6 juni 2019

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
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 ondertrouw 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 overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer 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 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 0297-387584/387660 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.

TIJDENS DE VERBOUWING 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 gedurende 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 gemeentehuis gesloten. Voor
afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.
GEMEENTE AALSMEER  BESCHIKKING OMGEVINGS
VERGUNNING KAVEL SCHOUTEN, GREEN PARK
DEELGEBIED 3, NABIJ AALSMEERDERWEG 32 IN
AALSMEER Z18002531
Besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ ten behoeve van Schipholparkeren, op kavel
Schouten in Green Park Aalsmeer deelgebied 3. Burgemeester
en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. Deze omgevingsvergunning met de bijbehorende
stukken (IDN: NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAA-VG01) wordt gedurende zes weken, van 7 juni 2019 t/m 19 juli 2019, ter inzage
gelegd. Met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt
het middels een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt de
kavel Schouten in deelgebied 3 Green Park Aalsmeer (GPA) te
gebruiken voor Schipholparkeren en hiervoor een parkeerterrein van maximaal 320 parkeerplaatsen te realiseren. Het
onderhavige parkeerterrein betreft een uitbreiding van het
reeds vergunde parkeerterrein voor Schipholparkeren. Het
ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ laat Schipholparkeren
niet toe in het bestemmingsplangebied, en laat voor een groot
deel van de kavel Schouten geen masten hoger dan 2 meter
en een volledig gebruik als parkeerterrein niet toe. Op de
ontwerp(beschikking) omgevingsvergunning dan wel het ontwerpbesluit is een zienswijze, en nadere zienswijze, ingediend.
De zienswijze, en nadere zienswijze, gaf geen aanleiding de
omgevingsvergunning te wijzigen en geen aanleiding niet
tot verlening van de omgevingsvergunning over te gaan. Voor
de reactie op de zienswijze wordt verwezen naar de “Nota van
Beantwoording Zienswijzen omgevingsvergunning Schipholparkeren kavel Schouten deelgebied 3 GPA”. De gemeenteraad
van Aalsmeer heeft op 16 mei 2019 een verklaring van geen
bedenkingen (vvgb) afgegeven ten aanzien van (de verlening
van) de omgevingsvergunning ten behoeve van Schipholparkeren op kavel Schouten in Green Park Aalsmeer deelgebied 3.

De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige relevante stukken, waaronder
de verklaring van geen bedenkingen, liggen gedurende zes
weken, met ingang van 7 juni 2019 t/m 19 juli 2019, ter inzage
op de volgende wijzen:
- Bij de receptie van het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur (vrije inloop). Op
woensdag is de balie tevens open van 16.30-20.00 uur. Op
vrijdag is de balie open van 08.30-10.30 uur.
- Bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via de centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.3012.30 uur);
- Via de gemeentelijke viewer, link: https://0358.ropubliceer.nl;
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.OIAVHB05xAA-VG01
Met ingang van 8 juni 2019 kan gedurende zes weken tegen
het besluit dan wel de omgevingsvergunning beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze
op het ontwerpbesluit heeft ingediend, dan wel door een belanghebbende aan wie niet verweten kan worden dat hij/zij
niet tijdig een zienswijze ingediend heeft. Het besluit tot het
verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet
op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om
voorlopige voorziening (schorsing) indienen. Als binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de
Rechtbank Amsterdam is ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van
beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘KUDELSTAART 2019’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
het bepaalde in de gemeentelijke Participatie- en inspraakverordening, bekend dat inspraak wordt verleend over het
voorontwerp bestemmingsplan “Kudelstaart 2019” met de bijbehorende stukken. Het gebied van het voorontwerp bestemmingsplan beslaat de gronden ten zuiden van de Herenweg en
Kudelstaartseweg, ten noorden van de Hoofdweg, ten oosten
van de Bilderdammerdijk en de gronden ten westen van de
Legmeerdijk en Bachlaan. Het voorontwerpbestemmingsplan
is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’. Het geeft een actueel beheerkader voor het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Het
voorontwerp is in beginsel conserverend van aard, wat wil zeggen dat het plan niet tot nauwelijks inspeelt op toekomstige
ontwikkelingen. Hierop zijn twee uitzonderingen. Ontwikkelingen in dit voorontwerpbestemmingsplan omvatten:
- Realiseren jongerenontmoetingsplek (jop) ter hoogte van
het basketbalveld en skatebaan aan de Bilderdammerweg;
- Vestigen staalverwerkingsbedrijf in pand Cactuslaan 3.
Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van 7 juni t/m 18 juli 2019.
De stukken zijn op de volgende wijze in te zien
Digitaal
U kunt de digitale versie van het voorontwerp bestemmingsplan “Kudelstaart 2019” raadplegen op:
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.20-VO01
- op de gemeentelijke viewer: http://0358.ropubliceer.nl
Papier
Het papieren voorontwerp bestemmingsplan “Kudelstaart
2019” met behorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij:
- 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
woensdag-avond van 16.30-20.00 uur en vrijdag van 8.3010.30 uur;
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden zie:
http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.
Inloopavond
Dinsdagavond 25 juni 2019 organiseert de gemeente in
Dorpshuis ‘t Podium, Kudelstaartseweg 239, een inloopavond
over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2019’. De
avond duurt van 19:00 tot 21:00 uur. Belangstellenden kunnen tijdens deze avond kennisnemen van het plan en de beschreven ontwikkelingen en vragen stellen aan de aanwezige
ambtenaren.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
MAANDAG 10 JUNI
Het gemeentehuis is maandag 10 juni (2e pinksterdag)
gesloten.
INZAMELEN AFVAL
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Rectificatie
- Stationsweg 4, 1431 EG, (Z18-001317), (Omgevingsvergunning, Kennisgeving ontwerp beschikking) het slopen
van bestaande pand en het oprichten van een winkel op
de begane grond en 6 appartementen op 3 verdiepingen
daarboven. Toelichting: in de publicatie van week 21 is een
onvolledige omschrijving gepubliceerd. De aanvraag, de
ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 24 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
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.
- Mendelstraat 103, 1431 KP, (Z19-032617), het maken van
een kap met dakkapel op de woning
- Chrysantenstraat 21, 1431 BM, (Z19-031535), het realiseren
van een opbouw op de bestaande aanbouw
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:
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 -540 4911.

Inspraak
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie betreffende dit voorontwerp bestemmingsplan
schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester
en wethouders van Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
onder vermelding van ‘Voorontwerp bestemmingsplan Kudelstaart 2019’ (Z19-029279). Een inspraakreactie kan ook digitaal
worden ingediend via http://0358.ropubliceer.nl. Vervolgens
selecteert u het betreffende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest
u de optie ‘reageren’.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
-

Aalsmeerderweg 283-21 en 283-22, 1432 CN, (Z19029069), het splitsen van een bedrijfsruimte naar 2 bedrijfsruimten. Verzonden: 28 mei 2019
Oosteinderweg 473 A, 1432 BJ, (Z19-007517), het vestigen
van een paardenhouderij. Verzonden: 28 mei 2019
Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z19-027003), het
wijzigen van de gevels met laadkuil en een dakophoging
aan de voorzijde. Verzonden: 29 mei 2019
Oosteinderweg 292, 1432 BD, (Z19-012223), het bouwen
van een opbouw op het bestaande platte dak van de woning. Verzonden: 29 mei 2019
Oosteinderweg 392, 1432 BG, (Z19-020687), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van een pastoriewoning naar pastorieappartement met kamerverhuur. Verzonden: 28 mei 2019

Geweigerde 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 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 205 ws, 1432 AS, (Z19-027195), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 27 mei 2019

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(GECOMBINEERDE WELSTANDS- EN
ERFGOEDCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 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 Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning 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 evenementenkalender waaruit u kunt afleiden 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 aangevraagd:

-

Surfeiland, Kudelstaartseweg 22 (Z19-031483) Westeinder
Waterweek op 26 tot 30 juni 2019, ontvangen 26 mei 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 maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Parkeerplaats achter Dorpshuis, Kudelstaartseweg 239
(Z19-026106) Beachvolleybaltoernooi op 15 juni 2019, 28
mei 2019 verzonden
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
(AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 591B, 1432BM (Z19-030330) Lunchlokaal
De Drukker, ontvangen 20 mei 2019

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

TER INZAGE:
t/m 20-06-19

t/m 20-06-19
t/m 5-07-19
t/m 18-07-19
t/m 19-07-19

De ontwerpbeschikking, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t.
ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N201zone’, ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en
OLV’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Legmeerdijk 289-291 in Aalsmeer (Z18-007348)
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal voor Herenweg 60 Kudelstaart, Z19-018428
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. pand Stationsweg 4, 1431 EG, (Z18-001317)
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart
2019’ met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige relevante stukken m.b.t. kavel Schouten,
Green Park deelgebied 3, nabij Aalsmeerderweg 32 in Aalsmeer (Z18-002531)

