6 februari 2020

Officiële Mededelingen
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 BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.
08.30-14.00 uur
wo:
08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen en uittreksels)
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning ondertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden
gemaakt.
Het callcenter is bereikbaar via 0297-387575 op:
ma, vr
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
Enkel op afspraak 0297-387575
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
ma, di, wo.
08.30-15.30 uur
do.
08.30-16.30 uur
vr.
08.30-12.30 uur
OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
wo.
13.00-16.30 uur
OPENINGSTIJDEN POLITIELOKET
ma, di, do, vr.
08.30-14.00 uur
wo.
08.00-20.00 uur
za.
gesloten
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden.
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend 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: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een 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
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. 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 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

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 Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie 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 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 omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke 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 betekent 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 statuswijziging, wordt
dit v.a. 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 aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VERGADERING DINSDAG 11 FEBRUARI 2020
Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en
economie en maatschappij en bestuur op dinsdag 11 februari
2020, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.03
20.05
20.45
21.15

2.
3.
4.
5.
6.

21.30
21.35
21.45

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. Kuin.
Vaststelling van de agenda
Mededelingen van het college
Huisvestingsverordening Aalsmeer 2020
Wijziging Verordening Wmo
Gemeentegarantie lening
Windsurfclub Aalsmeer (WSCA)
Regionale samenwerking
Vragenkwartier
Sluiting

GEMEENTE AALSMEER – VASTSTELLING
WIJZIGINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED OOST
– MACHINEWEG 295A’ EN BESLUIT HOGERE
GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER (Z19-038111)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend, dat zij op 28 januari 2020 het wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a’ hebben vastgesteld.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij bij
besluit van gelijke datum op grond van artikel 110a van de Wet
geluidhinder hogere grenswaarden hebben vastgesteld voor
één woning die aan de Machineweg geprojecteerd is.
Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van
het perceel Machineweg naast 295 in Aalsmeer. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van één
vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toepassing gegeven
aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te
wijzigen zoals genoemd in artikel 15.7 lid 1 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied
Oost’. Geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat voor de woning
die wordt gerealiseerd aan de Machineweg de voorkeurswaarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden.
Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of
geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn. De maximale
ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Voor de ontwikkeling heeft het college een besluit hogere grenswaarden Wet
geluidhinder genomen.
Procedure
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 7 februari tot en met 19 maart
2020 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.02R-VG01 en
- via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur. Op
woensdagavond van 16.30 uur tot 20.00 uur en vrijdag van
8.30-10.30 uur;

de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via
receptie(openingstijden balie: maandag tot en met
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Beroepsmogelijkheid
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit hogere
grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan kunnen vanaf 8
februari 2020 gedurende de termijn van 6 schriftelijk beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit
tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
EXPOSITIE JACK BREEN VERLENGD
De expositie van Jack Breen over architectuur in Aalsmeer
in de trouwzaal van het Raadhuis is verlengd tot en met 9
maart. De expositie is gratis te bezichtigen tijdens kantooruren. Op 9 maart sluit Jack Breen af met een lezing. Hiervoor kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar:
m.boerhof@amstelveen.nl.
GEMEENTE AALSMEER – VERVANGEND BESLUIT
BESTEMMINGSPLAN ‘2E HERZIENING HORNMEER –
MEERVALSTRAAT-ROERDOMPLAAN’ Z-2017/017386
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 januari 2020
het bestemmingsplan ‘2e Herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan’ opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit
volgt op de tussenuitspraak van 4 september 2019 van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201805956/1/R1) over het besluit van 31 mei 2018
tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘2e herziening
Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan’. De Afdeling is van
oordeel dat de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan
onvoldoende kennis had van de waterproblematiek als gevolg
van het woningbouwproject Meervalstraat-Roerdomplaan en
de mogelijke oplossingen hiervoor. Uitvoering en instandhouding van eventuele maatregelen zijn niet in het bestemmingsplan geborgd. De Afdeling heeft de gemeenteraad de
opdracht gegeven om dit geconstateerde gebrek in het bestemmingsplan binnen 26 weken na haar uitspraak op 4 september 2019 te herstellen.
Bestuurlijke Lus
Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2a van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de
Afdeling de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De
gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om met inachtneming van de overwegingen van de Afdeling binnen 26 weken
een nieuw besluit te nemen, zonder dat daarbij (opnieuw) toepassing hoeft te worden geven aan afdeling 3.4 van de Awb.
De gehele bestemmingsplanprocedure behoeft daarom niet
opnieuw te worden gedaan.
Wijziging van het bestemmingsplan
Planregels
Toevoegen van een nieuw artikel 5.4.2 en een nieuw artikel
6.4.3 ‘Waterhuishoudkundige voorziening’. Beide artikelen
luiden: ‘Een omgevingsvergunning voor bouwen kan slechts
worden verleend indien hierin de aanleg en instandhouding
van een DIT-riool zoals opgenomen in het schetsontwerp en
programma van eisen (bijlage 1 van de planregels) is voorzien.
De aanpassing is gemotiveerd in de ‘oplegnotitie’ die is bijgevoegd in bijlage 7 van de plantoelichting en het ‘maatregelenadvies nieuwbouw Roerdomplaan’ die is bijgevoegd in bijlage
8 van de plantoelichting. Voor de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.
De verbeelding van het bestemmingsplan is niet gewijzigd.
Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, regels en toelichting ligt in de periode van vrijdag 7
februari tot en met donderdag 19 maart 2020 voor een ieder
te inzage. De stukken zijn in te zien op de volgende wijzen:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.08C-VG02 en
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer
https://0358.ropubliceer.nl/?__redirected=true;
- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van
8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open
van 8.30-20.00 uur;
- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1;
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.3016.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen de bij het nieuwe vaststellingsbesluit aangebrachte wijzigingen, vanaf 7 februari 2020
gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), postbus
20019, 2500 EA te Den Haag. Op dit besluit is de Crisis- en her-

stelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende
in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden
hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van
zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is. Voor de behandeling van een
beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt
ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ter voldoening
aan de tussenuitspraak zijn de stukken verzonden naar de
Raad van State voor verdere behandeling.
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 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.
- Sierteeltstraat 1, 1431 GM, (Z20-006884), het wijzigen van
de plattegronden ten opzichte van de reeds verleende vergunning Z18-008713
- Thailandlaan 14B, 1432 DJ, (Z20-006592), brandveilig gebruik migrantenlogies Thailandlaan
- Thailandlaan 14A, 1432 DJ, (Z20-006591), brandveilig gebruik migrantenlogies Thailandlaan
- Geraniumstraat 1, 1431 SP, (Z20-006107), het kappen van
een kastanjeboom
- Dagpauwoogstraat achter Vlinderweg 242 , (Z20-005904),
het plaatsen van een puincontainer in een parkeervak achter de woning van 13 tot en met 24 februari 2020
- Korfstraat 90, 1433 DD, (Z20-005829), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 357 A, 1432 AX, (Z19-055806), het uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte. Verzonden: 30 januari 2020
- Oosteinderweg 287B, 1432 AW, (Z19-070730), het wijzigen
van de gevels en de vloer. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals
gepubliceerd op 28 november 2019 niet juist was. Verzonden: 29 januari 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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
Vervolg op volgende blz.
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 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
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
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 besluit, 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 zienswijze 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.
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Vervolg van vorige blz.
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Rietwijkeroordweg 41 kwek, 1432 JG, (Z19-043970), het
wijzigen van de gevels met dak en het plaatsen van laadkuil met damwanden en hekwerken aan de achterzijde
van de kassen. Verzonden: 03 februari 2020
- Dagpauwoogstraat achter Vlinderweg 242 , (Z20-005904),
het plaatsen van een puincontainer in een parkeervak achter de woning van 13 tot en met 24 februari 2020. Verzonden: 29 januari 2020
- Wim Kan Dreef 4, 1433 HM, (Z20-005050), het plaatsen van
3 puincontainers, 1 ecotoilet en opslag van bouwmaterialen. Verzonden: 29 januari 2020
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Einsteinstraat 83 (Z20-039288) La Bella Vita, verzonden 28
januari 2020
EXPLOITATIEVERGUNNING MET
TERRAS(ONTVANGEN)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 22 (Z20-005564) Himalaya Palace Beheer B.V.,
ontvangen 27 januari 2020

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 22 (Z20-005570) Himalaya Palace Beheer B.V.,
ontvangen 27 januari 2020
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Dreef 7 (Z20-006441) Herinneringen Maak je Samen op 21
maart 2020, melding akkoord 30 januari 2020
- Einsteinstraat 93, 95 103-107 in Kudelstaart (Z20-007253),
het slopen van winkelpanden ten behoeve van een uitbreiding van de supermarkt. Geaccepteerde melding(en)
liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of
beroep mogelijk.
WET GELUIDHINDER***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het
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Verbouwing Albert Heijn op 27 mei 2020, op het perceel Einsteinstraat 103 te Kudelstaart. Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens
de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. Als u tevens
een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak
te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken
kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen
tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
TER INZAGE:
t/m 19-03-20
t/m 19-03-20

Vastgestelde wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a’ met de bijbehorende stukken
Vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e
Herziening Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan’ met bijbehorende verbeelding,
regels en toelichting (Z-2017/017386)

