
einden”. Het project is in strijd met de gebruiksvoorschriften als 
opgenomen in artikel 11 van het bestemmingsplan. Het project 
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. 

Inzien omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende stukken, 
waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang van 19 de-
cember 2014 t/m 29 januari 2015 voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xL-
VG01, 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 gemeente-
huis 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 uur 
tot 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).

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belang-
hebbende die ten aanzien van de ontwerp omgevingsvergunning 
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 bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om een voorlopige 
voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook mogelijk 
om digitaal beroep in te dienen via de link: https://loket.recht-
spraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepster-
mijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet 
in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VerlengIng BeslIstermIjn aanVraag 
omgeVIngsVergunnIng, regulIere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken 
verlengd:
- Oosteinderweg achter 287 (Z-2014/063998), het omzetten 

van gebruik kas naar botenopslag (ontvangen 4 november 
2014);

- Oosteinderweg achter 287 (Z-2014/064009), graven en dem-
pen van water, verbreden van een toegangspad en aanleg-
gen van steigers (ontvangen 4 november 2014).

Ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Emmastraat 33 (Z-2014/057904), het maken van een door-

braak tussen keuken en woonkamer (verzonden 11 december 
2014).

BuIten BehandelIng gestelde aanVragen *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling 
is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Emmastraat 2 (Z-2014/060093), het kamergewijs verhuren 

van de woning (verzonden 5 december 2014);
- Mijnsherenweg 24A (Z-2014/063142), het maken van een 

muurdoorbraak in een brandscheiding (verzonden 12 decem-
ber 2014).

geaccepteerde meldIng(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Middenweg 48 (Z-2014/070707), het slopen van een kas-

sencomplex (verzonden 16 december 2014).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

nIet geaccepteerde meldIng(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Mijnsherenweg 24 D 1 (Z-2014/065757), melding brandvei-

lig gebruik (verzonden 15 december 2014).
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commIssIe ruImtelIjke kwalIteIt 
(Voorheen welstandscommIssIe)

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

eVenementen

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

evenementenvergunning
- Winterweekend op 19 t/m 21 december 2014, Molenplein 

(Z-2014/068439);
- Vreugdevuur Kudelstaart op 1 januari 2015 van 00:00-

03:30 uur, Bilderdammerweg tussen huisnr 66 en 74 (Z-
2014/067194).

collectes

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

officiële mededelingen
18 december 2014

gemeentehuIs gesloten

1e en 2e kerstdag 
Het gemeentehuis is 1e en 2e Kerstdag gesloten.

avondopenstelling
De avondopenstelling op woensdag 24 december en 
woensdag 31 december vervalt. De balies gaan dan om 
14.00 uur dicht.

1 januari 
Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten. 

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 een-
malig een tegemoetkoming in de koopkracht voor inwoners 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 
koopkrachttegemoetkoming, adviseren wij u om de test te doen 
op www.laaginkomen.nl van de Rijksoverheid. 

meer informatie 
Meer informatie over de koopkrachttegemoetkoming kunt u vin-
den 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 ontvan-
gen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aan-
vraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl  
onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium 
kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroep-
schrift worden ingediend. 
- Burgemeester Kasteleinweg 1 (Z-2014/070816), het uitbrei-

den van de woning;
- Oosteinderweg 60 (Z-2014/070369), het bouwen van een 

woning, het bouwen en verplaatsen van een brug, het wijzi-
gen van in- en uitrit;

- Uiterweg 27 ws 36 (Z-2014/070445), het plaatsen van een 
berging.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Middenweg 29 (Z-2014/071490), het slopen van een wo-

ning;
- Middenweg 48 (Z-2014/070707), het slopen van een kas-

sencomplex.

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 277 (Z-2014/066403), het uitbreiden van 

een woonhuis met kelder (verzonden 10 december 2014);
- Jac. P. Thijsselaan 15 (Z-2014/064853), het verwijderen van 

5 bomen (verzonden 10 december 2014);
- Legmeerdijk 313 (Z-2014/071242), het milieuneutraal ver-

anderen van een inrichting (verzonden 10 december 2014);
- Praamplein (Z-2014/065087), het gebruiken van het Praam-

plein als evenemententerrein gedurende 12 dagen (verzon-
den 15 december 2014).

kennIsgeVIng ontwerp BeschIkkIng, 
wet algemene BepalIngen omgeVIngsrecht, 
omgeVIngsVergunnIng ***

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer zijn voornemens de 
volgende omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 243A. De aanvraag betreft het oprichten en 

in werking hebben van een tuin- en onderhoudsbedrijf met 
de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk, de opslag 
van theatervuurwerk (PSE en flairs) en ontstekers voor vuur-
werk. Dossiernr. Z-2014/048081

Inzage
De vergunning en bijbehorende documenten liggen vanaf 18 
december 2014 zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en 
Vergunningen in het raadhuis van Aalsmeer en Amstelveen.

Zienswijze
Wilt u uw zienswijze kenbaar maken? Schriftelijke reacties kun-
nen binnen de inzagetermijn worden ingediend bij burgemeester 
en wethouders van Aalsmeer, ter attentie van de afdeling Ruim-
telijke Ordening en Vergunningen (ROV). Voor inlichtingen of 
het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u zich wenden 
tot de afdeling ROV.

Verleende omgeVIngsVergunnIng In afwIjkIng Van 
het BestemmIngsplan “uIterweg-plasoeVers 2005 
e.o.”, uIterweg 266 achter Z-2014/003014

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge ar-
tikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van artikel 2.12, 
lid 1, sub a onder 30 van die wet omgevingsvergunning hebben 
verleend voor de activiteiten bouw en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening op het adres Uiterweg 266 achter 
ten behoeve van de bouw van een botenhuis bij een woonark en 
het gebruik voor tuin van de betreffende gronden. De ontwerp 
omgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft met in-
gang van vrijdag 17 oktober 2014 t/m donderdag 27 november 
2014 ter inzage gelegen met de mogelijkheid voor een ieder om 
een zienswijze in te dienen. Er zijn gedurende deze termijn geen 
zienswijzen ontvangen. 

ligging en doelstelling
Het perceel waarop de omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in de Boven-
landen aan de ringvaartzijde van de Uiterweg. In het verleden 
was het perceel vrijwel volledig bebouwd met kassen. De hier 
voorheen gevestigde kwekerij heeft haar bedrijfsactiviteiten ge-
staakt en de gronden verkocht. De nieuwe eigenaar wenst het 
terrein her in te richten met groen en water en in gebruik te 
nemen als tuin bij de woning in het lint en de ligplaats voor de 
woonark voor permanente bewoning achter op het perceel. Van 
toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan “Uiter-
weg-Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming “Agrarische Doel-

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.

nIeuw Vanaf 2 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. Hieronder staan de contactgegevens en ope-
ningstijden van het Sociaal loket. U krijgt per 1 janu-
ari dus geen brieven meer van de G2, maar direct van 
uw gemeenten. Cliënten uit de gemeente Aalsmeer 
kunnen terecht in het Gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer. 

openingstijden sociaal loket (zonder afspraak):
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.00 uur 

Tel. bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
Maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
Vrijdag 08.30-12.30 uur 

Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: Gemeente 
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. U kunt ook 
een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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 ook terecht voor:
- Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
- Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
- Inkomensondersteuning voor mensen met een 
   laag inkomen
- Bijstandsuitkering
- Schuldhulpverlening
- Leerlingenvervoer.

exploItatIeVergunnIng

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Bamboehof restaurant, Ophelialaan 153 (Z-2014/068812), 

ontvangen 1 december 2014

ter InZage

t/m 25-12-14 Verleende omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) m.b.t. bestemmingsplan “Ui-
terweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Stationsweg 38 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z-
2013/002500)

t/m 29-12-14 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) m.b.t. bestemmingsplan “Ui-
terweg 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 stukken) 
m.b.t. hogere geluidgrenswaarden vaststel-
len t.b.v. de inrichting van Rosenboom Rekla-
me B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te Aalsmeer.. 
Deze hogere geluidgrenswaarden zijn van toe-
passing op de nieuw te bouwen woningen ge-
legen Grootgarenbaan 8 t/m 16 (oneven num-
mers).te Aalsmeer

t/m 29-01-15 Omgevingsvergunning (met bijhorende docu-
menten) m.b.t. oprichten en in werking hebben 
van een tuin- en onderhoudsbedrijf met de op-
slag en verkoop van consumentenvuurwerk, de 
opslag van theatervuurwerk (PSE en flairs) en 
ontstekers voor vuurwerk, Aalsmeerderweg 243A

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemisola-
tie bestaande bouw voor particulieren gemeen-
te Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en het 
subsidieplafond voor deze Nadere regels

Voor meer 
InformatIe: 

www.aalsmeer.nl




