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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
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
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.

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.

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Een aantal van u werkt in de zorg of heeft een ander vitaal beroep en is dag en nacht hard bezig om anderen
te helpen. Daar zijn wij u zeer dankbaar voor. Sommigen van u zijn ziek of hebben een dierbare verloren. Wij
wensen u daar heel veel sterkte bij. We denken ook aan iedereen, jong en oud, die in deze periode kampt met de
gevolgen van de coronacrisis en de impact van de maatregelen op het dagelijks leven en functioneren.
Wij zijn trots op onze mantelzorgers, vrijwilligers, ondernemers, ouders, scholieren en docenten, zzp-ers, de
kwetsbaren, ouderen en kinderen. Ieder van u heeft zo zijn eigen zorgen, van het uitvoeren van meerdere taken
tegelijk tot zorgen over geld, gevoel van eenzaamheid of angst. Het is dan ook mooi te zien dat er al vele initiatieven zijn gestart door inwoners en ondernemers om elkaar te helpen. Want alleen samen kunnen wij er voor
zorgen dat het leed zo klein mogelijk blijft.
Wij werken er in deze tijd aan om de gemeente zo goed mogelijk namens u te besturen. Zo hebben wij inmiddels een pakket steunmaatregelen vastgesteld om de gevolgen van deze crisis enigszins te verzachten. Zoals
velen van u doen wij ons werk als gemeentebestuur nu zoveel mogelijk vanuit huis. Het democratische proces
van belangenafweging en besluitvorming blijft doorgaan al is het nu meestal op een digitale manier. U kunt ons
met vragen of opmerkingen ook in deze moeilijke periode bereiken via telefoon of e-mail. Hopelijk kunnen we u
helpen of u in de goede richting wijzen.

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.

We denken aan u en hopen u snel in goede gezondheid weer te mogen ontmoeten.
De gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Aalsmeer
Fractie CDA
Fractie VVD

Fractie Absoluut Aalsmeer
Fractie GroenLinks

Fractie D66
Fractie PvdA
Fractie René Martijn

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

Geboortedatum

Datum
voornemen

Z.
J.
M.D.

10-07-1955
17-03-1957
12-01-1997

07-04-2020
07-04-2020
07-04-2020

Łaka
Łąka
Tavarez II

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 burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
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.
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 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
K.M.
A.
H.
K.
M.

GeboorteDatum
datum beschikking
10-02-1992
01-08-1997
30-01-2000
03-02-1995
09-09-1980

08-04-2020
09-04-2020
09-04-2020
07-04-2020
07-04-2020

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 Aalsmeer, 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?

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

De tijd waarin we nu verkeren vraagt om bijzondere aandacht en zorg voor elkaar. Als gemeentebestuur willen
wij u, inwoner en/of ondernemer, laten weten dat wij aan u denken. Wij zijn de gezamenlijke politieke partijen
vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Aalsmeer. Juist in deze moeilijke tijd is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken om samen met u, onze samenleving zo goed mogelijk te ondersteunen.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

Kowalska
Malash
Malash
Mazur
Vidal Martins Gomes

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

Beste inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart,

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 telefoonnummer 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.
VERGADERING
Vergadering van de Commissie Ruimte en Economie op
dinsdag 21 april 2020 en vergadering van de Commissie
Maatschappij en Bestuur op donderdag 23 april 2020
De vergaderingen van de Commissie Ruimte en Economie op
21 april 2020 en van de Commissie Maatschappij en Bestuur
van 23 april 2020 gaan niet door.

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.
- Stommeerweg 31a, 1431 ES, (Z20-023276), het legaliseren
van een tuinkast op de eerste verdieping
- Aalsmeerderweg 24, 1432 CR, (Z20-023124), het bouwen
van een garage annex berging

KONINGSDAG
Op Koningsdag (maandag 27 april) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.
OPROEP OM VAARTUIGWRAKKEN TE VERWIJDEREN
Aan de Pontweg en de van Cleefkade ter hoogte van nummer
10 in Aalsmeer liggen twee boten die niet meer blijven drijven.
De locatie waar de boten zijn gezonken is hierdoor niet goed
bereikbaar.
-

-

Aan het begin van de Pontweg, bij Oosteinderweg nummer 249, ligt aan de kade boot nummer 1. Dit betreft een
blauwe zeilboot met een wit dek van ongeveer 10 meter
lang inclusief een buiten-boordmotor. In de zeilboot staat
ook een halve meter water. Dit schip ligt hier al maanden.
Boot nummer 2 is een blauwe zeilboot zonder mast met
een wit dek met aan de achterzijde van de spiegel een buitenboord motor bevestigd van het merk Evenrude 4 pk.
Boot 3 en 4 aangetroffen ter hoogte van de van Cleefkade
Boot nummer 3 is een witte boot van ongeveer 3 meter
lang waarvan het drijf baar vermogen ont-breekt.
Boot nummer 4 is een blauwe zeilboot type BM, dreef los
en was aangetroffen in de gedempte stoot. Ook van deze
boot is het drijfvermogen weg.
Ter hoogte van de Stommeerkade in de gemeente Aalsmeer ligt ook nog een roeiboot waarvan het drijf baar vermogen ontbreekt.

Volgens artikel 1. van de Wrakkenwet, kunnen de wrakken
door de beheerder van het openbaar water worden opgeruimd, zonder dat deze aansprakelijk kan worden gesteld voor
eventueel toege-brachte schade. De gemeente is voornemens
deze vaartuigen uit het openbaar water te lichten, mee te
voeren en/of op te slaan dan wel te vernietigen. De eigenaren
krijgen op grond van artikel 3. van de wrakkenwet de gelegenheid de vaartuigen te verwijderen, binnen vier werkdagen na
deze publicatie in de Nieuwe Meerbode. De wrakken dienen
dus vóór 24 april ’20aanstaande te zijn verwijderd. Artikel 5.28
5.29 en 5.30 van de AWB zijn van toepassing. Dit betekent dat
de gemeente deze vaar-tuigen 13 weken na verwijdering mag
verkopen, weggeven of laten vernietigen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Aalsmeer,
afdeling VVH team HOR, vaarwegbeheer via telefoonnummer
0297 – 38 75 75.

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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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
-

Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-023120),
het kappen van diverse bomen t.b.v. de herinrichting en
groenrenovatie van de omgeving van de Proosdijhal
Machineweg, tussen Aalsmeerderweg en Legmeerdijk,
Sectie B 9610, (Z20-023116), het kappen van 21 waardevolle essen t.b.v. herinrichting van de Machineweg
Praamplein, tegenover nr. 4A, (Z20-022725), het maken
van een bouwplaatsinrichting t.b.v. het verbouwen van
Albert Heijn van 26 juni tot en met 7 juli 2020

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ingetrokken:
- Praamplein 4A, 1431 CV, (Z20-009855), het aanbrengen
van nieuwe reclame-uitingen, het uitvoeren van schilderwerkzaamheden van de puien, het plaatsen van zes anti
rampaaltjes, het vervangen van de bestaande dakinstallatie en de winkelwagenopstelplaatsen voorzien van logostickers. Verzonden: 10 april 2020
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-

handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Constantijnstraat 26, 1432 HJ, (Z20-009194), het plaatsen
van een hekwerk rondom de voortuin. Verzonden: 10 april
2020
- Hornweg 187, 1432 GH, (Z19-076009), het uitbreiden van
de sporthal met een fitnessruimte en het slopen van twee
bestaande aanbouwen behorend bij de sporthal. Verzonden: 08 april 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
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Cyclamenstraat 49, 1431 RZ, (Z20-022376), het plaatsen
van een container t.b.v. een verbouwing op een parkeerplaats voor de woning tot 1 juli 2020. Verzonden: 10 april
2020
- Mendelstraat 35, 1431 KL, (Z19-068566), het plaatsen van
een dakopbouw met een dakkapel aan voor- en achterzijde. Verzonden: 09 april 2020

-

-

Einsteinstraat, nabij nr. 103, 1433 KJ, (Z20-021157), het
maken van een bouwplaatsinrichting t.b.v. het verbouwen
van Albert Heijn van 26 mei tot en met 9 juni 2020. Verzonden: 09 april 2020
Spoorlaan nabij 6 en 21 (Sectie C nr. 1446), (Z20-010291),
het kappen van 6 bomen en het herplanten van 11 bomen
t.b.v. herinrichting Spoorlaan. Verzonden: 07 april 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.
RECTIFICATIE VERBOUWING ALBERT HEIJN OP 27
MEI 2020 (ZIE NIEUWE MEERBODE VAN 2 APRIL 2020)
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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

en donderdagen tussen 8.30 en 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.
VERLEENDE INDIVIDUELE ONTHEFFING ZON- EN
FEESTDAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2a van de Verordening winkeltijden
Aalsmeer 2019 de volgende ontheffing is verleend. Tegen de
afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie.
• Aalsmeerderweg 393 (Z20-024166) Tuincentrum Het Oosten op 13 april, 21 mei en 1 juni 2020, verzonden 10 april
2020
• Aalsmeerderweg 436 (Z20-024098) Tuincentrum Ranzijn
op 12 april, 19 april, 26 april, 3 mei, 10 mei, 17 mei, 24 mei,
31 mei, 6 december en 13 december 2020
TER INZAGE:
t/m 17-04-20

Aangepaste “nota Ruimtelijke beoordeling
bouwen in de linten van de gemeente Aalsmeer 2e herziening” (Z-2018/051216)

