13 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.

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.

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.

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.

BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt
in de Staatscourant en digitaal via
www.officielebekendmakingen.nl.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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.

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 20 juni 2019, in de raadzaal van het gemeentehuis
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.
Om 19.30 uur vindt in de Burgerzaal de huldiging
plaats van de teams Heren 1, Heren A1 en Dames C1.
De drie teams hebben het Kampioenschap behaald.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

20.05

R-1

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
Aghbal
Bentaleb

Voorletters
S.
I.

GeboorteDatum
datum beschikking
25-03-1998
13-12-2017

04-06-2019
04-06-2019

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?
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-

1.
2.
3.
4.
5.

Voorafgaand aan de
raadsvergadering wordt stilgestaan
bij het overlijden van oud-raadslid
de heer J. Coerse
Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
Vaststelling van de agenda
Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 16 mei 2019
Vaststelling van de lijst
ingekomen stukken
Bekrachtigen geheimhouding

HAMERSTUKKEN
20.10

R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

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

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.

VERGADERING DONDERDAG 20 JUNI 2019

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

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.

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.

schrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder R.K. van Rijn
Wijzigen Gemeenschappelijke
Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstellend (GR OGZ)
Aanbod Peuterarrangementen 2020
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022
Actualisering grondexploitaties
ultimo 2018
Vaststellen Plan van Eisen Europese
aanbesteding accountantsdiensten
2020-2024
BEHANDELSTUK

20.15
21.00
22.00

R-8
R-9

Vaststellen jaarstukken 2018
Bestuursrapportage 2019
Vragenkwartier
SLUITING

VERGADERING DONDERDAG 27 JUNI 2019
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 27 juni 2019, in de raadzaal van het gemeentehuis
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1

1. Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
2. Vaststelling van de agenda
3. Bekrachtigen geheimhouding
BEHANDELSTUK

20.05
23.10

R-2
R-3

Kadernota 2020
Vergadering Regioraad Vervoerregio
Amsterdam op 9 juli 2019
SLUITING

BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt
bekend dat zij bij besluit van 29 mei 2019, kenmerk IenW/BSK2019/119756, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en
vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de
gevels van woningen gelegen aan de weg “Oosteinderweg”,
te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer, vanwege de weg “Oosteinderweg”, mogen ondervinden. Met toepassing van artikel 90,
vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd
besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot
het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg
“Oosteinderweg”, binnen de woningen voor zover niet wordt
voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.
Ter inzage 6 weken vanaf 14 juni 2019
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 14 juni 2019 gedurende de bezwaartermijn van 6 weken ter inzage op:
- het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer. Alleen op
afspraak (0297-387575);
- het gemeentehuis van de gemeente Amstelveen. Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag 08.30-15.30
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag van 8.30-12.30 uur;
- het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d
te Woerden) op werkdagen van 8.30-17.00 uur. Mocht u
van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dan

moet u vooraf telefonisch contact opnemen met het Bureau (0348 - 487 450).
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen
met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde
van de geluidsbelasting. Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor
het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van
artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken.
Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop
het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het
bezwaarschrift dient te worden gericht aan:
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97, 3440 AB Woerden
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar. (projectnr. 2017.050.00)
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN POLDERZOOM FASE
2 EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE
Ontwerp bestemmingsplan Polderzoom fase 2
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp bestemmingsplan “Polderzoom fase 2” met de bijbehorende stukken
(IDN : NL.IMRO.0358.07N-OW01).
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 een deel van de
geprojecteerde woningen binnen het plangebied.
Polderzoom fase 2 is een onderdeel van het project Tuinen van
Aalsmeer. Er kunnen in dit plangebied circa 121-125 woningen
worden gerealiseerd. Hiermee kan worden bijgedragen aan
de huisvestingsvraag van woningzoekenden in Aalsmeer en
wordt de leefbaarheid van het gebied verbeterd.
Locatie
Het plangebied Polderzoom wordt grofweg begrensd door
de Stommeerkade in het noorden en oosten, de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in het westen, het Bielzenpad in het
zuiden en de Wissel en het baanvak in het zuidwesten en ligt
tussen het Spoorlijnpad en de Stommeerkade.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt
gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van vrijdag 14
juni 2019 t/m donderdag 25 juli 2019.
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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Vervolg van vorige blz.
De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:
Digitaal
U kunt het ontwerp bestemmingsplan raadplegen op:
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0358.07N-OW01
- en op de gemeentelijke website via:
http://ro0358.ropubliceer.nl
Papier
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken en
het ontwerpbesluit hogere grenswaarde liggen gedurende de
genoemde termijn ook ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie:
http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale
balie, zie voor openingstijden https://www.amstelveen.nl/
in-amstelveen/publicatie/balie-bouwen-vergunningen.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende dit ontwerp bestemmingsplan schriftelijk
kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder vermelding van zaaknummer Z-19/032141.
Een zienswijze moet worden ondertekend en moet
tenminste bevatten
a. De naam en adres van de indiener;
b. De dagtekening;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
gericht is;
d. De gronden van het bezwaar.
Een zienswijze kan naar keuze mondeling naar voren worden
gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
dient u via het centrale nummer 020 540 4911 een afspraak te
maken met de behandelend ambtenaar.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van
de nieuw aan te leggen Burgemeester Hoffscholteweg. Ten gevolge van de activiteiten op het gezoneerde industrieterrein
Schiphol Oost ter plaatse van het plangebied blijkt dat er een
geluidsbelasting veroorzaakt zal worden die hoger bedraagt
dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) maar niet meer
bedraagt dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55
dB(A). Ook hiervoor dient een hogere grenswaarde te worden
vastgesteld. In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan
wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid. Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende
stukken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke 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 ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere
grenswaarden Polderzoom fase 2’.
ONTWERP EXPLOITATIEPLAN POLDERZOOM FASE 2
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp “exploitatieplan Polderzoom fase 2”. (IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01).
Kostenverhaal
De Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) verplicht gemeenten in afdeling 6.4 Grondexploitatie om tegelijkertijd met het
bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het
kostenverhaal anderszins is verzekerd en het niet noodzakelijk
is eisen te stellen aan het plan. Binnen het plangebied “Polder-

zoom fase 2” bevinden zich eigenaren met wie de gemeente
nog geen overeenkomst heeft gesloten en waarvan het niet
zeker is dat dit vóór vaststelling van het bestemmingsplan
nog gebeurt. Om deze reden is de gemeente voornemens tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingplan een
exploitatieplan vast te stellen.
Exploitatieplan
Het primaire doel van een exploitatieplan is om kosten die ten
behoeve van de ontwikkeling van het gebied moeten worden
gemaakt te kunnen verhalen bij alle eigenaren in het exploitatieplangebied, zodat zij bij zelfrealisatie een evenredige bijdrage betalen in de exploitatiekosten.
Ter inzage
Het ontwerp exploitatieplan ligt gedurende zes (6) weken ter
inzage met ingang van vrijdag 14 juni 2019 t/m donderdag 25
juli 2019.
De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:
Digitaal
U kunt het ontwerp bestemmingsplan raadplegen op:
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0358.07NEX-OW01
- en op de gemeentelijke website via:
http://ro0358.ropubliceer.nl
Papier
Het ontwerp exploitatieplan ligt gedurende de genoemde termijn ook ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie:
http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale
balie, zie voor openingstijden https://www.amstelveen.nl/
in-amstelveen/publicatie/balie-bouwen-vergunningen.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende dit ontwerp explotatieplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders
van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder vermelding van zaaknummer Z-19/032141.
Een zienswijze moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten
a. De naam en adres van de indiener;
b. De dagtekening;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
gericht is;
d. De gronden van het bezwaar.
Een zienswijze kan naar keuze mondeling naar voren worden
gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
dient u via het centrale nummer 020 - 540 49 11 een afspraak
te maken met de behandelend ambtenaar.
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 67, 1431 ET, (Z19-033622), het plaatsen van
een erfafscheiding aan de voor- en achterzijde van de woning.
- Dorpsstraat 32, 1431 CD, (Z19-033658), het wijzigen van
de bestaande winkel en bovenwoning naar 7 appartementen, hetwijzigen van de voorgevel en het vervangen van
de kap
- Kamperfoeliestraat 64, 1431 RP, (Z19-033203), het aanbouwen van een serre

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Chrysantenstraat 19, 1431 BM, (Z19-029885), het maken
van een uitbouw aan achterzijde van de woning en maken
van een opbouw op de woning. Verzonden: 07 juni 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:
- Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (Z19-019833), het bouwen
van een loods. Verzonden: 06 juni 2019
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:
- Zwarteweg 23a en 23b en Vuurdoornstraat 1a en 1b, 1431
VH, (Z19-021382), het bouwen van 4 vrijstaande woningen
en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 06 juni
2019
- Oosteinderweg 59 ws, 1432 AD, (Z19-010166), het vervangen van de woonark. Verzonden: 05 juni 2019
- Mijnsherenweg 28A, (Z19-008350), het bouwen van een
kas met bedrijfsruimte. Verzonden: 04 juni 2019
Verleende omgevingsvergunningen,
uitgebreide procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 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:
- Dreef 1A-1B, 1431 WC, (Z19-009167), brandveilig gebruik
Integraal kindcentrum voor basisonderwijs en kinderopvang. Verzonden: 04 juni 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:
- Pontweg 24 en 24A, 1432 BX, (Z19-010981), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. functiewijziging naar kamergewijze verhuur. Verzonden: 04 juni 2019
- 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). Verzonden: 04 juni 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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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 (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.
- Einsteinstraat tussen Mijnsherenweg en Robend (Z19026129) Braderie Kudelstaart op 19 juni 2019, verzonden
12 juni 2019
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Westeinderplas + Starteiland + WV Schiphol (Z19-032523)
6-uurs van de Westeinder (Zeilwedstrijd) op 15 juni 2019,
melding akkoord 6 juni 2019
- Gemaalstraat (Z19-033891) Buurt Borrel op 6 juli 2019,
melding akkoord op 7 juni 2019
- Kudelstaartseweg 239 (Z19-033286) Feestavond in het kader van Feestweek Kudelstaart op 22 juni 2019, melding
akkoord 5 juni 2019
- Copernicusstraat (Z19-033909) Sportmiddag op 22 juni
2019, melding akkoord 11 juni 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 20-06-19

t/m 20-06-19
t/m 05-07-19
t/m 18-07-19
t/m 19-07-19

t/m 25-07-19

t/m 25-07-19
t/m 26-07-19

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)
Ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken Polderzoom fase 2 en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde (IDN :
NL.IMRO.0358.07N-OW01)
Ontwerp “exploitatieplan Polderzoom fase 2”.
(IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01)
Besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken m.b.t. bekendmaking wet geluidhinder i.v.m. ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting die de gevels van
woningen gelegen aan de weg “Oosteinderweg”, te Aalsmeer mogen ondervinden

