
Procedure 
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 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 8.30-12.00 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 heb-
bende 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift 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 bur-
gemeester 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.

van twee bestaande woningen (verzonden 13 oktober 
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:
- Turfstekerstraat 48 (Z-2015/053103), melding brandveilig 

gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneen-
heden (verzonden 15 oktober 2015);

Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen 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 ge-
meente 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.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenemen-
tenvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43A (Z-2015/057125), Ringvaartloop 2015/ 

2016/ 2017, ontvangen 20 oktober 2015

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

exPloitatieverguNNiNg (aaNvrageN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387 (Z-2015/056015), Steakhouse Enjoy 

(ontvangen 12 oktober 2015)
- Ophelialaan 102 (Z-2015/056176), restaurant OH! (ontvan-

gen 14 oktober 2015)
- Zijdstraat 77 (Z-2015/056276), cafetaria/grillroom Polle-

pels (ontvangen 13 oktober 2015)

terrasverguNNiNg (aaNvrageN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387 (Z-2015/056015), Steakhouse Enjoy 

(ontvangen 12 oktober 2015)
- Ophelialaan 102 (Z-2015/056176), restaurant OH! (ontvan-

gen 14 oktober 2015)
- Zijdstraat 77 (Z-2015/056276), cafetaria/grillroom Polle-

pels (ontvangen 13 oktober 2015)

draNk- eN horecaverguNNiNg (aaNvrageN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Zijdstraat 77 (Z-2015/056276), cafetaria/grillroom Polle-

pels (ontvangen 13 oktober 2015)

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.
- Bilderdammerweg 116 (Z-2015/014652), Jachthoorncorps 

Kudelstaart (verzonden 15 oktober 2015)

ter iNZage
t/m 26-11-15 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 

van het bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan 
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2 (met bijbe-
horende stukken)

officiële mededelingen
22 oktober 2015

vaNaf 1 oktoBer 2015 is de dieNstverleNiNg Bij de 
Balie BouweN & verguNNiNgeN eN Balie BedrijveN 
gewijZigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het ar-

chief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.

Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder an-
dere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een 
afspraak maken via 020 – 540 4911.

ageNda voor de raadsvergaderiNg 
Op donderdag 29 oktober 2015, in de raadzaal van het gemeen-
tehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

19.45 Huldiging van het C-junioren team van FIQAS; 
  zij zijn Nederlands Kampioen geworden bij het 
  Beach Handbal, gehouden op 27 en 28 juni 
  in Biddinghuizen.

  raad 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  Uitspreken ‘In memoriam’ Pieter van der 
  Zwaag, overleden op 3 oktober 2015, 
  Ereburger van de gemeente Aalsmeer.
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3.  Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 1 oktober 2015
  4. Ingekomen stukken

  hamerstukkeN

20.05 R-2. Aanvullende calamiteitenregeling 
  bestemmingsplan ‘Woonarken’
 R-3. Vaststellen 1e herziening 
  bestemmingsplan Schinkelpolder 
  - tegenover Mr.Jac. Takkade 8
 R-4. Startnotitie bouwkavels Herenweg
 R-5 Verlenging benoemingsperiode interim 
  griffier

  BehaNdelstukkeN

20.10 R-6. Programmabegroting 2016
21.10 R-7. Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud 
  Aalsmeer
21.30 R-8. Quick Scan Postkantoor/
  Drie Kolommenplein
21.50 R-9 Startnotitie Dorpshaven Noord 
  (Herontwikkeling)
22.10 R-10 De Tuinen van Aalsmeer, deelgebied 
  Polderzoom, fase 1
22.20 R-11 Heffing precariobelasting op kabels en 
  leidingen per 2016
22.35  Vragenkwartier

  sluitiNg

iNformatieavoNd over de voortgaNg vaN het 
BouwProject vaN 9 woNiNgeN ter hoogte vaN 
horNweg 317

Datum: Maandag 2 november 2015
Aanvang: 19.30 uur tot 21.00 uur
Locatie: Foyer brede school De Mikado, 
  Catharina Amalialaan 66

Op de informatieavond praten we u bij over de stand van zaken 
en de planning voor dit bouwproject. Na de centrale presentatie 
staan de projectleider van gemeente en van HSB ontwikkeling 
voor u klaar om aan de hand van informatiepanelen uw vra-
gen te beantwoorden. Het door HSB ontwikkeling opgestelde 
bouwplan bestaat uit de bouw van 9 vrijstaande woningen. De 
woningen moeten passen bij de lintbebouwing van de Hornweg. 
Door de ontwikkelaar zijn er ter verduidelijking zogenaamde ‘ar-
tist’s impressions’ gemaakt van hoe de bebouwing er uit kan ko-
men te zien. Deze kunt u inzien op de website van de gemeente; 
www.aalsmeer.nl/hornweg 317.

de sNoeiBoot vaart weer uit
Op de zaterdagen 24 oktober en 7 november 2015 vaart de 
snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplas de 
mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verant-
woorde manier af te voeren. 

De boot ligt weer op de vertrouwde 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 
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoei-
boot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/
Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel. 020–
5404911 .

meldiNgsPlicht voor eveNemeNteN 2016 
(> 2000 aanwezige personen op piekmoment 
en/of risicovolle* evenementen)
In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evene-
menten met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment 
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel en 
eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen. Vanwege 
de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer, is 
het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in het aantal 
evenementen met meer dan 2000 personen en/of risicovolle 
evenementen in 2016. Op basis hiervan kan er beter worden 
ingespeeld op knelpuntperiodes. Evenementen die plaats zullen 
vinden in het jaar 2016 met een aanwezigheid van meer dan 
2000 personen op zowel de openbare weg als in gebouwen en/
of risicovolle evenementen, moeten daarom vóór 1 december 
2015 zijn gemeld bij de gemeente Aalsmeer.

let op: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde 
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een eve-
nement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de 
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgegeven 
door de gemeente Aalsmeer. 

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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 informa-
tie 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 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 
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 ver-
gadering.

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 mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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. 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.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meer iNfo
Volg ons op Facebook en Twitter.

de melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de gehele 

dag

hoe doet u een melding betreft een evenement met meer 
dan 2000 personen op het piekmoment of risicovol is?
U stuurt het meldingsformulier met bovenstaande gegevens 
naar: 
 Gemeente Aalsmeer
 afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
 Postbus 253
 1430 AG Aalsmeer
Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911. 

* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 
Denk b.v. aan de aard en omvang van de activiteiten, de 
te verwachten overlast, het publiek dat op een evenement 
afkomt of de locatie van het evenement.

wet algemeNe BePaliNgeN omgeviNgsrecht 
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. 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. 
- Clematisstraat 16 (Z-2015/056277), het samenvoegen van 

4 bewoners kamers tot een gemeenschappelijke huiskamer, 
het wijzigen van de vergunning brandveilig gebruik (ont-
vangen 14 oktober 2015);

- Kudelstaartseweg 92 (Z-2015/056887), Het voeren van de-
tailhandel + reparaties van fietsen (ontvangen 15 oktober 
2015);

- Schweitzerstraat 43 (Z-2015/056771), Het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde en achterzijde van de woning 
(ontvangen 19 oktober);

- Snoekbaarsstraat 140 (Z-2015/055911) het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen 
12 oktober 2015);

- Stuurboordstraat 17 (Z-2015/056869), Het plaatsen van 
een dakkapel aan de achtergevel (ontvangen 16 oktober 
2015);

- Willem-Alexanderstraat 18 (Z-2015/056862), Het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvan-
gen 18 oktober 2015);

- Zijdstraat 67 (Z-2015/056490), Het deels slopen van een 
bestaand winkelpand en woonruimte (ontvangen 14 oktober 
2015);

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Clematisstraat 16 (Z-2015/056277), het melden van brand-

veilig gebruik t.b.v. zorgcentrum (ontvangen op 14 oktober 
2015),

- Hoofdweg 148 (Z-2015/056873), Melding Activiteitenbe-
sluit t.b.v. het starten van een bedrijf in het kweken en 
telen van rozen (ontvangen 19 oktober 2015);

- Machineweg 3 (Z-2015/057021), Melding Activiteitenbe-
sluit m.b.t. het starten van een bedrijf in verwerking en 
productie van natuursteen (ontvangen 19 oktober 2015);

- Rietwijkeroordweg 15 (Z-2015/057067), Melding Activitei-
tenbesluit m.b.t. het beëindigen van activiteiten in een la-
boratorium voor het testen van veredelde producten onder 
geconditioneerde omstandigheden (ontvangen 19 oktober 
2015);

- Stommeerweg 72 (Z-2015/055902, Melding Activiteitenbe-
sluit t.b.v. het starten van een restaurant/bar (ontvangen 
13 oktober 2015);

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht 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:
- Distelvlinderstraat 26 (Z-2015/045934), het plaatsen van 

een erfafscheiding en twee tuinkasten in het voorerfgebied 
(verzonden 16 oktober 2015);

- Dorpsstraat 93 (Z-2015/051170), het herstellen van de fun-
dering en doorbraken, het gedeeltelijk slopen van de 1e 
verdiepingsvloer (verzonden 19 oktober 2015);

- Oosteinderweg 261 en 261 f (Z-2015/0044326), het wijzi-
gen van een bedrijfsruimte en het realiseren van een studio 
(verzonden 13 oktober 2015);

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 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 166 (Z-2015/045929), het plaatsen van 

twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning (verzon-
den 16 oktober 2015);

vergunningsvrije aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning ver-
eist is:
- Uiterweg 45 (Z-2015/050987), het plaatsen van een tijde-

lijke bouwdam ten behoeve van een nieuw woonhuis (ver-
zonden 13 oktober 2015).

Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behande-
ling 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:
- Herenweg 66A (Z-2015/037897), het maken van een berg-

zolder (verzonden 16 oktober 2015);

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 583 en 585 (Z-2015/055059), het slopen 

voor meer iNformatie: 
www.aalsmeer.Nl
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