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Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

meer toekomstbestendig. Ook voor het gebied de Bovenlan-
den Oosteinderweg geldt, dat de toekomst van de hier aan-
wezige trekheestercultuur onder druk staat. Tegelijkertijd zijn 
transformaties in het gebied lastig door beperkingen vanuit 
Schiphol (LIB contouren). Het gebied is door de ligging in 
het verlengde van de Aalsmeerbaan (aan de overzijde van de 
Ringvaart) zwaar milieubelast. Hierdoor staat de leefbaarheid 
onder druk. Dit is de reden dat wij een structuurvisie voor dit 
gebied hebben opgesteld in samenspraak met bewoners en 
bedrijven in dit gebied. 

De Bovenlanden kennen een rijke cultuurhistorie, veelal ge-
relateerd aan de tuinbouw. Daar herbergt het groene en wa-
terrijke gebied veel natuurwaarden en recreatieve trekkers en 
is daarmee een groene parel in een dichtbevolkte regio. Met 
deze visie wordt ingezet op de versterking van deze waarden 
van het gebied, zodat de leefbaarheid wordt vergroot. 
De structuurvisie vormt een toetsingskader voor ruimtelijke 
initiatieven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vier 
zones:
a) het lint; 
b) een ontwikkelzone achter het lint, waar passende bedrij-

ven zich kunnen ontwikkelen
c) een groen/recreatieve zone achter de ontwikkelzone en 
d) een groen-/ recreatieve zone langs de Ringvaart. 

De visie zal na vaststelling gebruikt worden als basis om fond-
sen te werven voor de transformatiekosten die niet door initia-
tiefnemers en gemeente gedragen kunnen worden. 

Deze visie is tot stand gekomen na een uitgebreide participa-
tie met bewoners en bedrijven en andere belanghebbenden 
in het gebied. 

WAAR VINDT U INFORMATIE?
Het ontwerp van de structuurvisie vindt u op de volgende 
manieren:
•	 de	 landelijke	voorziening	van	www.ruimtelijkeplannen.nl

door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.SvOos-
teinderweg-OW01

•	 de	gemeentelijke	voorziening,	rechtstreeks	via	http 0358.
ropubliceer.nl, identificatiecode: NL.IMRO.0358.SvOostein-
derweg-OW01

•	 o 	 via	 de	website	 van	 aalsmeerl	 onder	 https www.aals-
meer.nl/wonen-leven/publicatie/bestemmingsplannen-
en-structuurvisies 

TER INZAGELEGGING
Gedurende maatregelen omtrent COVID-19 worden stukken 
niet ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn de stukken online in 
te zien, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 
(020) 540 4911

HOE KUNT U REAGEREN?
U kunt vanaf  15 juli 2020 gedurende acht weken reageren (tot  
en met 8 september 2020). Een ieder kan schriftelijk of monde-
ling een reactie indienen op de ontwerp structuurvisie Boven-
landen Oosteinderweg. Uw schriftelijke reactie kunt u indie-
nen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “ontwerpstruc-
tuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg Z-2017-017209”. Een 
email sturen kan ook via info@aalsmeer.nl 

WAT GEBEURT ER DAARNA?
Na afloop van de inzagetermijn worden alle reacties gebun-
deld en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord. 
De ontwerpstructuurvisie wordt vervolgens tezamen met de 
Nota van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de gemeen-
teraad. Tegen de vaststelling van een structuurvisie staat geen 
bezwaar en beroep open. Reacties die al eerder zijn ingediend 
worden meegenomen in deze procedure.

MEER INFORMATIE?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of 
een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen 
met mevrouw T. Witte (projectleider) van de afdeling Stedelijke 
Ontwikkeling, -mail info@aalsmeer.nl, telefoon 020-540 4393

TER INZAGELIGGING ONTWERPSTRUCTUURVISIE 
TUSSEN DE LINTEN Z2018038721

Op 7 juli 2020 hebben burgemeester en wethouders van Aals-
meer het ontwerp van de structuurvisie Tussen de Linten  vrij-
gegeven voor inspraak en overleg. Dit betekent dat iedereen 
met ingang van 15 juli tot en met 8 september 2020  ontwerp 
structuurvisie kan inzien. Dit is tevens de reactietermijn.

PLANGEBIED
Het gebied van de structuurvisie wordt begrensd door de 
Hoge Dijk, de Aalsmeerderweg in het zuiden en het plange-
bied Schinkeldijkje in het oosten. Het Greenpark-deel van dit 
gebied (tussen N201 en Machineweg) valt niet binnen het 
gebied, omdat dit al onderdeel uitmaakt van een andere struc-
tuurvisie. 

WAT IS HET DOEL VAN DE STRUCTUURVISIE TUSSEN DE 
LINTEN? 
Grote delen van het glasareaal in de regio Aalsmeer zijn niet 
meer toekomstbestendig. 
Ook voor het gebied Tussen de Linten geldt, dat de toekomst 
van de hier aanwezige tuinbouw onder druk staat. Tegelijker-
tijd zijn transformaties in het gebied lastig door beperkingen 
vanuit Schiphol (LIB contouren). Het gebied is door de ligging 
in het verlengde van de Aalsmeerbaan (aan de overzijde van 
de Ringvaart) zwaar milieubelast. Hierdoor staat de leefbaar-
heid onder druk. 
Dit is de reden dat wij een structuurvisie voor dit gebied heb-

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 
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 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 in het raadhuis Amstelveen 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 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 statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 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, kinder-
toeslag enzovoort.

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

Csurcsia T. 31-12-1986 02-07-2020
Ganeshan B. 23-05-1990 02-07-2020
Milaskity B. 12-10-1993 02-07-2020
Tóth R. 14-10-1978 02-07-2020

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

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet 
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgesla-
gen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het 
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet 
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
•	 Bewaar	uw	kleding	voorlopig	thuis
•	 eg	geen	zakken	naast	een	overvolle	container
•	 ooi	geen	te tiel	bij	het	resta val.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

TER INZAGELIGGING ONTWERPSTRUCTUURVISIE 
BOVENLANDEN OOSTEINDERWEG Z2017017209

De gemeente gaat een nieuw riool aanleggen in de Jac. P. Thijs-
selaan en de Linnaeuslaan. Een uitgebreide omschrijving van 
het project, vindt u op de pagina met werkzaamheden: 
https://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/wegwerkzaamheden/
nieuw-riool-jac-p-thijsselaan-en-linnaeuslaan. 
Bij het maken van de plannen is gekeken hoe zoveel mogelijk 
bomen behouden kunnen worden. De ligging van het riool is 
hierop aangepast. Naar verwachting moeten 11 bomen wor-
den gekapt. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd. Tij-
dens de uitvoering van de werkzaamheden wordt gekeken of 
er bomen zijn die toch behouden kunnen blijven.

PLANGEBIED
Het gebied van de structuurvisie wordt begrensd door de 
oude Spoordijk in het zuidwesten, de Ringvaart van de Haar-
lemmermeerpolder in het noordwesten, de Meester Jac. Tak-
kade in het noordoosten en de Hogedijk in het zuidoosten. 

WAT IS HET DOEL VAN DE STRUCTUURVISIE BOVENLAN-
DEN OOSTEINDERWEG?
Grote delen van het glasareaal in de regio Aalsmeer zijn niet 

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 COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer (0297) 38 75 75. 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 te-
lefonisch 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 tij-
delijk 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 tele-
foonnummer van de gemeente (0297) 38 75 75 . U kunt dan 
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan 
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opge-
heven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis 
in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen 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 wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen  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 porte-
feuilleverdeling 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 raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. 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.

ben opgesteld in samenspraak met bewoners en bedrijven in 
dit gebied. 

Met deze visie wordt aangesloten bij de kwaliteiten en kracht 
van het gebied. Het gaat daarbij om : 
- het afwisselende en landelijk karakter van het gebied; 
- de lintstructuur;
- de groene doorzichten;
- het pionierskarakter van het gebied;
- het gebied vervult een kraamkamerfunctie voor startende 

en overwegend kleinere bedrijven.

De structuurvisie vormt een toetsingskader voor ruimtelijke 
initiatieven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in drie 
deelgebieden:
e) het meest westelijk gebied waar tuinbouw, kleinschalige

arbeidsextensieve bedrijvigheid en duurzame energie-
voorziening mogelijk is;

f ) het gebied begrens door Aalsmeeeerderweg, Hoge Dijk,
Machineweg en Kerkweg. In dit gebied zijn behalve tuin-
bouw passende kleinschalige bedrijven mogelijk, duur-
zame energie en kleinschalige woningbouw onder voor-
waarden van geluidsadaptief bouwen.

g) Het gebied begrens door Aalsmeerderweg, Kerkweg,
Hoge Dijk en plangebied Schinkeldijkje. In dit gebed is
kleinschalige woningbouwontwikkeling mogelijk. 

De visie zal na vaststelling gebruikt worden als basis om fond-
sen te werven voor de transformatiekosten die niet door initia-
tiefnemers en gemeente gedragen kunnen worden. 

Deze visie is tot stand gekomen na een uitgebreide participa-
tie met bewoners en bedrijven en andere belanghebbenden 
in het gebied. 

WAAR VINDT U INFORMATIE?
Het ontwerp van de structuurvisie vindt u op de volgende 
manieren:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl

door te zoeken op identificatiecode: 
NL.IMRO.0358.SvTussenDeLinten-OW01

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, identificatiecode : 
NL.IMRO.0358.SvTussenDeLinten-OW01

- of via de website van Aalsmeer  https://www.aalsmeer.nl/
wonen-leven/publicatie/bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies 

TER INZAGELEGGING
Gedurende maatregelen omtrent COVID-19 worden stukken 
niet ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn de stukken online in 
te zien, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 
(020) 540 4911

HOE KUNT U REAGEREN?
U kunt vanaf 15 juli 2020 gedurende acht weken reageren (tot 
en met 8 september 2020). Een ieder kan schriftelijk of mon-
deling een reactie indienen op de ontwerp structuurvisie Tus-
sen de Linten. Uw schriftelijke reactie kunt u indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG, Aalsmeer) onder vermelding van “ontwerpstructuurvisie 
Tussen de Linten 
Z-2018-038721”. Een email sturen kan ook via info@aalsmeer.nl

WAT GEBEURT ER DAARNA?
Na afloop van de inzagetermijn worden alle reacties gebun-
deld en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord. 
De ontwerpstructuurvisie wordt vervolgens tezamen met de 
Nota van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de gemeen-
teraad. Tegen de vaststelling van een structuurvisie staat geen 
bezwaar en beroep open. Reacties die al eerder zijn ingediend 
worden meegenomen in deze procedure.

MEER INFORMATIE?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of 
een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen 
met mevrouw T. Witte (projectleider) van de afdeling Stedelijke 
Ontwikkeling, -mail info@aalsmeer.nl, telefoon 020 - 540 43 93.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer 
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? 
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke 
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende 
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.

De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen 
alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een 
afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u tele-
fonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak, 
via (0297) 38 75 75.

Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende 
tijden:
Maan-/dins-/donder-/vrijdag  08.30 uur – 12.00 uur
Woensdag  13.00 uur – 16.30 uur

WET ALGEMENTE 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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Rietwijkeroordweg 60 kwek, 1432 JE, (Z20-046895), het

verbouwen en aanpassen van het kassencomplex
- Oosteinderweg 32, 1432 AL, (Z20-046843), revisievergun-

ning milieu i.v.m. uitbreiding van een bestaande inrichting. 
Toelichting:
De aanvraag is ter behandeling overgedragen aan de Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

- Oosteinderweg 247C, 1432 AT, (Z20-046521), het wijzigen 
van gevelreclame

- Jac.P. Thijsselaan en Linnaeuslaan sectie C 5368 en C 7376, 
(Z20-046200), het kappen van 12 bomen t.b.v. het aanleg-
gen van een nieuw riool

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergun-
ning, 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:
- Hornweg 177A, 1432 GH, (Z20-023676), het veranderen

van het bestaande gebouw en het gedeeltelijk in gebruik 
nemen als yogastudio. Verzonden: 02 juli 2020

- Burgemeester Kasteleinweg, (Z20-035163), het uitvoeren
van werkzaamheden in archeologisch waardevol gebied
en in een zone met dubbelbestemming waterkering t.b.v. 
de aanleg van HOVASZ. Verzonden: 02 juli 2020

- Dreef 7A, 1431 WE, (Z20-033762), het tijdelijk uitbreiden
van bestaand BSO gebouw met één laag. Verzonden: 01
juli 2020

- Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z20-027321), het wijzigen en in-
tern verkleinen van de verdiepingsvloer ten opzichte van
de reeds verleende vergunning Z19-065309.   Verzonden: 
08 juni 2020

- Japanlaan 9, 1432 DK, (Z20-017194), het wijzigen van de
indeling van het logiesgebouw ten opzichte van een eer-
der verleende vergunning. Verzonden: 29 juni 2020

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:
- Oosteinderweg, sectie A nrs. 3470, 3551,3552,3553 en

3554 in Aalsmeer, (Z20-033775), het afwijken van het be-
stemmingsplan t.b.v. het gebruik van het perceel voor
grondverzetactiviteiten door meerdere bedrijven voor een 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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 
en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op
het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken 
via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen 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 Hand-
having, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker 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 be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente 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 telefoonnummer 020 -540 4911.

periode van 5 jaar. Verzonden: 06 juli 2020
- Midvoordreef 28, 1433 DG, (Z19-019851), het uitbouwen

van de 1e en 2e verdieping tot de achtergevel van de uit-
bouw van de begane grond en het realiseren van een dak-
kapel  Toelichting: Op 21 mei 2019 is aanvankelijk besloten 
de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. Tegen
dit besluit is bezwaar gemaakt. Naar aanleiding daarvan
is geconcludeerd dat er bij nader inzien geen ruimtelijke
bezwaren bestaan tegen het bouwplan. Om die reden is
het besluit van 21 mei 2019 herroepen en is de gevraagde 
omgevingsvergunning alsnog verleend. 
NB.: De omgevingsvergunning wordt verleend in het ka-
der van een beslissing op bezwaar. Tegen dat besluit staat 
beroep open. De beroepstermijn bedraagt 6 weken. Ver-
zonden: 02 juli 2020

- Poldermeesterplein t.h.v. de ingang van het appartemen-
tengebouw, (Z20-031922), het inrichten van een bouw-
plaats op de parkeerplaats t.b.v. de verbouwing van Albert 
Heijn van 24 juli tot en met 4 augustus 2020. Verzonden: 01 
juli 2020

MELDINGEN AKKOORD
- Christinastraat 22, 1432 HN (Z20-041538), sanering van

een ondergrondse brandstoftank (particulier)
- Rietwijkeroordwek 60 kwek, 1432 JE (Z20-047347), het

deels verwijderen van het bestaande glasdek en de gevel

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de 
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de 
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbe-
sluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten 
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
•	 Opheffen	 gehandicaptenparkeerplaats	 –	 Ophelialaan,

zuidkant, ten westen van de kruising met de
Jac. P. Thijsselaan.

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK EN 
HORECA EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender 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.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
AANVRAGEN  

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aan-
gevraagd:
•	 Pontweg	28	 (Z20-045212)	Brasserie	David,	ontvangen	26	

juni 2020

DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
•	 Pontweg	28	 (Z20-045210)	Brasserie	David,	ontvangen	26	

juni 2020

INGETROKKEN AANVRAGEN:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
•	 Zwarteweg	90	(Z20-032134)	Stichting	Cultureel	Jongeren-

centrum Aalsmeer (CJA), ingetrokken 7 juli 2020

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende ontheffing is aangevraagd.
is verzocht om vanwege het wegwerkzaamheden van 14 t/m 
16 september en van 25 september t/m 15 oktober 2020, op 
het	kruispunt	Burgemeester	Kasteleinweg	-	Van	Cleeffkade.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
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 en donder-
dagen 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 schrif-
telijk	een	zienswijze	 indienen	bij	het	betreffende	bestuursor-
gaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE:

t/m 6 augustus 2020:
- ligt de ontwerpomgevingsvergunning voor de herinrich-

ting van het Waterfront (Z19-059133)met de daarbij beho-

rende stukken, waaronder de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen van de raad

t/m 8 september 2020: 
- ontwerp structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg
t/m 8 september 2020
- ontwerp-structuurvisie Tussen de Linten




