
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.
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ken voor een ieder ter inzage van 11 november 2016 t/m 22 
december 2016.

Ontwerpbestemmingsplannen
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Voornoemde ontwerp-
bestemmingsplannen liggen gedurende de bovengenoemde 
termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.04B-OW01 
respectievelijk NL.IMRO.0358.11C-OW01 en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30-20.00 uur. 

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en vergunningen 
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: 
maandag t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-
16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplannen
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeente-
lijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden ge-
richt aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
‘Woonarken - Oosteinderweg 319’ en/of ontwerpbestem-
mingsplan ‘2e herziening bestemmingsplan Woonarken - Ui-
terweg 419’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het alge-
mene tel. 0297-387575.

ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET 
GELUIDHINDER

Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
van de woonarken aan de Oosteinderweg 319 zal worden 
overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de Oost-
einderweg. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreduce-
rende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang 
met het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de 
vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst 
toelaatbare geluidbelasting voor dit bestemmingsplan voor-
bereid.

Indienen zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het betreffende ontwerpbesluit met de bijbehorende stuk-
ken ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Woonarken - Oosteinderweg 319’ ter inzage als bijlage bij 
het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen 
gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen 
een hogere grenswaarde vast te stellen. Schriftelijke reacties 
worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze’ 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden.

INSPRAAK OVER HET VOORONTWERP 
BESTEMMINGSPLAN AALSMEER DORP

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend, 
dat overeenkomstig artikel 4.1 van de Inspraak- en parti-
cipatieverordening Aalsmeer 2010 gelegenheid tot inspraak 
wordt geboden over het voorontwerp van het bestemmings-
plan ‘Aalsmeer-Dorp’. In de periode van 11 november t/m 22 
december 2016 ligt het plan voor een ieder ter inzage. De 
bestemmingsplannen binnen het gebied Aalsmeer-Dorp die-
nen op grond van de in de Wro geregelde actualisatieplicht 
herzien te worden. Het nieuwe bestemmingsplan Aalsmeer-
Dorp herziet een aantal verouderde plannen maar is, zoals 
dat heet, conserverend van aard. Dat wil zeggen dat het plan 
hoofdzakelijk de bestaande functies vastlegt. Het plangebied 
van het bestemmingsplan ligt aan de centrale entree van de 
gemeente (N196) en grens aan de gemeente Haarlemmer-
meer. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrenst door 
de Ringvaart van de Haarlemmermeer, aan de oostzijde door 
de Oude Spoordijk, aan de zuidzijde door de Stommeerkade 
en aan de westzijde door de achterzijden van de percelen 
aan de Stationsweg, de Uiterweg en de Brandewijnsloot. 

Het voorontwerp bestemming ligt met bijbehorende stukken 
gedurende 6 weken vanaf 11 november 2016 op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- In digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.06B-VO01, 
en

- Via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl
- In papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het ge-

meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor ope-
ningstijden zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.

- Bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een inspraakre-
actie indienen bij het college van Burgemeester en Wethou-
ders. Dat kan door een brief te schrijven aan het college 
van B&W, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v. voorontwerp 
bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp.

BURGEMEESTERSBESLUIT VERRUIMING TERRASTIJDEN
8 NOVEMBER 2016

De burgemeester van Aalsmeer heeft op 15 maart 2016 be-
sloten om de openingstijden van terrassen te verruimen via 
een pilot van 1 april t/m 31 augustus 2016. Op 6 juli 2016 is 
besloten de pilot te verlengen tot en met 31 oktober 2016. 
Gedurende deze pilotperiode zijn nagenoeg geen klachten 
gemeld. Bij de komende wijziging van de Algemene Plaat-
selijke Verordening wordt voorgesteld om de terrastijden te 
verruimen. De wijziging van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening zal in januari 2017 aan de gemeenteraad worden 
aangeboden.

Burgemeestersbesluit:
1. dat tot en met 31 maart 2017, terrassen in de gemeente 

Aalsmeer gedurende alle dagen van de week 2 uur langer 

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. 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.
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open mogen zijn (tot uiterlijk 01.00 uur)
2. tot en met 31 maart 2017, af te wijken van de Algemene 

Plaatselijke Verordening die stelt dat terrassen geopend 
mogen zijn tot 23.00 uur

Aan deze verruiming van de openingstijden voor terrassen 
worden de volgende beperkingen opgelegd:
1. para-commerciële horeca, zoals genoemd in artikel 4 van 

de Drank- en Horecawet en commerciële horeca in een 
para-commerciële omgeving, zoals genoemd in artikel 
2:32b van de APV zijn uitgezonderd van de pilot

2. horeca, die niet over een exploitatievergunning, zoals 
genoemd in artikel 2:28 van de APV, beschikt zijn uitge-
zonderd van de pilot

3. deelname aan de pilot kan per individuele horecagele-
genheid worden ingetrokken als naar het oordeel van de 
burgemeester moet worden aangenomen dat de woon- en 
leefsituatie in de omgeving van de horecagelegenheid of 
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt be-
invloed

Klachten kunnen worden gemeld via het klachtenformulier 
op de gemeentelijke website. Het burgemeestersbesluit ligt 
ter inzage bij de Balie Bouwen op het gemeentehuis in Aals-
meer.

MELDINGSPLICHT GROTE EN RISICOVOLLE 
EVENEMENTEN IN 2017

Organiseert u in 2017 een groot of risicovol evenement? Dan 
bent u verplicht dit vóór 1 december 2016 te melden bij 
de gemeente Aalsmeer. De meldingsplicht geldt zowel voor 
evenementen die op de openbare weg plaatsvinden als in ge-
bouwen. Een groot evenement is een evenement waar op het 
piekmoment 2000 of meer personen, inclusief personeel en 
eventuele artiesten, aanwezig kunnen zijn. Risicovol hangt 
van meerdere factoren af, zoals aard en omvang van de acti-
viteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op een 
evenement afkomt of de locatie van het evenement. Vanwege 
de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer is 
het belangrijk dat de veiligheidspartners tijdig een goed 
beeld hebben van het aantal grote of risicovolle evenemen-
ten in 2017. Op basis hiervan kunnen zij beter inspelen op 
mogelijke knelpunten.

LET OP: Als u een evenement heeft aangemeld voor een be-
paalde datum, kunt u die in beginsel niet meer wijzigen. Een 
evenement vindt pas definitief doorgang, als u naast de aan-
melding ook een vergunning heeft aangevraagd en gekregen 
van de gemeente Aalsmeer. 

Hoe doet u een melding over een groot of 
risicovol evenement?
U stuurt het meldingsformulier naar: Gemeente Aalsmeer
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl of neem con-
tact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having, tel. (020) 5404911. 

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. 
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. 
- H. Bierlingstraat 1, 1432 PN (Z-2016/058373), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorgevel
- Ecuadorlaan 21, 1432 DH (Z-2016/059140), het legalise-

ren van een bedrijfswoning in het bedrijfsgebouw
- Linnaeuslaan 2, 1431 JV (Z-2016/059092), het plaatsen 

van een kapschuur op achterzijde terrein Wellantcollege 
- Hornweg kavel 3, naast Hornweg 317, 1432 GL (Z-

2016/059113), het oprichten van een woning

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. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

- 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 
omgevingsvergunningen 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 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, 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 diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag 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 ge-
meente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Johnson S.H. 12-08-1966 01-11-2016
Odrzywołek L.M. 23-07-1975 02-11-2016
Waikheeree N. 03-11-1979 02-11-2016
Walkowiak S. 01-01-1991 01-11-2016
Walkowiak M.A.G. 15-11-2011 01-11-2016
van Looij J. 18-06-1989 02-11-2016

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 burger-
zaken 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.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘WOONARKEN - OOSTEINDERWEG 319’ EN 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘2E HERZIENING 
BESTEMMINGSPLAN WOONARKEN - UITERWEG 419’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 11 november 2016 t/m donderdag 22 december 2016 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken-Oosteinderweg 
319’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage 
ligt. Tegelijkertijd ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘2e 
herziening bestemmingsplan Woonarken – Uiterweg 419’ ter 
inzage, dat in samenhang met voornoemd bestemmingsplan 
wordt voorbereid. Burgemeester en wethouders maken te-
vens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet 
geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te 
stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Woonarken- 
Oosteinderweg 319’. 

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken- Oost-
einderweg 319’ bestaat uit twee percelen achter de lintbebou-
wing van de Oosteinderweg 319. Het ontwerpbestemmings-
plan ‘2e herziening bestemmingsplan ‘Woonarken- Uiterweg 
419’ ziet op een wijziging op de planverbeelding van het 
plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken’ ter plaatse 
van de Uiterweg 419 ws. 1 en ws. 2.

Doelstelling 
Het bestemmingsplan ‘Woonarken-Oosteinderweg 319’ be-
oogt twee ligplaatsen voor permanente bewoning die mo-
menteel gesitueerd zijn in de jachthaven ‘de Blauwe Beugel’ 
aan de Uiterweg 419 ws.1 en ws.2 naar de Oosteinderweg 
319 te verplaatsen. Om te voorkomen dat het aantal woon-
arken voor permanente bewoning toe kan nemen, dienen 
de oorspronkelijke ligplaatsen aan de Uiterweg 419 van de 
planverbeelding behorende bij het bestemmingsplan “Woon-
arken” te worden verwijderd. Hierin wordt met de voorgestel-
de tweede herziening van het bestemmingsplan “Woonarken” 
voorzien. 

Procedure
Beide ontwerpbestemmingsplannen inclusief het bij het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken -Oosteinderweg 319’ 
behorende ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 we-
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Vervolg op volgende blz.



Aalsmeer - Op maandag 14 no-
vember wordt bij Viva Aquaria de 
onlangs gehouden huiskeuring 
door bondskeurmeester Ron van 
Brakel besproken. Ron komt deze 
avond aan de hand van door hem 
en Carel Keim gemaakte foto’s ver-
tellen en laten zien wat hem tij-
dens het keuren van de bakken 
is opgevallen. Ron is met zijn lan-

Lezing in Boekhuis op 18 november

Rijsenhouter Egon Steuer 
ontsnapte aan Holocaust
Aalsmeer - Egon Steuer groeide 
op in een Joods gezin in Košice in 
Tsjecho-Slowakije. Tijdens de Twee-
de Wereldoorlog was hij voortdu-
rend met zijn familie op de vlucht en 
ontsnapte zo aan de Holocaust. De 
inwoner van Rijsenhout beschreef 
zijn levensverhaal in het boek ‘Al-
tijd onderweg’. Vrijdag 18 november 
vertelt hij erover in het Boekhuis. 
Egon Steuer (1935) was niet direct 
van plan om zijn levensgeschiede-
nis te publiceren voor een breed pu-
bliek. Tot hij op een avond met en-
kele mensen in gesprek raakte over 
de oorlog en de Jodenvervolging. 
Zijn toehoorders waren zo onder de 
indruk van zijn verhaal, dat zij hem 
aanspoorden een boek te schrijven. 
Steuer maakte dan ook heel wat 
mee. Zijn Joodse afkomst beteken-
de dat hij tijdens de Tweede Wereld-
oorlog met zijn familie veelvuldig 
moest vluchten. Na de oorlog werd 
Oost-Europa beheerst door het 
communisme. Dankzij een succes-
volle sportieve carrière, Steuer was 
een begenadigd basketballer, wist 
hij aan het bewind te ontsnappen. 
De liefde bracht hem uiteindelijk 
naar Nederland, waar hij werkte als 
architect en directeur van een wo-
ningbouwvereniging. Ook was Steu-
er bondscoach van het Nederlands 
basketbalteam. Tegenwoordig is Rij-
senhout zijn thuisbasis. Hij schreef 
zijn boeiende levensverhaal in ‘Altijd 
onderweg’, dat hij in eigen beheer 
publiceerde. Het boek beschrijft wat 
Steuer meemaakte in zijn jeugd en 
hoe hij daar nu op terugkijkt. Hij 

noemt zichzelf ‘een eeuwige vluch-
teling’. “Met heel veel plezier heb ik 
gewerkt aan dit boek en heb dit niet 
als therapeutisch ervaren. Ondanks 
dat ik de zeer pijnlijke herinneringen 
uit mijn jeugd nooit heb weggestopt, 
heb ik er ook nooit te veel aandacht 
aan besteed. Ik heb dit boek wil-
len schrijven voor mijn kinderen en 
sinds een aantal jaar ook voor mijn 
kleinkinderen”, aldus de auteur. Vrij-
dag 18 november geeft Egon Steu-
er een lezing in het Boekhuis, Zijd-
straat 12 in het Centrum. De lezing 
begint om 20.00 uur en duurt onge-
veer een uur. Entree: 5 euro. Aan-
melden via boekhuis@boekenhof.nl 
of 0297-324454.

Tiener- en jongerenwerk 
in voormalige bibliotheek
Kudelstaart - De tiener- en jonge-
renorganisaties De Binding en DOCK 
hebben hun activiteiten van de loca-
tie aan de Graaf Willemlaan 3 ver-
plaatst naar een nieuwe locatie aan 
de Graaf Willem 1, de voormalige bi-
bliotheek. Samen met jongeren wor-
den de laatste werkzaamheden ver-
richt aan de inrichting, zodat de 
nieuwe inloop half november open 
kan. De gemeente heeft afgelopen 
woensdag 2 november hekken om 

het pand van de oude jongereninloop 
plaatsen. Het gebouw bevat asbest 
en er wordt eerst een asbestonder-
zoek uitgevoerd. De sloopwerkzaam-
heden starten op een zo kort mogelij-
ke termijn. In verband met het verwij-
deren van het asbest duren de sloop-
werkzaamheden langer dan normaal, 
naar verwachting 5 à 6 weken. Gedu-
rende deze periode staan er hekken 
om het gebouw en is het terrein voor-
zien van camerabeveiliging. 

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De Rij-
senvogel organiseert op zondag 13 
november weer een vogelbeurs. Deze 
vindt plaats in het gebouw van voet-
balvereniging SCW aan het Konnet-
laantje tussen 9.30 en 13.30 uur. De 
entree bedraagt 50 eurocent en kin-
deren onder de tien mogen onder be-
geleiding gratis naar binnen. Op de-
ze beurs kunnen bezoekers terecht 
voor het aanvullen van hun vogelbe-

stand en -vogelbenodigdheden. Een 
leuke zangvogel voor in huis? De vo-
gelbeurs is hiervoor het goede adres. 
Ook voor hen die vragen hebben op 
het gebied van vogels, hun voeding en 
verzorging. Er is altijd wel iemand van 
de vereniging bereid om deze te be-
antwoorden. Ook voor vogelvoer en 
vogelaccessoires zijn verkrijgbaar op 
deze beurs. Kijk voor verdere informa-
tie op de website www.rijsenvogel.nl 

Intocht op zaterdag 19 november
Sinterklaas blijft dit jaar 
in Kudelstaart slapen
Kudelstaart - Sinterklaas en zijn 
Pieten brengen dit jaar op zaterdag 
19 november een bezoek aan Ku-
delstaart en blijft dit jaar ook slapen!
Om 14.15 uur komt Sinterklaas per 
boot aan op de Loswal aan de He-
renweg en loopt hij met zijn Pieten 
naar Dorpshuis ‘t Podium aan de Ku-
delstaartseweg 239, waar een gezel-
lig Sinterklaasfeest plaats zal vinden 
voor alle kinderen van 4 tot en met 
8 jaar. Hier zal gezongen en gefeest 
worden met Sinterklaas, de Pieten 
en natuurlijk alle kinderen. Uiter-
aard zal Sinterklaas ook dit jaar heel 
blij zijn met een tekening of knutsel-
werkje, die deze dag aan de goed-
heiligman gegeven kan worden. Om 
de kinderen voldoende ruimte te ge-
ven, kunnen ouders niet mee de zaal 
in (maar de bar van het Dorpshuis 
is wel geopend zodat de ouders de 
gelegenheid hebben om wat drin-
ken te bestellen tijdens het wach-
ten). Het Dorpshuis is geopend van-
af 15.00 uur en om 16.30 uur kun-
nen de kinderen weer worden opge-
haald. De organisatie vraagt de ou-
ders om hun kind een briefje met te-
lefoonnummer mee te geven.

Kamer van Sinterklaas
Na het feest zal Sinterklaas ook 
soms in Kudelstaart blijven slapen. 
Sinds dit jaar heeft Sinterklaas een 
kamer naast de Sint Jan Geboor-
te Kerk in Kudelstaart. In deze ka-
mer zal de Sint enige nachten sla-
pen tijdens zijn verblijf in Kudelstaart 
om toch zijn benodigde rust te pak-
ken. Iedereen is uiteraard welkom 

om een bezoek te brengen aan de 
kamer van Sinterklaas en om zijn of 
haar tekening hier neer te leggen 
voor de goedheiligman. 

Collecte
De organisatie van de Sinterklaas in-
tocht in Kudelstaart is in handen van 
Carnavalsvereniging De Pretpeur-
ders. Het feest aan de loswal is ge-
heel afhankelijk van vrijwilligers en 
om de intocht dit jaar weer moge-
lijk te maken hopen deze vrijwilligers 
dat iedereen een bijdrage wil leve-
ren wanneer de leden en vrijwilligers 
van de vereniging voorafgaand aan 
de intocht komen collecteren in de 
Kudelstaartse wijken. Van 14 tot en 
met 18 november komen de vrijwilli-
gers met de collectebus aan de deur. 
Voor meer informatie kan de website 
www.sinterklaasinkudelstaart.nl be-
zocht worden, gekeken worden op 
de facebookpagina ‘sinterklaas in 
kudelstaart‘ of stuur een email naar 
sinterklaaskudelstaart@gmail.com 

Verkeer
In verband met de intocht worden 
automobilisten en (brom)fietsers 
verzocht zaterdag 19 november tus-
sen 13.30 en 15.30 uur rekening te 
houden met overlast op de Heren-
weg en Kudelstaartseweg. De He-
renweg wordt tijdens de aankomst 
ter hoogte van de Loswal voor ver-
keer afgesloten. Op het moment 
dat Sinterklaas en de stoet de Ku-
delstaartseweg bereikt, wordt deze 
tussen het Robend en het Dorpshuis 
afgesloten voor verkeer.

Kees en Bets op 
1 bij kaartsoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
ling voor de gezellige kaartmiddag? 
Iedereen is welkom, ook jokeraars. 
Kom gerust eens mee kaarten, jo-

Vrijdag en zaterdag voorstellingen
Rijzenspelers: Een goed 
geoliede machine
Aalsmeer - Sommige voorstellin-
gen hebben zoveel aan de kijker te 
bieden, dat één kijkbeurt eigenlijk 
onvoldoende is om alle details ge-
zien te hebben. ‘Koppen dicht’ van 
de Britse toneelschrijver Michael 
Frayn is zo’n voorstelling. Afgelo-
pen zaterdag 5 november speelde 
Toneelvereniging De Rijzenspelers 
deze voorstelling voor een enthou-
siaste zaal in dorpshuis De Reede. 
Als het doek opengaat wordt het 
publiek direct getrakteerd op een 
prachtig decor: een zomerhuisje 
met een grote hoeveelheid deuren 
(zoals het hoort in een echte klucht) 
waarin de huishoudster Mevrouw 
Kloppers (Sylvia Broos) net de te-
lefoon opneemt. Mevrouw Klop-
pers blijkt echter gespeeld te wor-
den door actrice Mimi Blaaser. Het 
publiek kijkt feitelijk naar een to-
neelvoorstelling in een toneelvoor-
stelling. Het zogenaamde Droste-
effect dus. Remco Brandt geeft in 
zijn rol als regisseur nog wat laatste 
aanwijzingen aan Mevrouw Klop-
pers, waarna de klucht verdergaat. 
Wat volgt is een doldwaze voorstel-
ling waarin alle spelers van de ene 
deur naar de andere rennen in een 
zoektocht naar bitterballen, contact-
lenzen en dwangbevelen. Maar ook 
achter de schermen is er van alles 
aan de hand. Zo zijn verschillende 
relaties duidelijk van invloed op de 
onderlinge sfeer tussen de acteurs. 
Deze scenes ‘achter de schermen’ 
geven het stuk een extra dimensie 
en geven een mooi inkijkje in wat de 
spelers van De Rijzenspelers wel-
licht vaker meemaken tijdens een 
toneeluitvoering. Een klucht spelen 
is één van de moeilijkste genres in 
de toneelwereld vanwege het enor-
me belang van timing. De spelers in 
‘Koppen dicht’ laten zien deze bijna 
militaristische oefening goed in de 
vingers te hebben, getuige de ve-
le lachsalvo’s vanuit de zaal. Naast 
Sylvia Broos die de rol van huis-
houdster/grande dame fantastisch 
speelt, is er een belangrijke rol voor 
Arjo Lanser, die als makelaar Rut-
ger/acteur Cees werkelijk alle zeilen 

bij moet zetten om de voorstelling 
draaiende te houden, een rol waar-
mee De Rijzenspelers hun eigen 
John Lanting in huis blijken te heb-
ben. Naast hem speelt Brigitte Mes 
een heerlijke rol als dom blondje, die 
ondanks alles heel tekstvast blijkt te 
zijn. Maarten van Kessel en Colet-
te Lanser zorgen in hun rollen als 
echtpaar ook voor hilariteit, voor-
al in een scene waarbij zij zo non-
chalant mogelijk een telefoontoe-
stel het huis in proberen te smokke-
len. Verder spelen mee Wietske Pet 
en Robert Arendse, die als inspi-
ciënten (toneelmeesters) hun han-
den vol hebben om de onvolkomen-
heden van de acteurs op te lossen 
en Evert van Putten die in zijn rol als 
oudere acteur Sacco steeds op het 
verkeerde moment op de verkeerde 
plaats is. Een groot compliment voor 
regisseur Ton Offerman die deze 
voorstelling, die makkelijk zou kun-
nen ontaarden in een chaotische 
warboel, niet heeft laten ontspo-
ren, maar tot een geoliede machine 
heeft weten te smeden.  Wilt u deze 
voorstelling ook bezoeken? Reser-
veer dan nu een kaartje via www.rij-
zenspelers.nl of 0297-327840. Er vol-
gen nog twee voorstellingen: vrijdag 
11 november en zaterdag 12 no-
vember. Deze laatste voorstelling is 
al uitverkocht. Mis het niet, tenzij u 
niet van lachen houdt… Aanvang is 
20.00 uur.
P. Ameskouh

keren of klaverjassen. Op donder-
dag 3 november is het klaverjassen 
gewonnen door Kees van de Meer 
met 5196 punten, gevolgd door Gu-
da Kluinhaar met 5060 en op drie is 
Bets Romkema geëindigd met 5044 
punten. Bij het jokeren was deze 
week Bets Teunen met 167 punten 
de beste, gevolgd door Trudy Knol 
met 228 en Gerard de Wit met 249 
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Huiskeuring bij 
Viva Aquaria

ge ervaring als bondskeurmees-
ter een bijzonder iemand, die kri-
tisch kijkt naar de aquaria, maar 
ook een open blik geeft. Bovendien 
is Ron een boeiend spreker, die de 
gehele zaal bij de les weet te hou-
den. Dus kom met grote getale, en 
deel met de deelnemers deze altijd 

weer geweldige avond. De avond 
wordt gehouden in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 en begint 
om 20.00 uur. De toegang is gratis. 
Iedereen is van harte welkom. Meer 
weten over Viva Aquaria? Neem 
dan contact op met de heer C. Keim 
via 0297-343854.
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Officiële Mededelingen
10 november 2016

Procedure afgebroken, aanvraag is door aanvrager 
ingetrokken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken: 
- Legmeerdijk 342, 1431 GC (Z-2016/045152), het afwij-

ken van een bestemmingsplan t.b.v. kleinschalige detail-
handel

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 om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning 
te verlenen. 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.
- Wim Kan Dreef 2, 1433 HM (Z-2016/045472), brandveilig 

gebruik t.b.v. tijdelijke locatie kinderopvang.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 11 november 2016 gedurende 
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeen-
tehuis.

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.
-  Stommeerkade 8, 1431 EJ (Z-2016/051174), het wijzigen 

van de tuinmuur door verlaging naar 2 meter. Verzonden: 
31-10-2016

- Mercuriusstraat 29, 1431 XC (Z-2016/049988), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorgevel. Verzonden: 31-
10-2016

- Stommeerkade 18, 1431 EJ (Z-2016/042542), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeids-
migranten. Verzonden: 02-11-2016

- Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-2016/041377), het uit-
breiden van het Blue Mansion Hotel en het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve daarvan. Verzonden: 
02-11-2016

- Stommeerkade 17, 1431 EJ (Z-2016/042536), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeids-
migranten. Verzonden: 02-11-2016

- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2016/047777), het 
aanleggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een 
duiker. Verzonden: 03-11-2016

- Boegstraat 2, 1433 SN (Z-2016/055052), het plaatsen 
van een nieuwe voordeur. Verzonden: 03-11-2016

Ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen 
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk. 
-  Machineweg 3, 1432 EK (Z-2016/058515), vuurwerkbe-

sluit het veranderen van een inrichting
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/059273), brandvei-

lig gebruik t.b.v. overname horeca inrichting
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/059475), activitei-

tenbesluit ten behoeve van het starten van het bedrijf 
Eetze Yin B.V.

Geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/057067), het slopen 

van een botenhelling 
- Burgemeester Kasteleinweg 5, 1431 BX (Z-2016/054369), 

activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrich-
ting Fertiplant

- Uiterweg 403 A, 1431 AM (Z-2016/058568), het slopen 
van kassen en het verwijderen van bestaande fundering 
en betonpaden

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Chrysantenstraat 43, 1431BM(Z-2016/059839), Viering 

van de laatste werkdag op 20 december 2016, ontvangen 
4 november 2016

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen 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 aan-
gevraagd:
- Oosteinderweg 247C (Z-2016/058690) Chimpie Champ 

Aalsmeer B.V., ontvangen 29 oktober 2016

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Aalsmeer Centrum (Z-2016/055789) Santa Run op 16 de-

cember 2016. melding akkoord 3 november 2016
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2016/055267) Kerstavondviering 

bij Westeinder Paviljoen op 24 december 2016, melding 
akkoord 3 november 2016

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.

TER INZAGE
t/m 10-11-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen 

2016’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken

t/m 09-12-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van 28 ok-
tober 2016 voor 6 weken op de volgende wij-
zen voor een ieder ter inzage: woning op 
het adres Aalsmeerderweg 341. Het perceel 
is gelegen ten noorden van de nieuwbouw-
wijk Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpol-
der. Het perceel ligt ten noorden van de Aals-
meerderweg tussen de woningen Aalsmeer-
derweg 339 en 343

t/m 15-12-16 De aanvraag omgevingsvergunning, het ont-
werpbesluit weigering omgevingsvergunning 
en de ruimtelijke onderbouwing Ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a

t/m 15-12-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. Polderzoom 
fase 1 liggen met de bijbehorende stukken 
alsmede met het besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder gedurende 6 weken van 
4 november 2016 t/m 15 december 2016 op 
de volgende wijze voor een ieder ter inzage

t/m 16-12-16 Verordening en beleidsregels m.b.t. voorzie-
ningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016

Vervolg van vorige blz.




