
ervoor voor dat het stemmen goed verloopt. Interesse? 
Meld u aan bij verkiezingen@aalsmeer.nl. Minimumleef-
tijd 18 jaar. Op 21 maart kunt u naar de stembus voor 
de verkiezing van een 
nieuwe gemeenteraad en 
het raadgevend referen-
dum over de nieuwe Wet 
op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten.

ZAKELIJKE BESCHRIJVING OVEREENKOMST TOT 
KOSTENVERHAAL MACHINEWEG - HET ROOIE DORP 
AALSMEER

De gemeente Aalsmeer is bereid om medewerking te ver-
lenen aan de wijziging van het bestemmingsplan ‘Nieuw 
Oosteinde; waarbij de voor het bouwplan van exploi-
tant vereiste bestemming in het (ontwerp-)wijzigings-
plan wordt opgenomen, onder de voorwaarde dat er een 
overeenkomst tot kostenverhaal tot stand komt met de 
betreffende exploitant. Met betrekking tot de kadastrale 
percelen gemeente Aalsmeer, sectie B, nummers 4672 
t/m 4675, ter grootte van in totaal 13.938 m², gele-
gen aan de Machineweg 49 t/m 131 te Aalsmeer, is een 
overeenkomst tot kostenverhaal tot stand gekomen met 
Woningstichting Eigen Haard.

Partijen zijn daarin het volgende overeengekomen:
- dat de gemeente de voor het bouwplan van exploi-

tant noodzakelijke wijzing van het bestemmingsplan
in procedure zal brengen;

- dat exploitant maximaal 63 woningen, waarvan mini-
maal 44 huurwoningen met minimaal 18 in de sociale
huur, met bijbehorende (semi-openbare) voorzienin-
gen, waaronder parkeerplaatsen en water, zal ontwik-
kelen en realiseren;

- dat exploitant voor eigen rekening en risico zorg
draagt voor alle voor de realisatie van het bouwplan
vereiste vergunningen en ontheffingen;

- dat exploitant zich inspant om zo spoedig mogelijk
na het onherroepelijk worden van de benodigde be-
stemmingswijziging een aanvraag in te dienen voor
het verkrijgen van een omgevingsvergunning;

- dat exploitant zich inspant om binnen 6 maanden na
het onherroepelijk worden van de bovenstaande ver-
eiste omgevingsvergunning te starten met de bouw
van het bouwplan;

- dat exploitant, in overleg met en na goedkeuring van
het Ingenieursbureau van de gemeente en conform
het gestelde in de LIOR, voor eigen rekening en ri-
sico, zorgt voor aansluiting op de riolering en de ove-
rige nutsvoorzieningen;

- dat exploitant voor eigen rekening en risico én in
overleg met en na goedkeuring van het Ingenieursbu-
reau van de gemeente, zorg draagt voor de aanslui-
ting van het bouwplan op de openbare weg;

- dat de gemeente het nieuw te realiseren openbaar
gebied aanlegt;

- dat exploitant een exploitatiebijdrage aan de ge-
meente is verschuldigd voor de door de gemeente te
verrichten werkzaamheden, inclusief een bijdrage op
grond van de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voor-
zieningen 2015 van de gemeente Aalsmeer en voor
kunstzinnige verfraaiing.

Deze zakelijke beschrijving ligt gedurende zes weken ter 
inzage.

ZAKELIJKE BESCHRIJVING OVEREENKOMST TOT 
KOSTENVERHAAL LOCATIE VROUWENTROOST ZUID 
(KUDELSTAARTSEWEG 92 TE AALSMEER)

De gemeente Aalsmeer is bereid om medewerking te ver-
lenen aan de wijziging van het bestemmingsplan “Uiter-
weg – Plasoevers 2005” waarbij de voor het bouwplan 
van exploitant vereiste bestemming in het (ontwerp-)
wijzigingsplan wordt opgenomen, onder de voorwaarde 
dat er een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand 
komt met de betreffende exploitant. Met betrekking tot 
de kadastrale percelen gemeente Aalsmeer, sectie D, num-
mers 3226, 3227 en 3228, ter grootte van 4.129 m², is 
een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand gekomen. 
Exploitant is voornemens 7 woningen met bijbehorende 
(openbare) voorzieningen, waaronder 2 parkeerplaatsen 
per woning op eigen terrein en 7 openbare parkeerplaat-
sen op het maaiveld te ontwikkelen en realiseren.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:
- dat exploitant voor eigen rekening en risico 7 wo-

ningen met bijbehorende (openbare) voorzieningen,
waaronder 2 parkeerplaatsen per woning op eigen
terrein en 7 openbare parkeerplaatsen op het maai-
veld zal ontwikkelen en realiseren;

- dat exploitant voor eigen rekening en risico zorg
draagt voor alle voor de realisatie van het bouwplan
vereiste vergunningen en ontheffingen;

- dat exploitant zich inspant om zo spoedig mogelijk
na het onherroepelijk worden van de benodigde be-
stemmingswijziging een aanvraag in te dienen voor
het verkrijgen van een omgevingsvergunning;

- dat exploitant zich inspant om binnen 6 maanden na
het onherroepelijk worden van de bovenstaande ver-
eiste omgevingsvergunning te starten met de bouw
van het bouwplan;

- dat exploitant, in overleg met en na goedkeuring van
het Ingenieursbureau van de gemeente en conform
het gestelde in de LIOR, voor eigen rekening en ri-
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 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 woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en plan-
ning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon 
een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar 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 
vergunningen.

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 mel-
dingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.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 vervol-
gens ‘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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling 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 persoon-
lijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen 
de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in 
de commissievergadering kan een burger het woord voeren 
over onderwerpen 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 vergadering.

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 klach-
ten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer 
binnen 7 werkdagen 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. Be-
reikbaar 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 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien 
via www.officielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft 
aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed 
te informeren over zaken die uw directe leefomgeving 
aangaan. U kunt op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net 
wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aals-

meer worden gepubliceerd op: www.officielebekend-
makingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt infor-
matie over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw
mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante in-
formatie via uw telefoon. De OmgevingsAlert App is
gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple
Appstore en voor Android-smartphones via Google
Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakin-
gen’.

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de in-
woners van een gemeente onder andere het woonadres 
vermeld. Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wet-
telijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat 
het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt 
zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente 
constateert dat iemand zijn nieuwe adres niet doorgeeft, 
kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot 
een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat be-
tekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van 
zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de 
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand 
naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspra-
ken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoor-
beeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, 
waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) 
staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de af-
deling Publiekszaken.  Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten de persoonslijsten van deze 
personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit betekent 
formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven 
en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voor- Geboorte- Datum
letters datum beschikking

Fularyńska A. 25-12-1996 25-01-2018
de Graaf J. 01-06-1991 23-01-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aals-
meer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift 
hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit 
besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te 
ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen

u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te

bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via 
www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel 
over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. 
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder 
“Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar 
in de publiekshal van het gemeentehuis.

RAADSINFORMATIEF OVERLEG (RIO)
Openbare bijeenkomst d.d. donderdag 8 februari 2018, 
Raadhuisplein 1 Aalsmeer in raadzaal

20.00 uur Presentatie door Eigen Huis woningcorporatie
21.00 uur Sluiting

HELPT U MEE BIJ DE VERKIEZINGEN? 
Gemeente Aalsmeer is op zoek naar reserve-stembu-
reauleden voor de verkiezing op 21 maart 2018. Voor 
de verkiezing zijn veel vrijwilligers op de stembureaus 
nodig. Reserve-stembureauleden worden opgeroepen, als 
stembureauleden toch niet kunnen, bijvoorbeeld omdat 
zij ziek zijn geworden. Leden van een stembureau zorgen 

sico, zorgt voor aansluiting op de riolering en de ove-
rige nutsvoorzieningen;

- dat exploitant voor eigen rekening en risico én in
overleg met en na goedkeuring van het Ingenieursbu-
reau van de gemeente, zorg draagt voor de aanslui-
ting van het bouwplan op de openbare weg.

Deze zakelijke beschrijving ligt gedurende zes weken ter 
inzage.

VOORDRACHT AANWIJZING GEMEENTELIJK 
MONUMENT

Het college heeft in haar vergadering van 30 januari 
2018 besloten te starten met de aanwijzingsprocedure 
om het Wachthuisje, gelegen aan de Uiterweg 222, aan 
te wijzen als gemeentelijk monument. Het wachthuisje is 
een tastbaar overblijfsel van de kwekerij Terra Nova, de 
oudste kwekerij van Aalsmeer. Nu dergelijke kwekerijen 
in een rap tempo aan het verdwijnen zijn is het zaak de 
tastbare overblijfselen ervan te koesteren. Bovendien is 
het Wachthuisje een relict van het destijds gebruikelijke 
vervoer van zowel personen als goederen per schip van 
Stoombootmaatschappij de Volharding. 

Procedure 
Het besluit tot voornemen van aanwijzing tot gemeen-
telijk monument ligt vanaf 2 februari 2018 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage bij de Balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30-14.00 uur en 
woensdag van 8.30-20.00 uur). Gedurende deze inzage-
periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om 
een zienswijze in te dienen bij het college van B&W van 
Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermel-
ding van zienswijze Wachthuisje Aalsmeer. 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
Rectificatie, aanvraag ontvangen
- Nabij Raadhuisplein 1, nabij Einsteinstraat 127,

nabij Ophelialaan 161, nabij Poldermeesterplein
1, nabij Haydnstraat 3 en nabij Praamplein 4 (Z-
2017/056659), het tijdelijk afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. het legaliseren van 6 standplaatslo-
caties. Toelichting: in de bekendmakingen van 23
november 2017 zijn niet de juiste/exacte locaties
vermeld.

- Naast Kudelstaartseweg 38 en naast Kudelstaartse-
weg 64, 1433 GK (Z-2016/055626), het afwijken van
bestemmingsplan t.b.v. 7 woningen. Toelichting: in
de bekendmakingen van 20 oktober 2016 zijn onjuis-
te/onvolledige locatieadressen vermeld.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning 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 sturen naar info@aalsmeer.nl onder 
vermelding van het dossiernummer. In een later stadium 
kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Hoofdweg 148, 1433 JX (Z-2018/004765), het vast-

stellen van maatwerkvoorschriften voor Lex+ BV/
Dümmen

- Hoofdweg 162, 1433 JX (Z-2018/004768), het vast-
stellen van maatwerkvoorschriften voor Semp Rozen-
kwekerij B.V.

- Hoofdweg 122, 1433 JW (Z-2018/004759), het vast-
stellen van maatwerkvoorschriften voor Kwekerij Zui-
derlegmeer B.V.

- Aalsmeerderweg 263, 1432 CN (Z-2018/004894), het
kappen van een boom op het voorerf

- Chrysantenstraat 23, 1431 BM (Z-2018/005233), het
uitbreiden van de woning en het wijzigen van de ko-
zijnen aan de voorzijde van de woning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toe-
passing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. De 
beslistermijn is verlengd met 6 weken.
- Dorpsstraat 83, 1431 CB (Z-2017/059433), het plaat-

sen van dakkapellen op de zijgevels.
- Legmeerdijk 121, 1432 KA (Z-2017/060405), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze
verhuur aan maximaal 6 personen.

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 309, 1432 CP (Z-2017/059414), het

kappen van 2 bomen op het voor- en achtererf. Ver-
zonden: 23-01-2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.
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- Rietwijkeroordweg nabij 66 kwek, kadastraal bekend
perceel A 3549, 1432 JE (Z-2017/044727), het op-
richten van een tuinbouwkas. Verzonden: 24-01-2018

- Doelstraat 13 en 14, 1433 DA (Z-2017/051332), het
plaatsen van een nieuwe stalen damwand en een ge-
vel van woonhuis binnen de beschermingszone van
een primaire waterkering. Verzonden: 26-1-2018

- Hornweg 181 A, 1432 GH (Z-2017/057431), het lega-
liseren van een reeds gerealiseerde verdiepingsvloer
in het bijgebouw behorende bij de woning. Verzon-
den: 26-1-2018

- Aalsmeerderweg 120, 1432 CT (Z-2017/049354), het
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vervan-
gen van een schuur door een mantelzorgwoning. Ver-
zonden: 29-1-2018

Geweigerde omgevingsvergunning, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de 
volgende omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen 
dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2017/053160), het

aanbrengen van 3 rolschermen bij de overkapping van 
het hotel de Chariot. Verzonden: 24-01-2018

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. 
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Hollandweg 41, 1432 DD (Z-2018/002048), het amo-

veren van de glasopstanden inclusief fundatie. Ver-
zonden 24 januari 2018

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit 
milieubeheer *
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer besloten om maatwerkvoorschriften vast te 
stellen. Tegen de afgifte van het maatwerkvoorschrift 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in 
het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
Zwarteweg 77A, 1431 VJ (Z-2017/054762), het vaststel-
len van maatwerkvoorschriften voor brandweerpost t.b.v. 
bestemmingsplan “herziening Hornmeer - VVA terrein. 
Verzonden: 25-01-2018

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 commis-
sie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken 
in het raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieu-
wer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de 
binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning 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 evene-
mentenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare 
evenementen gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning 
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 advertentie.
- Westeinderplassen (Z-2017/056743), Vuur en Licht

op het Water op 1 september 2018, verzonden 26 ja-
nuari 2018

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster ver-
wijzen 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:
- Oosteinderweg 248B (Z-2018/000851) Blue Mansion

Hotel B.V., ontvangen 4 januari 2018

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende terrasvergunning is aan-
gevraagd:
- Oosteinderweg 248B (Z-2018/000851) Blue Mansion

Hotel B.V., ontvangen 4 januari 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
3 van de drank- en horecawet de volgende drank- en ho-
recavergunning is aangevraagd:
- Nobelhof 1 (Z-2017/063469) Zorgcentrum Aelsmeer,

ontvangen 28 december 2017
- Oosteinderweg 248B (Z-2018/000851) Blue Mansion

Hotel B.V., ontvangen 4 januari 2018

NIET GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccep-
teerd:
- Kudelstaartseweg 295,1433GJ (Z-2018/003841),

Dance Classics op 27 januari 2018, verzonden 24 ja-
nuari 2018

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

VERGUNNINGSVRIJE AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvragen vergunningsvrij zijn:
- Hoofdweg 125-181,1424 PE (Z-2018/003452), Kom

in de kas op 7 en 8 april 2018, verzonden 25 januari
2018

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
- Route door Aalsmeer (Z-2018/000895 ) Maus Gatsoni-

des Revival op 18 februari 2018, verzonden 26 januari 
2018

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen be-
denkingen afgegeven. De gemeente Haarlem neemt een 
eindbesluit over de vergunningaanvraag 

Inzage
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie 
Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-
Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden u op 
de webpagina van de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is 
hierbij niet van toepassing.

TER INZAGE
t/m 01-02-18 het vastgestelde wijzigingsplan, het be-

sluit hogere waarden Wet geluidhinder en 
de bijbehorende plannen m.b.t. Landelijk 
Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376 

t/m 1-02-18 de vastgestelde bestemmingsplannen 
Woonarken- Uiterweg (planidentificatie-
code: NL.IMRO.0358.09AC-VG01) en ‘5e 
herziening bestemmingsplan Woonar-
ken - Uiterweg 93 (planidentificatieco-
de NL.IMRO.0358.11E-VG01) met bijbe-
horende stukken en het raadsbesluit

t/m 01-02-18 het raadsbesluit tot vaststelling en het 
vastgestelde bestemmingsplan met de 
bijbehorende stukken m.b.t. “2e herzie-
ning Nieuw Oosteinde -Hornweg 315”

t/m 01-02-18 de omgevingsvergunning, de daarbij be-
horende ruimtelijke onderbouwing en 
de overige daarop betrekking hebbende 
stukken m.b.t. afwijking van het bestem-
mingsplan Green Park Aalsmeer, Midden-
weg en deelgebieden 3, 5 en 7, Schiphol-
parkeren deelgebied 3

t/m 01-02-18 het besluit tot vaststelling van de be-
heersverordening ”Green Park Aalsmeer 
2017” met de bijbehorende stukken 

t/m 02-02-18 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en 
de bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg 
kavel 3, kadastraal bekend B 9577 (Z-
2017/035640)

t/m 01-03-18 ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 
Hornmeer – VVA terrein’, ontwerp beeld-
kwaliteitsplan en ontwerpbesluit Hogere 
grenswaarde Wet geluidhinder

t/m 08-03-18  zakelijke beschrijving overeenkomst tot 
kostenverhaal Machineweg – Het Rooie 
Dorp Aalsmeer i.v.m. wijziging van het 
bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde 
(m.b.t. de kadastrale percelen gemeen-
te Aalsmeer, sectie B, nummers 4672 t/m 
4675, ter grootte van in totaal 13.938 
m², gelegen aan de Machineweg 49 t/m 
131 te Aalsmeer) 

t/m 08-03-18 zakelijke beschrijving overeenkomst tot 

kostenverhaal Locatie Vrouwentroost 
Zuid (Kudelstaartseweg 92 te Aalsmeer) 
i.v.m. wijziging van het bestemmingsplan 
“Uiterweg – Plasoevers 2005” m.b.t. de
kadastrale percelen gemeente Aalsmeer,
sectie D, nummers 3226, 3227 en 3228,
ter grootte van 4.129 m².

t/m 16-03-18 besluit tot voornemen van aanwijzing tot 
gemeentelijk monument het Wachthuisje, 
gelegen aan de Uiterweg 222.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving. 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 we-
ken, 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 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag 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 belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het be-
sluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het 
ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke ziens-
wijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben 
en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

facebook.com/




