alleen op
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 
0297-387575;

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder:
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digitale 
bestemmingsplannen);

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

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH-
B04xE-VG01

Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen die 
tegen het ontwerpbesluit tijdig een zienswijze hebben inge-
diend of zij die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder 
een zienswijze in te dienen beroep instellen. Beroep tegen de 
omgevingsvergunning kan worden ingediend bij de recht-
bank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam). Beroep indienen kan voor burgers ook digi-
taal via https://loket.rechtspraak.nl/. 
Let op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het 
besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorzie-
ning aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE, aanvraag ontvangen
- Machineweg kavel 4, Sectie B nr. 9577 (Z18-003590), het

bouwen van een woning. Toelichting: in de omschrijving
van de aanvraag stond ook het aanleggen van een in- en 
uitrit vermeld. Voor deze inrit is echter eerder al een ver-
gunning verleend, dus dit onderdeel wordt in deze ver-
gunningsaanvraag niet meer meegenomen.

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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Baccarastraat 5, 1431 RN (Z18-009431), het uitbreiden van 

bestaande woning
- Stommeerweg 63, 1431 ET (Z18-009444), het plaatsen van 

een hekwerk als perceelafscheiding 
- Dotterbloemweg 5, 1433 WC (Z18-009494), het plaatsen

van een dakkapel aan de voorzijde op het dak
- Alexiastraat 3, 1432 HL (Z18-009598), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde woning
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z18-009616), het plaatsen

van doorzichtige platen in de overkapping
- Oosteinderweg 303, 1432 AW (Z18-009640), het kappen

van een beukenboom 
- Beatrixstraat 49, 1432 HD (Z18-009671), het kappen van

een boom in de voortuin
- Nabij Uiterweg 108 sectie H perceel 4289 (Z18-009743),

het vervangen van de Aardbeienbrug

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Mercuriusstraat 38, 1431 XD (Z18-005967), het afwijken

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 bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. 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 verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke 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 bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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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 tel.nr: 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 af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen 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. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer 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.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 vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 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 vragen-
ronde volgt. 

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.

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 meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

van het bestemmingsplan t.b.v. logies respectievelijk ka-
mergewijze verhuur

- Machineweg 293, 1432 ES (Z18-006203), het oprichten van 
een woonhuis

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Emmastraat 1A, 1432 EW (Z18-003456), het uitbreiden van 

het bestaande bouwwerk. Verzonden: 09-10-2018

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.
- Uiterweg 79, 1431 AC (Z18-006808), het vervangen van

een bestaand dubbel woonhuis voor een enkel vrijstaand 
woonhuis. Verzonden: 19-10-2018. De aanvraag, de ont-
werpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 19 oktober gedurende zes weken ter inzage bij 
de balie bouwen van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Stommeerweg 63, 65, 67 en 69, 1431 ET (Z18-004059), het 

wijzigen van bestaande vergunning Z-2016/02471. Ver-
zonden: 03-10-2018

- Uiterweg 27, 1431 AA (Z18-006036), het realiseren van on-
derheide betonnen buitenvloeren t.b.v. parkeer- rangeer-
terrein en opslag van boten op het terrein van de jachtha-
ven. Verzonden: 09-10-2018

- Uiterweg 401 ws1, 401 ws 2 en 401 ws3, 1431 AM (Z18-
004109), het plaatsen van 3 nieuwe woonarken. Verzon-
den: 10-10-2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen 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 beschik-
baar 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 ver-
plichting. 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 statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media ge-
publiceerd. 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 
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

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

Wiesenekker D.P. 26-10-1984 08-10-2018

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.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & 
VERGUNNINGEN

Op donderdag 25 oktober 2018 en dinsdag 30 oktober 2018 
is de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstelveen, voor vrije 
inloop, geopend van 08.30-11.30 uur. De overige dagelijkse 
openingstijden zijn ongewijzigd.

CONTROLEER UW PLATTE DAK

Heeft u een plat dak? Controleer dan regelmatig of het water 
op uw dak goed wordt afgevoerd. De herfst en winter komen 
er aan. Dan kan er veel regen en sneeuw vallen. Uit onderzoek 
door het ministerie van VROM blijkt dat er niet altijd een goede 
berekening voor waterbalast op daken is gemaakt. Jaarlijks be-
zwijken 10 tot 20 platte daken in Nederland, omdat het dak 
niet berekend is op de hoeveelheid regenwaterwater die erop 
valt. Het dak buigt dan door en kan uiteindelijk instorten. De 
gemeente Aalsmeer adviseert inwoners en bedrijven hun plat-
te daken regelmatig te controleren. Zorg ervoor dat er geen 
mos, algengroei, plassen en bladeren op het dak liggen of dat 
de afvoeren verstopt zitten. Ook is het raadzaam uw platte dak 
periodiek te laten nakijken op gebreken en lekkages. Op www.
aalsmeer.nl vindt u het rapport van het ministerie van VROM 
met een risicoanalyse.

MELD VOERTUIGWRAKKEN BIJ DE GEMEENTE 

In de week van 15 tot en 20 oktober gaat de gemeente Aals-
meer voertuigwrakken aanpakken die op de openbare weg 
staan geparkeerd. De gemeente wil de openbare ruimte 
schoon, heel en veilig houden en parkeerplekken vrij maken 
die nu bezet worden door autowrakken. Weet u nog een voer-
tuigwrak, meld het dan bij de gemeente. U kunt het doorge-
ven per e-mail aan info@aalsmeer.nl of tel. 0297-387575. 

Hoe gaat de gemeente te werk?
Als het inderdaad om een voertuigwrak gaat, plakt de ge-
meente een sticker op het voertuig met de aankondiging dat 

Vervolg op volgende blz.
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- Oosteinderweg 539 a, 1432 BK (Z18-007111), het legalise-
ren van een reeds geplaatste dakkapel aan de zijkant van 
het gebouw. Verzonden: 11-10-2018. Toelichting: in de be-
kendmaking van de aanvraag is vermeld dat het gaat om 
een woning maar gedurende het vergunningsproces is dit 
gewijzigd naar “overige gebruiksfuncties”.

- Eiland Westeinderplassen, kadastraal bekend perceel H
1877 (Z18-008996), het plaatsen van een huisje op een
recreatie-eiland. Verzonden: 11-10-2018. 

- 6 lokaties binnen de gemeente Aalsmeer, (Z18-007471),
het vervangen/vernieuwen van vijf vrije aanplakzuilen en 
het plaatsen van een nieuwe aanplakzuil op het Praam-
plein. Toelichting: de omschrijving van het project is tij-
dens het vergunningsproces gewijzigd. In de aanvraag
werd gesproken over zes vrije aanplakzuilen. Het betreft
echter het vervangen/vernieuwen van 5 vrije aanplakzui-
len en 1 nieuwe. Verzonden: 12-10-2018

Verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunningen zijn verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunningen kunt u bezwaar maken. Hoe 
u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Uiterweg 401 ws1, 1431 AM (Z18-009355), het plaatsen

van een nieuwe woonark. Verzonden: 10-10-2018
- Uiterweg 401 ws2, 1431 AM (Z18-009357), het plaatsen

van een nieuwe woonark. Verzonden: 10-10-2018
- Uiterweg 401 ws3, 1431 AM (Z18-009359), het plaatsen

van een nieuwe woonark. Verzonden: 10-10-2018

Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet alge-

- Hornweg 86, 1432GN (Z18-008234) Rings Event op 17 no-
vember 2018, verzonden 12 oktober 2018

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(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 kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Marktstraat 19, 1431BD (Z18-002990) Restaurant De Oude 

Veiling, verzonden 12 oktober 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 19, 1431BD (Z18-002989) Restaurant De Oude 

Veiling, verzonden 12 oktober 2018

TER INZAGE

t/m 25-10-18 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
met betrekking tot de percelen kadastraal 
bekend gemeente Aalsmeer sectie C num-
mers 7327, 7328, 7329 en 7330 ter groot-
te van circa 1.690 m2 (plaatselijk bekend als 

mene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Witteweg 4a, 1431 GZ (Z18-007421), het plaatsen van een 

reclame-uiting aan de gevel van het bedrijfspand. Toelich-
ting omgevingsvergunning bekend onder Z-2017/032085 
is ingetrokken. Verzonden: 05-10-2018

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 ver-
gadert 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 a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester 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 ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Zwarteweg 23) een overeenkomst tot kosten-
verhaal tot stand is gekomen met Van Berkel 
Aannemers Leimuiden B.V.

t/m 01-11-18 De omgevingsvergunning voor bouwen in 
afwijking van het bestemmingsplan Kudel-
staart 2006 (uitgebreide procedure) en een 
besluit hogere grenswaarde Wgh - Hoofd-
weg 76 (Z-2017/063224, de daarbij behoren-
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken. 

t/m 08-11-18  Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening 
Schinkelpolder - Mr. Jac. Takkade 21’ met de 
daarop betrekking hebbende stukken. 

t/m 15-11-18 Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder en de bij-
behorende stukken m.b.t. vaststellen Wijzi-
gingsplan Landelijk Gebied Oost, Machine-
weg 302b en een onthe�ngsverzoek hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder

t/m 29-11-18 De aanvraag omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing en 
de overige daarop betrekking hebbende 
stukken t.b.v. het dempen van een water-
gang op perceel Oosteinderweg 331-333 te 
Aalsmeer (Z-2017/004257)

t/m 30-11-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 79, 
1431 AC (Z18-006808), het vervangen van 
een bestaand dubbel woonhuis voor een en-
kel vrijstaand woonhuis. liggen met ingang 
van 19 oktober gedurende zes weken ter in-
zage bij de balie bouwen van het gemeente-
huis.




