
Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en 
brandweer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te heb-
ben in het aantal evenementen met meer dan 2000 personen 
en/of risicovolle evenementen in 2015. Op basis hiervan kan 
er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2015 met 
een aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de 
openbare weg als in gebouwen en/of risicovolle evenemen-
ten, moeten daarom vóór 1 december 2014 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 afgege-
ven door de gemeente Aalsmeer. 

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 piekmo-

ment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de ge-

hele 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 Ruimtelijk Ordening & Vergunningen
 Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Ruimte-
lijke Ordening & Vergunningen, tel. (020) 5404911. 

* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren. 
Denk bv aan de aard en omvang van de activiteiten, de te ver-
wachten 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 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. 
- Diverse locaties (Z-2014/064980); plaatsing wifi/ 

bluetooth en laser units met energiekast voor project 
Verkeersmonitoring Amstelveen/Aalsmeer

- Berkenlaan naast nr 26 (Z-2014/064631), bouw woning;
- Edisonstraat 4A (Z-2014/064234), aanpassing JOP, be-

schutting tegen neerslag en wind;
- Hoek Hugo de Vriesstraat/Clusiusstraat (Z-2014/063733) 

het tijdelijke plaatsen van een keetwagen en toilet;
- Jac.P. Thijsselaan 15 (Z-2014/064853), het verwijderen 

van 5 bomen;
- Kamerlingh Onnesweg 76 (Z-2014/064650), het aanpas-

sen van de stoep tbv het aanleggen van een in- en uitrit;
- Mijnsherenweg 45 A 11 (Z-2014/064634), het ombouwen 

van een bedrijfshal tot kantine en vergaderruimten voor 
het gehele bedrijventerrein;

- Oosteinderweg 287 achter (Z-2014/063998), het omzet-
ten van het gebruik van een kas naar botenopslag;

- Oosteinderweg 287 achter (Z-2014/064009), het graven 
en dempen van water, het verbreden van een toegangs-
pad, het aanleggen van steigers;

- Praamplein (Z-2014/065087), het tijdelijk wijzigen van 
parkeerterrein naar evenemententerrein voor 12 dagen in 
september 2015;

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/063646) het tijdelijk wijzigen 
van de bestemming naar detailhandel voor 23 november 
2014;

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/065265), het aanbrengen van 
reclame-uitingen;

- Zeeltstraat 17 (Z-2014/065027), het plaatsen van een 
dakkapel aan de achterzijde.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Herenweg 61 (Z-2014/064174), het slopen van een wo-

ning met opstallen;
- Hornweg 271 (Z-2014/063706), het verwijderen van as-

besthoudend plaatmateriaal van het plafond van de ga-
rage;

- Oosteinderweg 124 (Z-2014/064236), het slopen van een 
woning;

- Spoorlaan 37 (Z-2014/064606), het verwijderen van as-
best (mutatiewoning);

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/064611), melding brandveilig 
gebruik;

- Wilhelminastraat 46 (Z-2014/064233) het verwijderen 
van asbest (mutatiewoning).

vErLEEndE OmgEvingsvErgunningEn, 
rEguLiErE PrOcEdurE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- 1e J.C. Mensinglaan 27B (Z-2014/57697), het aanleggen 

van een in- en uitrit (verzonden 12 november 2014);
- Bilderdammerweg 10 (Z-2014/060639), het verwijderen 

van een boom (verzonden 11 november 2014);
- Hornweg 159 (Z-2014/054600), het aanleggen van een 

in- en uitrit (verzonden 4 november 2014);
- Oosteinderweg 71 (Z-2014/061272), het wijzigen van 

kantoren in appartement (verzonden 7 november 2014);
- Oosteinderweg 264 (Z-2014/048926), het plaatsen van 

drie dakkapellen (verzonden 10 november 2014);
- Tegenover Seringenstraat nr 18 (Z-2014/057653), het 

plaatsen van een opslag van materieel op twee parkeer-
vakken tbv vervangen hekwerken (verzonden 11 novem-
ber 2014).
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maandag 18 nOvEmbEr: 
manTELzOrgLOkET gEsLOTEn

Op maandag 18 november a.s. zal het Mantelzorgloket in het 
gemeentehuis in Aalsmeer gesloten zijn. Het Mantelzorglo-
ket is wel telefonisch bereikbaar via tel. 020-3335353.

rOndE TaFEL gEsPrEk 20 nOvEmbEr 2014

Tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 Rtg-1 1 Opening van en toelichting over het 
   Ronde Tafel Gesprek door de 
   voorzitter, de heer R.P. Fransen
  2  Vaststelling van de agenda 

20.05-20.45 Rtg-2 gemeenschappelijke regeling 
  gezamenlijke ombudsman metropool 
  amsterdam.

Doel gesprek
Na behandeling in de oordeelsvor-
mende raad van 30 oktober 2014, 
wil de raad in een RTG nader kennis 
maken met de regionale en nationale 
ombudsman en een beter beeld te 
krijgen van het onderwerp. De raad en 
belangstellenden gaan in gesprek over 
het onderwerp. Gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Het voorstel wordt 
geagendeerd voor de oordeelsvormende 
raad van 4 december a.s.

20.50-21.50 Rtg-3  schiphol
Doel gesprek
Behandeling van het onderwerp is ge-
richt op het horen van reacties vanuit 
de inwoners van Aalsmeer over Schip-
hol, bijvoorbeeld op het gebied van 
leefbaarheid en economie. Naast een 
toelichting door de portefeuillehouder, 
zal er een korte presentatie worden 
gegeven door Stichting Leefomgeving 
Schiphol. Tevens zal een vertegenwoor-
diger van Schiphol worden uitgenodigd 
voor het gesprek. Gelegenheid tot het 
stellen van vragen.

21.55-22.15 Rtg-4 niet geagendeerde onderwerpen
  - gemeentelijk protocol pestgedrag 
   naar schoolbesturen
  - verbeteren verkeerssituatie 
   Zonnedauwlaan, ter hoogte van de 
   Krabbescheerhof te Kudelstaart

Doel gesprekken:
Indien er andere (niet geagendeerde) 
onderwerpen zijn aangemeld worden 
deze besproken bij dit agendapunt 
onder Rtg-4. Onderwerpen kunnen tot 
12.00 uur op de dag van het geplande 
Ronde Tafel Gesprek (donderdag 20 
november) opgegeven worden door 
belangstellenden aan de griffie van 
Aalsmeer via: griffie@aalsmeer.nl of 
0297- 387584.De voorzitter van het 
Ronde Tafel Gesprek besluit uiteinde-
lijk of de aangedragen onderwerpen 
worden geagendeerd.

22.15  Sluiting

inFOrmaTiEbijEEnkOmsT vOOr vrijgEvEsTigdE 
aanbiEdErs jggz

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer organiseren 20 no-
vember een informatiebijeenkomst voor de vrijgevestigde 
aanbieders van JGGZ die al gecontracteerd zijn. Op deze 
bijeenkomst zal onder andere worden ingegaan op het in-
koopproces en de werking van de sociale teams. De aan-
bieders die gecontracteerd zijn door de gemeenten hebben 
een uitnodiging ontvangen. Gecontracteerde aanbieders die 
desondanks geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel 
naar deze bijeenkomst willen, kunnen zich aanmelden via 
aalsmeerzorgvoorelkaar@amstelveen.nl

bEkEndmaking bEsLuiT naamgEving 
OPEnbarE ruimTE

Op 11 november 2014 hebben burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer besloten de dubbele naamgeving van drie 
openbare ruimten opheffen. Dit is besloten omdat de naam-
geving van openbare ruimten in een woonplaats moet uniek 
zijn. Er is in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen na-
melijk geen geografische bepaling is opgenomen. Daardoor 
kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen openbare 
ruimten met dezelfde namen.

De weg “Gedempte sloot” (gedeelte tussen de Weterings-
straat en het kinderdagverblijf “De Berenboot” aan de 
Schoolstraat 4) is ingetrokken en de weg “Gedempte sloot” 
(gedeelte tussen de van Cleeffkade en de Weteringstraat) is 
verlengd met het gedeelte dat wordt ingetrokken.

De brug “CAV bruggen” aan de westelijke zijde is hernoemd 
tot “CAV brug West” en de brug “CAV bruggen” aan de ooste-
lijke zijde is hernoemd tot “CAV brug Oost”.

Het water “Jachthaven Rekreatiepark Aalsmeer” aan de 
Ringvaartzijde is hernoemd tot “Jachthaven Rekreatiepark 
Aalsmeer Ringvaartzijde” en het water “Jachthaven Rekrea-
tiepark Aalsmeer” aan de Poelzijde is hernoemd tot “Jacht-
haven Rekreatiepark Aalsmeer Poelzijde”.

mELdingsPLichT vOOr EvEnEmEnTEn 2015 
(> 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.

OnTWErP OmgEvingsvErgunning in aFWijking 
van hET bEsTEmmingsPLan “uiTErWEg PLasOEvErs 
2005”, uiTErWEg 168 En OnTWErPbEsLuiT hOgErE 
grEnsWaardEn (z-2014/052293)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 14 
november 2014 t/m 25 december 2014 voor een ieder ter in-
zage ligt de “ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’, Uiterweg 
168” met de daarop betrekking hebbende stukken. 

doelstelling
Het project voorziet in de (her)bouw van een vrijstaande 
woning. Van toepassing op de projectlocatie is het bestem-
mingsplan “Uiterweg Plasoevers 2005” en de bestemming 
“Zonering Luchthaven Schiphol”. Het bouwplan is in strijd 
met de bepaling artikel 34 van het geldende bestemmings-
plan. Het bouwplan kan worden gerealiseerd, mits voorzien 
van een verklaring van geen bezwaar artikel 8.9 Wet lucht-
vaart. 

inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 14 november 2014 t/m 29 december 
2014 voor een ieder ter inzage:
- bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije in-
loop). Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur.

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale 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
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er 
ook voor kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de 
gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde web-
pagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties 
worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerpbeschikking’ “Uiterweg 168”. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
In samenhang met de omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders 
tevens het voornemen een hogere grenswaarde vast te stel-
len voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege 
het wegverkeerslawaai Uiterweg 168. Het ontwerpbesluit ho-
gere grenswaarden ligt tegelijkertijd met de ontwerp omge-
vingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ter 
inzage met ingang van 14 november 2014 t/m 29 december 
2014 met de mogelijkheid voor belanghebbenden een ziens-
wijze in te dienen. 

insPraak vOOrOnTWErP bEsTEmmingsPLan 
‘hOrEcavOOrziEning kudELsTaarTsEWEg 295-297 
(z-2013/048694)’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat overeenkomstig artikel 4.1 van de inspraak-
verordening gelegenheid tot inspraak wordt geboden met 
betrekking tot het voorontwerp ‘Horecavoorziening Kudel-
staartseweg 295-297’. Vanaf 14 november 2014 ligt het plan 
gedurende zes weken ter inzage voor inspraak.

Plangebied
Het plangebied is gelegen in het dorpscentrum van Kudel-
staart nabij het kruispunt van de Kudelstaartseweg met de 
Herenweg en de Bildammerweg. 

doelstelling
Op het perceel waren voorheen twee vrijstaande woningen 
gevestigd. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd de komst 
van een kleinschalige horecagelegenheid conform de in 2011 
door de raad van de gemeente vastgestelde uitgangspunten 
mogelijk te maken. 

inzien voorontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het voorontwerp van 
het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken ge-
durende 6 weken van 14 november 2014 t/m 29 december 
2014 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.10C-VO01
- 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

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale 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 inspraakreactie
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraak-
reactie naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van Inspraak bestemmings-
plan ‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’. In-
spraakreacties kunnen tevens via de gemeentelijke website 
worden ingediend, door op de hiervoor genoemde webpagina 
de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de openings-
tijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn ziens-
wijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

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 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 ge-
organiseerd. 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 vra-
genronde 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, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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.

vervolg op volgende blz.
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vErLEEndE OmgEvingsvErgunning in aFWijking 
van hET bEsTEmmingsPLan “uiTErWEg-PLasOEvErs 
2005 E.O.”, sTaTiOnsWEg 38 En OnTWErPbEsLuiT 
hOgErE grEnsWaardEn (z-2013/002500)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet omgevings-
vergunning hebben verleend voor de activiteiten bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het 
adres Stationsweg 38 ten behoeve van de realisering van vier 
appartementen op de verdieping van het bestaande gebouw. 
Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 2 mei 2014 t/m 12 
juni 2014 voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijk-
heid een zienswijze in te dienen.

Projectgebied
Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in het 
dorpscentrum van Aalsmeer aan het begin van de Stations-
weg. Het perceel bevindt zich schuin tegenover het Raad-
huisplein en grenst aan de achterzijde aan het gebied van de 
Westeinderplassen. 

doelstelling
Het project voorziet in de realisering van vier appartementen 
op de verdieping van een bestaand pand. Van toepassing op 
de projectlocatie is het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoe-
vers 2005 e.o.” en de bestemming “Woondoeleinden, niet 
gestapeld”. Het bouwplan is in strijd met de bepaling, in ar-
tikel 8.1 sub a, dat de gronden zijn bestemd voor woningen 
in niet gestapelde vorm, en, in artikel 8.1 sub b, dat uitslui-
tend vrijstaande woningen zijn toegestaan. Het bouwplan 
kan worden gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse 
afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits 
voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de raad 
van de gemeente een verklaring van geen bedenkingen heeft 
afgegeven. Voornoemde verklaring is op 11 september 2014 
verleend.

inzien omgevingsvergunning
De verleende omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang van 14 november 2014 t/m 25 december 
2014 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVH-
B09xG-VG01

- 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

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

hogere grenswaarden vanwege wegverkeerslawaai
Ten behoeve van het project hebben burgemeester en wet-
houders op 11 november 2014 hogere grenswaarden vastge-
steld voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van-
wege het wegverkeerslawaai. Het betreffende besluit ligt 
samen met de verleende omgevingsvergunning gedurende 
voornoemde periode ter inzage. Het besluit kan via de hier-
voor aangegeven wijze zowel digitaal als analoog worden 
ingezien als bijlage bij de verleende omgevingsvergunning. 
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft tegelijkertijd 
met de ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen 
met ingang van 2 mei 2014 t/m 12 juni 2014 met de moge-
lijkheid voor belanghebbenden een zienswijze in te dienen. 

beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een be-
langhebbende die ten aanzien van de ontwerp omgevingsver-
gunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar 
gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld te-

gen de verleende omgevingsvergunning bij de Rechtbank 
Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om een voorlo-
pige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook 
mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://
loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheids-
organisatie/33. 

Tegen het besluit hogere grenswaarden kan door een be-
langhebbende die ten aanzien van het ontwerpbesluit ho-
gere grenswaarden tijdig bij het college een zienswijze heeft 
kenbaar gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe re-
delijkerwijze niet in staat te zijn geweest, beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State 
(Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag). Tevens kan hierbij 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. 
Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te 
dienen via de link: https//digitaalloket.raadvanstate.nl.

inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
en het besluit hogere grenswaarden treden in werking met 
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voor-
lopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

vErgunningsvrijE aanvragEn

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Oosteinderweg 537 (Z-2014/056522), het vestigen van 

boten en/of caravanstalling (verzonden 5 november 
2014).

ingETrOkkEn aanvragEn

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Marktstraat 18, 18a, 20 (Z-2014/059168), het vervangen 

van deurkozijnen aan de voorgevel, vergroten woonhuis 
en splitsen huisnummers (ontvangen 5 november 2014).

buiTEn bEhandELing gEsTELdE aanvragEn *

Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling 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 ad-
vertentie:
- Hornweg 183 (Z-2014/052251), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde (verzonden 11 november 
2014).

gEaccEPTEErdE mELding(En)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Herenweg 61 (Z-2014/064174), het slopen van de wo-

ning en bijbehorende opstallen (verzonden 11 november 
2014);

- Hornweg 271 (Z-2014/063706), het verwijderen van as-
best (verzonden 6 november 2014);

- Oosteinderweg 124 (Z-2014/064236), het slopen van een 
woning (verzonden 11 november 2014);

- Spoorlaan 37 (Z-2014/064606), het verwijderen van as-
best (verzonden 11 november 2014);

- Wilhelminastraat 46 (Z-2014/064233), het verwijderen 
van asbest (verzonden 10 november 2014).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen 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:

- Van Cleeffkade 15 (Z-2014/060320), melding brandveilig 
gebruik studio 1 (verzonden 22 oktober 2014).

Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

cOmmissiE ruimTELijkE kWaLiTEiT 
(vOOrhEEn WELsTandscOmmissiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

EvEnEmEnTEn

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

Evenementenvergunning
- Sinterklaasoptreden met pietenband op 22 november 

2014 van 11.00-12.30 uur, Ophelialaan (Z-2014/052980);
- Sinterklaasintocht op 22 november 2014 van 14.15-15.30 

uur, Herenweg (Loswal), (Z-2014/056560); 
 (verzonden 14 november 2014)

cOLLEcTEs

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

ExPLOiTaTiEvErgunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- Brasserie Boszicht, Bosrandweg 25, Aalsmeer (Z-

2014/063083), ontvangen 30 oktober 2014

drank- En hOrEcaWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Brasserie Boszicht, Bosrandweg 25, Aalsmeer (Z-

2014/063083), ontvangen 30 oktober 2014

TEr inzagE

t/m 13-11-14 Stukken m.b.t. vaststelling wijzigings-
plan “Schinkelpolder, eerste wijziging” (Z-
2014/038849). Het plangebied heeft betrek-
king op de bedrijfsgronden aan de Rietwijker-
oordweg 24 te Aalsmeer

t/m 14-11-14 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. verlenen van 
een omgevingsvergunning voor Haya van So-
merenstraat 35 (Z-2014/034777), (brandvei-
lig gebruik kinderdagverblijf)

t/m 21-11-14 Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake 
zijnde stukkenm.b.t. vaststellen hogere ge-
luidgrenswaarden voor Rosenboom Reklame 
B.V., (Dorpsstraat 102A te Aalsmeer en de 
nieuw te bouwen woningen gelegen Grootga-
renbaan 8 t/m 16 (oneven nummers).te Aals-
meer)

t/m 27-11-14 Ontwerp omgevingsvergunning met de bij-
behorende stukken in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 266 achter (i.v.m. de bouw 
van een botenhuis bij een woonark en het 
gebruik voor tuin van de betreffende gron-
den)

t/m 27-11-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
7667 (geheel), ter grootte van 2.130 m2. Per-
ceel is gelegen aan de Hornweg 316A te Aals-
meer)

t/m 18-12-14 Kennisgeving overeenkomst tot kostenver-
haal (met betrekking tot het kadastrale per-
ceel gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 
9252, 9253 en 9254 (geheel), ter grootte 
van 2.544 m2, een overeenkomst tot kosten-
verhaal tot stand is gekomen. Het perceel is 
gelegen aan de Hornweg 250 te Aalsmeer) 
Vaststelling wijzigingsplan bestemmingsplan 
‘Schinkelpolder’ tweede wijziging. Het be-
sluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
ligt tezamen met de bijbehorende stukken ter 
inzage. Ontwerp van de structuurvisie Uiter-
weg

t/m 25-12-14 Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Stations-
weg 38 en ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den (Z-2013/002500)

t/m 29-12-14 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg Plasoevers 2005”, Uiterweg 168 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z-
2014/052293)

t/m 29-12-14 Voorontwerp bestemmingsplan (met bijbe-
horende stukken) ‘Horecavoorziening Kudel-
staartseweg 295-297 (Z-2013/048694)’

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren ge-
meente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) 
en het subsidieplafond voor deze Nadere re-
gels

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 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 bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk 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 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 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 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 Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

vOOr mEEr inFOrmaTiE: WWW.aaLsmEEr.nL




