
voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht 
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amster-
dam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen 
van een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

EEnmaligE KoopKrachttEgEmoEtKoming 2014 

Heeft u een laag inkomen, dan heeft u dit jaar mogelijk recht 
op extra geld van de gemeente. Het kabinet heeft besloten 
eenmalig een tegemoetkoming in de koopkracht voor inwo-
ners met een laag inkomen te verstrekken in 2014. Het is 
gebleken dat hun koopkrachtontwikkeling is achtergebleven 
bij inwoners met hogere inkomens. 

Om te kijken of u in aanmerking komt voor de koopkrachtte-
gemoetkoming, adviseren wij u om de test te doen op www.
laaginkomen.nl van de Rijksoverheid. 

meer informatie 
Meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming kunt u 
vinden op www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl. Daar vindt u 
ook de voorwaarden en het aanvraagformulier. 

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. 
•	 Fonteinkruidhof	 14	 (Z-2014/067958),	 het	 plaatsen	 van	

een dakkapel aan de voorzijde;
•	 Herenweg	42ws	(Z-2014/067982),	het	bouwen	van	een	

schuur;
•	 Hugo	de	Vriesstraat	7	(Z-2014/068863)	het	vervangen	en	

plaatsen van een carport en garage;
•	 Mijnsherenweg	 22a	 (naast)	 (Z-2014/067961),	 het	 bou-

wen van 2 geschakelde woningen;
•	 Stationsweg	 17	 (Z-2014/068341)	 gebruik	 voormalig	

postkantoor voor tijdelijke bewoning;
•	 Stommeerweg	 72	 ws7	 (Z-2014/068202),	 het	 vergroten	

van een schuur;
•	 Uiterweg	 180	 (Z-2014/068665),	 het	 verplaatsen	 van	

twee woonarken;
•	 Uiterweg	284	ws	1	(Z-2014/068852),	aanvraag	ligplaats-

vergunning recreatieark;
•	 Vlinderweg	(bouwnummer	2)	(Z-2014/068823),	het	bou-

wen van een woning.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat	de	volgende	melding(en)	is/zijn	ontvangen:
-	 Hoofdweg	128	(Z-2014/067923),	het	verwijderen	van	as-

best uit 2 schuren;
-	 Hornweg	achter	57-69	(Z-2014/067992),	het	slopen	van	

kassen en ketelhuis;
-	 Oosteinderweg	60	(Z-2014/067810),	het	slopen	van	een	

woning.

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:
-	 Herenweg	36	en	38	(Z-2014/062547),	het	aanpassen	van	
watergangen	naar	oude	bestaande	situatie	(verzonden	1	
december	2014).

ingEtroKKEn aanvragEn:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
-	 Legmeerdijk	313	(Z-2014/066909),	het	gedeeltelijk	slopen	
van	kassen	en	ketelhuis	(verzonden	25	november	2014);

-	 Oosteinderweg	 537a	 (Z-2014/055840),	 het	 wijzigen	 van	
een	schuur	 in	een	mantelzorgwoning	(ontvangen	25	no-
vember	2014);

-	 Uiterweg	180	ws3	en	ws4	(Z-2014/052989),	het	verplaat-
sen	van	2	recreatiearken	(verzonden	25	november	2014).

gEaccEptEErdE mElding(En)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat	de	volgende	melding(-en)	is/zijn	geaccepteerd:
-	 Hollandweg	41	(Z-2014/067992),	het	slopen	van	kassen	
en	ketelhuis	(verzonden	27	november	2014);

-	 Hoofdweg	128	A,	B	en	E	(Z-2014/067923),	het	verwijde-
ren	van	asbest	(verzonden	27	november	2014);

-	 Oosteinderweg	60	(Z-2014/067810),het	slopen	van	een	
woning	(verzonden	27	november	2014);

-	 Van	Cleeffkade	15	 (Z-2014/064611,	brandveilig	gebruik	
(verzonden	1	december	2014).

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.

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.

officiële mededelingen
4 december 2014

raad op dondErdag 4 dEcEmbEr 2014

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 4 december 2014, in de raad-
zaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst 
begint om 20.00 uur met een korte besluitvormende raad 
welke wordt gevolgd door de oordeelsvormende raad. Na een 
onderbreking wordt de oordeelsvormende raad gevolgd door 
de besluitvormende Raadsvergadering.

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder 

 19.45 Huldiging van negen medaillewinnaars van 
 Wassanim vanwege het winnen van zes titels, 
 zeven zilveren en vier bronzen plakken tijdens 
 de Europese Kampioenschappen Koreaans Karate 
 in Londen.

  raad	(besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt 

20.00 Rb-1 Opening door de voorzitter 
  mw. J. Vonk-Vedder
20.05 Rb-2 Vervanging raadslid

	 	 SCHORSING

  raad	(oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.15 Ro-1. 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
	 	 3.	 Vaststelling	van	het	resumé	van	
	 	 	 30	oktober	2014	en	6	november	2014
20.20 Ro-2 Vaststellen bestemmingsplan Landelijk 
  Gebied Oost
20.50	 Ro-3.	 Toetreding	tot	de	Gemeenschappelijke	
  regeling gezamenlijke ombudsman 
  metropool Amsterdam
21.20 Ro-4 Kadernota Participatiewet 2015-2018
22.00 Ro-5 Maatwerkvoorziening voor personen met 
  een chronische ziekte of beperking
22.20	 Ro-6	 Diverse	verordeningen	Participatiewet
22.40 Ro-7 Klachtenregeling sociaal domein
23.00	 Ro-8	 Overdracht	taken,	middelen	en	personeel	
	 	 Samenwerkingsverband	Aalsmeer-
  Uithoorn naar Centrumregeling 
  ambtelijke samenwerking Aalsmeer 
  en Amstelveen
23.30	 Ro-9	 Vergadering	Regioraad	9	december	2014
23.45	 	 Vragenkwartier	en	sluiting

	 	 PAUZE	/	ONDERBREKING	

  raad	(besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
 punt

00.05		 Rb-3.	 1.		Heropening	door	de	voorzitter	
   mw. J. Vonk-Vedder 
  2.  Vaststelling van de agenda
	 	 3.		Vaststelling	van	het	resumé	van	
	 	 	 30	oktober	2014	en	6	november	2014
  4.  Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 Rb-4 Benoemen leden Evaluatiecommissie 
  Burgemeester
 Rb-5 Benoemen fractie assistent 
  Aalsmeerse Belangen

	 	 	 SLUITING

KEnnisgEving bEsluit hogErE 
gEluidgrEnsWaardEn activitEitEnbEsluit

Gelet	 op	 artikel	 3.12	 eerste	 lid	 van	 de	 Algemene	wet	 be-
stuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend 
dat zij hebben besloten om ten behoeve van de inrichting 
van Rosenboom Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te 
Aalsmeer, met toepassing van artikel 2.20 lid 1 van het Ac-
tiviteitenbesluit ambtshalve bij maatwerkvoorschrift hogere 
geluidgrenswaarden vast te stellen dan de standaardgeluid-
grenswaarden zoals genoemd in art 2.17 lid1 onder a van dit 
Besluit. Deze hogere geluidgrenswaarden zijn van toepassing 
op de nieuw te bouwen woningen gelegen Grootgarenbaan 8 
t/m	16	(oneven	nummers)	te	Aalsmeer.	Het	besluit	is	onge-
wijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het besluit alsmede andere terzake zijnde stukken liggen 
vanaf	5	december	2014	t/m	16	januari	2015	ter	inzage	in	het	
gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken, cluster Burger-
zaken.	De	openingstijden	van	het	gemeentehuis	zijn:	maan-
dag,	dinsdag,	donderdag	en	vrijdag	van	08.30-14.00	uur	en	
woensdag	van	08.30-20.00	uur.	Buiten	deze	openingstijden	
kunnen de stukken ook worden ingezien op een ander tijd-
stip, mits daarvoor van te voren een telefonische afspraak 
wordt	gemaakt	(tel.	020-5404154).

Tegen	 dit	 besluit	 kunnen	 belanghebbenden	 een	 bezwaar-
schrift indienen. De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift	 bedraagt,	 op	 grond	 van	 artikel	 6:7	 van	 de	
Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt 
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is 
verzonden naar de geadresseerde van het besluit. Het be-
zwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer, ter attentie van de Bezwaarschrif-
tencommissie,	Postbus	253,	1430	AG	Aalsmeer.	

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten 
minste de naam en het adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen het be-
zwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de ge-
noemde periode, kan indien er sprake is van een spoedeisend 
belang een verzoek worden gedaan tot het treffen van een 

Evenementenvergunning
-	 ACG	Kerstzang	op	24	december	van	19.30-21.30,	
	 Surfeiland/Kudelstaartseweg	(Z-2014/061936).

collEctEs

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

niEuW: vanaf 1 januari hEt sociaal loKEt

Vanaf 2 januari 2015 kunt u voor alle vragen over 
ondersteuning bij wonen, welzijn, zorg, werk en in-
komen, schuldhulpverlening en jeugdhulp terecht bij 
het	Sociaal	loket.	

Per	 1	 januari	 2015	wordt	 de	 samenwerking	 G2	 (Sa-
menwerkingsverband	Aalsmeer-Uithoorn)	opgeheven.	
Cliënten	(ook	van	G2)	kunnen	terecht	bij	het	Sociaal	
loket. U krijgt per 1 januari dus geen brieven meer 
van de G2, maar direct van uw gemeenten. 

nieuwe taken voor de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland 
verantwoordelijk	voor	de	jeugdhulp	(Jeugdwet),	zorg	
en	ondersteuning	(Wmo	2015)	en	hulp	bij	het	zoeken	
naar	werk	(de	Participatiewet).	Voor	alle	vragen	hier-
over	kunt	u	terecht	bij	het	Sociaal	loket.

U	kunt	bij	het	Sociaal	loket	per	1	januari	ook	terecht	
voor:
-  Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
-  Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
-  Inkomensondersteuning voor mensen 
   met een laag inkomen
-  Bijstandsuitkering
-		Schuldhulpverlening
-  Leerlingenvervoer.

tEr inzagE

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

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	09-01-15	 Aanvraag,	 de	 ontwerpbeschikking	 en	 de	 bij-
behorende	stukken	m.b.t.	Schoolstraat	15	(Z-
2014/051286),	brandveilig	gebruik.

t/m	16-01-15	 Besluit	 (alsmede	andere	 terzake	 zijnde	 stuk-
ken)	m.b.t.	hogere	geluidgrenswaarden	vast-
stellen t.b.v. de inrichting van Rosenboom 
Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te 
Aalsmeer.. Deze hogere geluidgrenswaarden 
zijn van toepassing op de nieuw te bouwen 
woningen	gelegen	Grootgarenbaan	8	 t/m	16	
(oneven	nummers).te	Aalsmeer.

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.

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.

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.
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