
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële 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 o�ciële 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 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 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERGADERING DINSDAG 5 MAART 2019

Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op 
dinsdag 5 maart 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt
20.00 1. Opening 
20.01-21.00 2. Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost
 3.  Sluiting

VASTSTELLEN BOUWVERORDENING AALSMEER 2019 
(Z18-018181)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 14 
februari 2019 de Bouwverordening Aalsmeer 2019 heeft vast-
gesteld. Deze verordening komt in de plaats van de Bouwver-
ordening Aalsmeer 2013. De regelgeving in de Bouwverorde-
ning is met de nieuwe verordening geactualiseerd. In verband 
met de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2014 zijn 
alle stedenbouwkundige bepalingen in de verordening ver-
vallen. Deze bepalingen zijn opgenomen in de gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Bij de wijziging van de verordening is 
aangesloten bij de modelverordening van de VNG. 

Inwerkingtreding
De Bouwverordening Aalsmeer 2019 treedt in werking op de 
achtste dag na bekendmaking en derhalve op 5 maart 2019 en 
is terug te vinden op de website Overheid.nl.

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 2E HERZIENING 
SCHINKELPOLDER - MR. JAC. TAKKADE 21 
(Z-2016/001958)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
14 februari 2019 het bestemmingsplan ‘‘2e herziening Schin-
kelpolder – Mr. Jac. Takkade 21 ongewijzigd heeft vastgesteld. 
Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts 
besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal 
van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begre-
pen gronden anderszins is verzekerd. Het bestemmingsplan 
heeft van 28 september t/m 8 november 2018 voor een ieder 
als ontwerp ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestem-
mingsplan zijn 3 zienswijzen ingediend. Deze hebben niet ge-
leid tot aanpassing van het plan. Het bestemmingsplan is dan 
ook ongewijzigd vastgesteld. 

Doelstelling en plangebied
Het bestemmingsplan voorziet in de gewenste uitbreiding van 
bebouwing buiten de bestaande bouwkavel van een manege 
aan de Mr. Jac. Takkade 21. Initiatiefnemer wil stallen, paarden-
bakken en andere bebouwing ten behoeve van de manege 
realiseren ten oosten van het huidige bedrijfscomplex. Met 
het voorliggende bestemmingsplan vindt tevens compensatie 
plaats van de als gevolg van het bouwplan gewijzigde begren-
zing van de ecologische hoofdstructuur, door een stuk land 
ten westen van de manege hiervoor mede te bestemmen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende 
stukken, waaronder het raadsbesluit, van 1 maart t/m 11 april 
2019 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.01D-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 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, en

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan en het besluit om geen exploi-
tatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag be-
roep worden ingesteld door:
-  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de ge-

meenteraad kenbaar hebben gemaakt;
-  belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker-

wijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen 
het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad ken-
baar te maken.

De vaststelling van het bestemmingsplan met het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan 
wordt voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één 
besluit. Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en 
adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) 
van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
gri�erecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
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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 woensdag 
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 uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen 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 meldin-
gen 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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 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 vragen-
ronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de gri�e 
via gri�e@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 klachten 
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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.o�cielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen 
van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de 
link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog al-
leen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te die-
nen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

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. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële 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. 

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 bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. 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 ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 o�cieel in de media ge-
publiceerd. 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, kinder-
toeslag 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 ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling 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  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Novaro C. 03-11-1996 20-02-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische 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 ko-
pie 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 “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam   Geboorte- Datum
  datum voornemen

Husham Lafta Rasool Al-Araji  16-05-1995 18-02-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 

PER 11 MAART GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:

-  Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30 – 16.30 uur;
-  Woensdag: 14.30 - 20.00 uur 
 (vanaf 16.30 uur alleen voor reisdocumenten, 
 rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels);
- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om documenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 
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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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderweg 170, 1432 AR, (Z19-011414), het vervan-

gen en verbreden van twee bruggen 
- Ophelialaan 15, 1431 HA, (Z19-011381), het plaatsen van 

een deur/poort in de schutting van de achtertuin t.b.v. ont-
sluiting openbare ruimte 

- Pontweg 24 en 24A, 1432 BX, (Z19-010981), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. functiewijziging naar ka-
mergewijze verhuur 

- Ringvaart-Aalsmeerdijk 520ws, 1432 SB, (Z19-010737), het 
vergroten van de aanbouw en wijzigen tot schuur 

- Pontweg 24 en 24A, 1432 BX, (Z19-010857), het legaliseren 
van een gewijzigde indeling van een dubbel woonhuis ten 
opzichte van verleende vergunning (Z-2013/006294) 

- Punterstraat 11, 1431 CT, (Z19-010822), het vervangen van 
een raamkozijn voor een tweede toegangsdeur 

- Zwanebloemweg 80, 1433 WE, (Z19-010682), het bouwen 
van een stenen schuur in de achtertuin 

- Mendelstraat 35, 1431 KL, (Z19-010184), het realiseren van 
een dakopbouw met dakkapellen 

- Oosteinderweg 59 ws, 1432 AD, (Z19-010166), het vervan-
gen van de woonark 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Ophelialaan 15, 1431 HA, (Z19-009592), het realiseren van 

een uitgang in de achtertuin door middel van een poort in 
de schutting. Verzonden: 25 februari 2019

- Schinkeldijkje 18 K , 1432 CE, (Z18-006974), het uitbreiden 
van de tweede verdieping t.p.v. het bestaande terras. Ver-
zonden: 22 februari 2019

- Aalsmeerderweg 154a, 1432 CV, (Z19-005436), het bou-
wen van een schuur achter de woning Verzonden: 22 fe-
bruari 2019

-  Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z19-004449), het overklui-
zen van bestaand water Verzonden: 21 februari 2019

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:
-  Jac. P. Thijsselaan naast nr. 8 hoek Berkenlaan, Sectie C nr 

5045, (Z18-017905), het aanleggen van een in- en uitrit en 
het plaatsen van stroomvoorziening (paddestoel), tijde-
lijke overkapping, speeltoestel, natuurvijver en brug. Ver-
zonden: 21 februari 2019

-  Oosteinderweg 377, 1432 AZ, (Z18-011404), het bouwen 
van een aanbouw met een dakterras aan de achterkant en 
het plaatsen van een erfafscheiding aan de zijkant van de 
woning Verzonden: 18 februari 2019

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Haya van Somerenstraat 40, 1433 PH, (Z19-001293), het 

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden: 22 februari 2019

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 onderkant van deze 
advertentie:
- Kudelstaartseweg 239, 1433 GH, (Z18-017266), het bou-

wen van uitbouwen aan de voorgevel en zijgevels, een 
dakophoging en het wijzigen van de gevels Verzonden: 22 
februari 2019

-  Bosrandweg ter hoogte van 23-25, 1432 CD, (Z18-015658), 
het verbreden van de bestaande in- en uitrit tijdens de be-
handeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrij-
ving onjuist was Verzonden: 21 februari 2019

-  Tussen de Legmeerdijk, Burgemeester Kasteleinweg en de 
Beethovenlaan, Sectie C 7055, (Z18-018009), het kappen 
van 2 Populus Canadensis, het vervangen van bestaande 
paden langs de dijk en het plaatsen van verhardingsma-

terialen, klein materieel, afvalcontainers op een naar ver-
wachting drietal nader te bepalen locaties. Verzonden: 20 
februari 2019

-  Oosteinderweg 216, 1432 BA, (Z18-016398), het bouwen 
van een Rovero trio foliekas over bestaande teeltvelden 
heen. Verzonden: 20 februari 2019

Geweigerde 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 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 53 C, 1432 AD, (Z18-014562), het omzet-

ten naar een bedrijfsgebouw voor (verhuur van) stille op-
slagruimten en voor werkzaamheden ten behoeve van een 
onderhoudsbedrijf. Verzonden: 20 februari 2019

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Raadhuisplein (Z19-010423) Familie-Koningsdag Aalsmeer 

op 27 april 2019, ontvangen 19 februari 2019
- Stommeerweg 2, op de Westeinder (Z19-010445) Combi 

Aalsmeer van 11 t/m 13 oktober 2019, ontvangen 18 fe-
bruari 2019

- Ophelialaan (Z19-011260) Ophelia’s Paas Zaterdag op 20 
april 2019, ontvangen 21 februari 2019

- Braziliëlaan 4 (Z19-011369) Open dag op 16 maart 2019, 
ontvangen 21 februari 2019

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z19-011301) Westeinder-

paviljoen B.V., ontvangen 25 februari 2019

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 22, 1431GA (Z19-011301) Westeinder-

paviljoen B.V., ontvangen 25 februari 2019

COLLECTES

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

TER INZAGE

t/m 04-03-19 Omgevingsvergunning in afwijking van de 
bestemmingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’, 
‘Stommeer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor 
het herinrichten van kruisingen of vervan-
gen van kruisingen door rotondes ten be-
hoeve van het realiseren van een Hoog-
waardige Openbaar Vervoerverbinding op 
de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer 
(Z18-007842) , de daarbij behorende ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop 
betrekking hebbende stukken

 t/m 07-03-19  De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Molenvlietweg 
30, 1432 GW (8533093), betreft het voorne-
men tot het op verzoek van Hoogheemraad-
schap van Rijnland intrekken van de omge-
vingsvergunningen van haar inrichting AW-
ZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) Aalsmeer, 
gelegen aan de Molenvlietweg 30 te Aals-
meer. 

t/m 14-03-19 Het ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing 
van onroerende zaken ter onteigening in de 
gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van 
het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van 
de gemeente Aalsmeer en het onteigenings-
plan Green Park Aalsmeer Middenweg en 
deelgebieden 3, 5 en 7 (Middenweg-West)

t/m 11-04-19  Het vastgestelde bestemmingsplan 2e her-
ziening Schinkelpolder - Mr. Jac. Takkade 21 
(Z-2016/001958) met bijbehorende stukken, 
waaronder het raadsbesluit.

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL




