
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 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 -540 4911.

Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VANAF 11 MAART GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? 
Heeft u een afspraak met een medewerker van het sociaal 
loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt de gemeente ge-
durende de werkzaamheden de openingstijden 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 reisdocumenten te laten bezorgen, zodat 
zij alleen voor de aanvraag naar het gemeentehuis hoeven te 
komen. Buiten de openingstijden van de balies is het gemeen-
tehuis gesloten. Voor afspraken met bestuurders of medewer-
kers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 

GEMEENTE AALSMEER  TER INZAGE LEGGEN 
ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘UITERWEG
PLASOEVERS 2005 KUDELSTAARTSEWEG 92’ 
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN 
WET GELUIDHINDER Z2018/008158

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat met ingang van 29 maart t/m 9 mei 2019 het ont-
werpwijzigingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005- Kudelstaartse-
weg 92 met de daarop betrekking hebbende stukken ter in-
zage ligt. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, 
dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder 
voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor 4 
woningen die aan de Kudelstaartseweg geprojecteerd zijn.

Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling 
van het perceel Kudelstaartseweg 92 in Aalsmeer. De bestaan-
de bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en er worden 7 wonin-
gen met ieder 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, alsmede 7 
openbaar toegankelijke bezoekersparkeerplaatsen op mande-
lig terrein gerealiseerd. Er wordt toepassing gegeven aan de 
bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te wijzigen 
zoals genoemd in 38 lid 8 van de voorschriften van het gel-
dende bestemmingsplan Uiterweg- Plasoevers 2005.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken 
gedurende 6 weken van 29 maart t/m 9 mei 2019 op de vol-
gende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358000009AJ-, 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).

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn worden belanghebbenden 
in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen wor-
den gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp-
wijzigingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005- Kudelstaartseweg 
92’. Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website 
worden ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina 
de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de openings-
tijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn ziens-
wijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Geluidsonderzoek wijst uit dat de geluidsbelasting op de te 
realiseren woningen die zijn geprojecteerd aan de Kudel-
staartseweg de voorkeurswaarde wordt overschreden. Als 
gevolg hiervan dienen hogere grenswaarden te worden vast-
gesteld. Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan 
de weg of geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn. 
De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 
Hierdoor is het mogelijk een procedure hogere grenswaarde 
te doorlopen. In samenhang met het ontwerpbestemmings-
plan wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grens-
waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
voorbereid. Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbe-
horende stukken tegelijkertijd met het ontwerpwijzigingsplan 
ter inzage. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het 
gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens 
de hiervoor genoemde openingstijden en via de website van 
Aalsmeer (als bijlage bij het wijzigingsplan). Belanghebben-
den kunnen gedurende de voornoemde termijn een schrifte-
lijke of mondelinge zienswijze tegen het voornemen hogere 
grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke 
reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders 
(postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘ziens-
wijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Kudelstaartseweg 
92. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
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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

Let op: vanwege renovatie gemeentehuis 
gewijzigde openingstijden

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. 14.30-16.30 uur. 
wo. 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
verhuizingen en uittreksels);

vr. 08.30-10.30 uur

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 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

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do. 14.30-16.30 uur 
vr. 08.30 -10.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur
vr. 08.30-12.30 uur

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.

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. 
Bereikbaar 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

BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt 
in de Staatscourant en digitaal via 
www.officielebekendmakingen.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 on-
der 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 bestuurs-
secretariaat. 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 commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de 
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde 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 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen 
kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambte-
naar via tel. 0297-387575.

OPROEP OM VAARTUIGWRAKKEN OP TE RUIMEN 

Om de Aalsmeerse wateren schoon en aantrekkelijk te hou-
den surveilleert de gemeente ook op het water. Daarbij treft 
zij regelmatig boten aan die volgelopen met water en half 
gezonken zijn. De gemeente roept eigenaren van dergelijke 
boten op deze weer drijvend te maken of te verwijderen. Op 
grond van wrakkenwet artikel 1 gaat de gemeente ná 5 april 
2019 volgelopen en gezonken boten opruimen. De gemeente 
verzoekt de eigenaren van de volgende boten hun boten te 
verwijderen of weer drijvend te maken:

Molenvliet Van Cleeffkade Oosteinderweg ter
In totaal 7  1 bootwrak hoogte Lijnbaan
bootwrakken 1 bootwrak

Voor meer informatie kunt u terecht bij de servicedesk Amstel-
veen/Aalsmeer, afdeling VVH team HOR, vaarwegbeheer tel. 
020-5404911. 

DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT

Op de zaterdagen 6 april, 5 oktober en 16 november 2019 
vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de West-
einderplas de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en 
op een verantwoorde manier af te voeren.  De boot ligt weer 
op de vertrouwde locaties:

09.00-12.00 u: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 u: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 

De snoeiboot is inmiddels een begrip 
op de Aalsmeerse wateren
Particuliere eilandeigenaren 
zijn verplicht hun overhan-
gend groen boven het water 
van de sloten en vaarwegen 
te snoeien. Om hen daarbij 
van dienst te zijn biedt de 
gemeente de mogelijkheid 
aan om op zaterdag 6 april, 
5 oktober en 16 november 
2019 hun snoeiafval gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals se-
ringenhout -en kluiten, wordt echter niet geaccepteerd. Als 
de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is deze 
waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer terug. Voor 
meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot 
kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/
Aalsmeer vraag naar afdeling VH , vaarwegbeheer/boswachter 
tel. 020–5404911.

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 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 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 ‘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 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 desbetreffende 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 officieel 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  Geboorte- Datum
datum beschikking

Husham Lafta Rasool Al-Araji 16-05-1995 19-03-2019

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 Voorletters Geboorte- Datum
datum voornemen

Evers R. 18-02-1966 20-03-2019

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 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
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VERGADERING DONDERDAG 28 MAART 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 28 maart 2019, in de raadzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
 de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda 
3. Vaststelling van het verslag van de 
 raadsvergadering van 14 februari 
 2019
4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
 stukken
5. Bekrachtigen geheimhouding

HAMERSTUKKEN

20.05 R-2 Suppletieverzoek voor een bijdrage in  
de kosten van het Niet Gesprongen 
Explosieven (NGE)-onderzoek aan de 
Mr. Jac. Takkade 35 te Aalsmeer 

R-3 Advisering aan het Commissariaat voor 
de Media over de aanwijzing van de 
Lokale Omroep

R-4 Leegstandverordening Aalsmeer 2019
R-5 Haltevoorziening Royal FloraHolland 

aan de Legmeerdijk (N231)
R-6 Wijziging van de Verordening ambtelijke 

bijstand en fractieondersteuning 
Aalsmeer 2018

BEHANDELSTUK

20.10 R-7 Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost
20.40 R-8 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 

voor het bouwen van 4 woningen op het 
perceel Zwarteweg 23

21.00 R-9 Nota Wegen 2019-2022
21.30 R-10 Doelgroepenverordening Aalsmeer 2019
21.50 R-11 Integraal Veiligheidsplan Aalsmeer 

2019-2022
22.20  Vragenkwartier

SLUITING 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Recti�catie
- Stommeerweg 131 , 1431 EV, (Z18-010950), (Omgevings-

vergunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van een 
bestaand gevelkozijn in de voorgevel, het uitbreiden van
het bestaande terras en het plaatsen van zonnepanelen
(gemeentelijk monument). Toelichting: in de oorspronke-
lijke bekendmaking van de aanvraag is een onvolledige
omschrijving van het project vermeld.

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 357A, 1432 AX, (Z19-017707), het overklui-

zen van bestaand water 
- Aalsmeerderweg 101 A, 1432 CJ, (Z19-017364), het uitbrei-

den van de bedrijfsruimte 
- Aalsmeerderweg naast 422, 1432 EG, (Z19-017227), het

bouwen van een vrijstaande woning 
- Beethovenlaan 84, 1431 WZ, (Z19-017128), het tijdelijk

plaatsen van een container t.b.v. een verbouwing 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, 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:
- Rietwijkerdwarsweg, sectie A nr 03549, (Z19-000019), het

realiseren van een inpandig appartement. Verzonden: 22
maart 2019

- Stommeerweg 131 , 1431 EV, (Z18-010950), het vervangen 
van een bestaand gevelkozijn in de voorgevel, het uitbrei-
den van het bestaande terras en het plaatsen van zonne-
panelen (gemeentelijk monument). Verzonden: 20 maart
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:
- Hornweg 323, 1432 GL, (Z19-007584), het plaatsen van een 

toegangspoort bij de woning. Verzonden: 22 maart 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:
- Clantstraat 6, 1433 NV, (Z19-005522), het plaatsen van een 

dakopbouw. Verzonden: 20 maart 2019
- Saturnusstraat 29, 1431 XL, (Z19-008031), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
20 maart 2019

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Rietwijkeroordweg 33 kwek, 1432 JG, (Z19-007011), het

afwijken van het bestemmingplan en brandveilig gebruik 
t.b.v. bedrijfsgebouw en logiesfunctie voor eigen werkne-
mers . In het ontwerpbesluit wordt de omgevingsvergun-
ning verleend.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 29 maart 2019 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(GECOMBINEERDE WELSTANDS- EN 
ERFGOEDCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen 
12:00-14:00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het 
raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt 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, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat

en Dorpsstraat (Z19-015923) Bandjesavond op 8 juni 2019, 
ontvangen 14 maart 2019

- Ad Verschuerenplein (plein tussen Nobelhof en Boer-
haavehof bij woon-zorgcomplex Mijnsheerlyckheid (Z19-
017173) Bevrijdingsvuurceremonie en Vrijheidslunch op 5 
mei 2019, ontvangen op 15 maart 2019

- Kudelstaartseweg 22 (Z19-017347) Hippiemarkt Aalsmeer 
26 juli 2019, ontvangen op 15 maart 2019

- Zwarteweg 90 (Z19/017486) Kindervakantieweek Aals-
meer van 15 juli t/m 19 juli 2019, ontvangen 19 maart 2019

- Ophelialaan 94-124 (Z19-017878) Down Town Ophelia op 
22 juni 2019, ontvangen 20 maart 2019

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 ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 2, op de Westeinder (Z19-010445) Combi

Aalsmeer van 11 t/m 13 oktober 2019, verzonden 25 maart 
2019

COLLECTES

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

TER INZAGE

 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.

t/m 18-04-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers 2019’met bijbehorende verbeel-
ding, planregels en toelichting

t/m 10-05-19 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. voornemen om 
een omgevingsvergunning te verlenen/wei-
geren m.b.t. het afwijken van het bestem-
mingplan en brandveilig gebruik t.b.v. be-
drijfsgebouw en logiesfunctie voor eigen 
werknemers . In het ontwerpbesluit wordt 
de omgevingsvergunning voor Rietwijker-
oordweg 33 kwek (Z19-007011)

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL




