
- Seringenstraat 14, 1431BJ (Z-2015/060887), het oprich-
ten van een dakopbouw (ontvangen 10 november 2015);

- Touwslagerlaan 33, 1431DE (Z-2015/051916), Het wijzi-
gingen van de beschoeiing tbv aanleg ligplaats (verzonden 
12 november 2015):

- Touwslagerlaan 43, 1431DE (Z-2015/051871), Het wijzi-
gen van de beschoeiing tbv het aanleggen van een lig-
plaats (verzonden 12 november 2015);

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Hadleystraat 1-3 (Z-2015/061657), Melding brandveilig 

gebruik m.b.t. het huisvesten van arbeidsmigranten (ont-
vangen 12 november 2015);

- Herenweg 23 (Z-2015/060857), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (ontvangen 10 november 2015);

- Legmeerdijk 269 (Z-2015/061625), Melding brandveilig 
gebruik m.b.t. het huisvesten van arbeidsmigranten (ont-
vangen 12 november 2015);

- Machineweg 33a-35 (Z-2015/061653), Melding brandvei-
lig gebruik m.b.t. het huisvesten van arbeidsmigranten 
(ontvangen 12 november 2015);

- Ophelialaan 94 a (Z-2015/061702), Melding brandveilig 
gebruik m.b.t. het huisvesten van arbeidsmigranten (ont-
vangen 12 november 2015);

- Stommeerweg 72a, 1431EX (Z-2015/060196), het melden 
van brandveilig gebruik t.b.v. Bar Bistro (ontvangen 05 
oktober 2015).

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:
- Aalsmeerderweg 497, 1432ED (Z-2015/023237), het ver-

bouwen van een tankstation met carwash (verzonden 29 
november 2015);

- Kudelstaartseweg 92, 1433GL *Z-2015/056887), het voe-
ren van detailhandel en reparaties van fietsen (verzonden 
29 oktober 2015);

- Molenpad 2, 1431BZ (Z-2015/058528), het gewijzigd uit-
voeren van de droogloop (verzonden 10 november 2015);

- Stuurboordstraat 17, 1433SE (Z-2015/056869), het plaat-
sen van een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 10 
november 2015;

- Snoekbaarsstraat 140, 1432PG (Z-2015/055911), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
(verzonden 13 november 2015).

ontwerp omgeVingsVergunning Voor de 
Verandering Van de inrichting aan de 
mr. Jac takkade 21 te aalsmeer
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht bekend, dat met ingang van 20 november 
2015 t/m 4 januari 2015 voor een ieder ter inzage ligt de 
“ontwerp omgevingsvergunning verandering van de inrichting 
aan de Mr. Jac Takkade 21 te Aalsmeer” met de daarop betrek-
king hebbende stukken. 

doelstelling
De omgevingsvergunning is aangevraagd ten behoeve van een 
verandering binnen een inrichting voor een pensionstalling 
voor paarden en een veehouderij. De verandering heeft be-
trekking op de opslag en gebruik van bestrijdingsmiddelen, 
brandbare vloeistoffen en gasflessen.

inzien ontwerp omgevingsvergunning 
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken met ingang 20 november 2015 t/m 4 januari 2015 
voor een ieder ter inzage:

indienen zienswijze
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 gemeentelij-
ke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking’ 
“Mr. Jac Takkade 21”. 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.

officiële mededelingen
19 november 2015

Bekendmakingen snel en makkeliJk te Vinden op 
www.oVerheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publi-
caties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat 
u prettig vindt. 
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 

op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken 
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op post-
code, maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email; 

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en 
u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De 
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

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 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestem-

mingsplannen; 
-  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 andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen 
kunt u een afspraak maken via 020-5404911.

agenda Voor de Vergadering Van het informatief 
oVerleg op donderdag 19 noVemBer 2015

raadskelder (kamer 020)
20.00 uur Toelichting handreiking LIB

raadskelder 
20.30 uur Toelichting Ontwikkelvisie Dorpshaven Noord 
  onderdeel “Brieven”

raadskelder 
21.00 uur Toelichting op brief van 21 september 2015 van 
  Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en 
  Sport over de uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015

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. Van-
wege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brand-
weer, 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 be-
ter 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. 

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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
  Postbus 253
  1430 AG Aalsmeer

Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Veilig-
heid, 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.

Vaststellen Beleidsregel Briefadres 
(z-2015/049426, d-2015/239301)

Voor het verkrijgen van een briefadres in de basisregistra-
tie personen (BRP) heeft de gemeente Aalsmeer beleid vast-
gesteld. Hierin staat vermeld onder welke voorwaarden een 
briefadres verkregen kan worden en voor welke termijn een 
dergelijk adres kan gelden.

Vaststellen Beleidsregel migratie 
(z-2015/054043, d-2015/260721)

Het uitvoeren van de bepalingen in de wet basisregistratie 

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.

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.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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.

personen (BRP) die gaan over migratie, worden door de be-
leidsregels in Aalsmeer nader ingevuld. 

kennisgeVing oVereenkomst tot kostenVerhaal 
– kudelstaartseweg 60 te kudelstaart/aalsmeer 
(z-2014/044773)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening be-
kend dat met betrekking tot het kadastrale perceel gemeente 
Aalsmeer, sectie D, nummer 2141 (geheel) en 1754 en 4319 
gedeeltelijk, ter grootte van 4.562 m2 een overeenkomst tot 
kostenverhaal tot stand gekomen met M.J. de Nijs Project I 
B.V. Het perceel is gelegen aan de Kudelstaartseweg 60 te Ku-
delstaart/Aalsmeer. De gemeente is, onder in de overeenkomst 
genoemde voorwaarden, bereid medewerking te verlenen tot 
het verlenen van de omgevingsvergunning voor ca. 7 wonin-
gen met bijbehorende openbare voorzieningen, waaronder 2 
parkeerplaatsen per woning op maaiveld. Een zakelijke be-
schrijving van de overeenkomst ligt vanaf heden ter inzage bij 
de publieksbalie in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. 

ontwerp-omgeVingsVergunning in afwiJking 
Van het Bestemmingsplan “uiterweg-plasoeVers 
2005 e.o.” en het Bestemmingsplan “woonarken”, 
uiterweg 417c ws 2

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3o van die wet 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bou-
wen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op 
het adres Uiterweg 417c ws 2 ten behoeve van de bouw van 
een recreatiewoning. De ontwerpomgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 20 novem-
ber 2015 t/m donderdag 31 december 2015 ter inzage. 

doelstelling
Een gedeelte van de projectlocatie gelegen is in het bestem-
mingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 2005’, en heeft hierin de be-
stemming ‘Natuur” met een aanduiding voor een recreatiewo-
ning. Op grond van artikel 25 van het bestemmingsplan zijn 
de gronden bestemd voor natuur en landschap en is daar waar 
aangegeven op de plankaart een recreatiewoning met een op-
pervlakte van 30 m2 toegestaan. De geprojecteerde recreatie-
woning is hiermee in strijd vanwege een grotere oppervlakte. 
Het andere gedeelte van de projectlocatie is gelegen in het 
bestemmingsplan “Woonarken” en heeft hierin de bestem-
ming “Water-Verblijfsrecreatie”. Op grond van artikel 5 van het 
bestemmingsplan is hier een woonark voor niet-permanente 
bewoning toegestaan met een afmeting (lxbxh) van 15x5x3 
meter. De geprojecteerde recreatiewoning is hiermee in strijd. 
Nu het project in strijd is met de gebruiks- en bouwvoorschrif-
ten van de geldende bestemmingen en er geen binnenplanse 
vrijstellingsmogelijkheden zijn en het project tevens niet valt 
onder de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ als bedoeld in 
artikel 4 van Bijlage II van het Bor, kan het plan alleen wor-
den gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse afwij-
king ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits voorzien 
van een goede ruimtelijke onderbouwing. Hierin is voorzien.

inzien ontwerp-omgevingsvergunning 
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende 
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang 
van vrijdag 20 november 2015 t/m donderdag 31 december 
2015 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xW-
OW01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/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 Am-
stelveen, 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
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 gemeentelij-
ke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie 
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan 
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking 
“Uiterweg 417c ws 2”. 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.

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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Fuutlaan 28,1431VP (Z-2015/061369), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorgevel en vervangen gevelplaten 
(ontvangen 11 november 2015);

- Ten hoogte van Hornweg en Legmeerdijk, (Z-2015/060487), 
het tijdelijk aanleggen van een bouwweg met inrit (ont-
vangen 04 november 2015);

- Mijnsherenweg 24 D 1, 1433AS (Z-2015/060534), het 
plaatsen van een roldeur tussen productiehallen (ontvan-
gen 09 oktober 2015);

- Oosteinderweg nabij de Verlengde Lijnbaan (Z-
2015/060408), het renoveren van de landhoofden, brug-
dek en remmingwerken van de Weduwe P-brug (ontvangen 
06 november 2015);

- Van Cleeffkade ten hoogte van 15 (Z-2015/059806), het 
plaatsen van een te huur bord (ontvangen 04 november 
2015);

- Oosteinderweg 515, 1432BK (Z-2015/058965), het vergro-
ten van de woning (ontvangen 30 oktober 2015);
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Vervolg op volgende blz.

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.
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VergunningsVriJe aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Aalsmeerderweg 249B, 1432 CM (Z-2015/051157), het 

afwijken van een bestemmingsplan t.b.v het wijzigen ge-
bruik bedrijfspand tot sportschool (aanvraag ontvangen 16 
september 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:
- Zijdstraat 17, 1431EA (Z-2015/051900), Het wijzigen van 

kantoor naar woonruimte (verzonden 09 november 2015);

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Herenweg 23, 1433GT (Z-2015/060857), Het verwijderen 

van asbesthoudende materialen (verzonden 13 november 
2015);

- Machineweg 87, 1432EN (Z-2015/060216), het verwij-
deren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning 
(verzonden 10 november 2015);

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 commis-
sie 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 Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen 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 evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Zijdstraat, 1431 EA (Z-2015/060776), Wintermarkt, ont-

vangen 9 november 2015

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. 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.
- Seringenpark (Z-2015/051405), Kerstwandeling, verleend 

5 november 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:
- Kudelstaartseweg 261B, 1433 GH (Z-2015/060845) eet-

huis De Ruif, ontvangen 9 november 2015
- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574) restaurant Hi-

malaya Palace, ontvangen 4 november 2015
- Zijdstraat 26A, 1431 ED (Z-2015/060718) lunchroom Tante 

Katoo, ontvangen 5 november 2015

terrasVergunning (aanVragen)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 261B, 1433 GH (Z-2015/060845) eet-

huis De Ruif, ontvangen 9 november 2015

- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574) restaurant Hi-
malaya Palace, ontvangen 4 november 2015

- Zijdstraat 26A, 1431 ED (Z-2015/060718) lunchroom Tante 
Katoo, ontvangen 5 november 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:
- Kudelstaartseweg 261B, 1433 GH (Z-2015/060845) eet-

huis De Ruif, ontvangen 9 november 2015
- Marktstraat 32, 1431 BE (Z-2015/060574) restaurant Hi-

malaya Palace, ontvangen 4 november 2015
- Zijdstraat 26A, 1431 ED (Z-2015/060718) lunchroom Tante 

Katoo, ontvangen 5 november 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)

t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan 
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl




