
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.

-  Haydnstraat 6, 1431 ZB, (Z20-050323), het plaatsen van 
een aanbouw in het voorerfgebied van de woning  

-  Oosteinderweg 491, 1432 BK, (Z20-050317), het verbou-
wen van de woning  

-  Laurierhof t.h.v. Burg.Kasteleinweg sectie C 3937, C 3931 
en C 4365, (Z20-049845), het opnieuw aanleggen van een 
tijdelijke in- en uitrit als wegaansluiting naar Burg. Kaste-
leinweg t.b.v. bouwverkeer van het bouwproject Laurier-
hof  

-  Uiterweg 34, 1431 AN, (Z20-049596), het plaatsen van een 
dakraam ( rijksmonument)  

-  Molenpad 4, 1431 BZ, (Z20-049559), het herindelen en 
aanpassen van de brandcompartimenteringen en brand-
veilig gebruik  

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:

-  Hoofdweg 142, 1433 JX, (Z20-041404), het plaatsen van 
een dakkapel in het linker- en rechterzijdakvlak   Verzon-
den: 17 juli 2020

-  Karperstraat 75, 1432 PC, (Z20-038456), het plaatsen van 
een airco op de dakkapel aan de voorzijde van de woning   
Verzonden: 17 juli 2020

-  Rietwijkerdwarsweg 4 (Rietwijkerdwarsweg, Sectie A nr. 
3668), (Z20-013326), het realiseren van een bedrijfsge-
bouw voor de verwerking en verhandeling van agrarische 
producten zoals bloemen en planten   Verzonden: 16 juli 
2020

-  Hornweg 177A, 1432 GH, (Z20-023676), het veranderen 
van het bestaande gebouw en het gedeeltelijk in gebruik 
nemen als yogastudio   Verzonden: 16 juli 2020

MELDINGEN AKKOORD
•	 Stommeerkade	 61A,	 1431	 EL	 (Z20-045512),	 het	 mobiel	

puin breken van bouw en sloopafval (3500 ton puin) gedu-
rende 2 dagen tussen 27 augustus 2020 en 27 november 
2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGE-
VINGSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Beatrixstraat 60, 1432 HG, (Z20-037279), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning   Verzonden: 17 
juli 2020

GEWEIGERDE 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 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:
-  Burg. Kasteleinweg t.h.v. Zwarteweg (sectie C, nrs. 3039, 
4465 en 6247), (Z20-039431), het verwijderen van een buiten 
gebruik gestelde DPO leiding (project HOVASZ) (Het project is 
vergunningsvrij)  Verzonden: 17 juli 2020

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 verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-
tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd.

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.
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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.

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:

•	 het	lint;	
•	 een	ontwikkelzone	achter	het	 lint,	waar	passende	bedrij-

ven zich kunnen ontwikkelen
•	 een	groen/recreatieve	zone	achter	de	ontwikkelzone	en	
•	 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

•	 of	 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 

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 beschikking

Lae-bua S. 14-12-1960 15-07-2020
Langeveld D. 12-08-2000 15-07-2020

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.

 WET ALGEMENTE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE BESLISTERMIJN VERLENGD

- Uiterweg 214A, 1431 AT, (Z20-013919), het legaliseren van 
een entresolvloer ten behoeve van bedrijfsvoering.   Toe-
lichting: Tijdens de behandeling van de aanvraag is geble-
ken dat de omschrijving zoals eerder is gepubliceerd niet 
volledig was. 

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 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 
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, kindertoeslag enzovoort.

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;
•	 Leg	geen	zakken	naast	een	overvolle	container;
•	 Gooi	geen	textiel	bij	het	restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

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

RECTIFICATIE

TER INZAGELIGGING ONTWERP-STRUCTUURVISIE BOVEN-
LANDEN OOSTEINDERWEG (Z-2017-017209)
Op 7 juli 2020 hebben burgemeester en wethouders van Aals-
meer het ontwerp van de structuurvisie Bovenlanden Oostein-
derweg vrijgegeven 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 reactieter-
mijn.

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 
meer toekomstbestendig. 
Ook voor het gebied de Bovenlanden Oosteinderweg geldt, 
dat de toekomst van de hier aanwezige trekheestercultuur 
onder druk staat. 
Tegelijkertijd zijn transformaties in het gebied lastig door be-
perkingen vanuit Schiphol (LIB contouren). Het gebied is door 
de ligging in het verlengde van de Aalsmeerbaan (aan de over-
zijde van de Ringvaart) zwaar milieubelast. Hierdoor staat de 
leefbaarheid onder druk. 
Dit is de reden dat wij een structuurvisie voor dit gebied heb-
ben 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 

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.



VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijk-
se publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan of-
ficiële 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 mede-
delingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 8:30 en 12:00 uur op af-
spraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aals-

meer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 
575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij 
de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 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 medewerker van de afdeling vergun-
ningen 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 indie-
nen 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 burge-
meester 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 telefoonnummer 020 -540 
4911.

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




