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•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	
	 u	bezwaar	maakt;
•	 waarom	u	het	niet	eens	bent	met	ons	besluit;
•	 uw	handtekening;	
•	 zo	mogelijk	uw	e-mailadres;	
•	 het	telefoonnummer	waarop	u	overdag	te	bereiken	bent.

Wilt	 u	 liever	 digitaal	 bezwaar	maken?	Dan	 kan	dit	 via	www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift.	 Hiervoor	 moet	 u	 wel	 over	 een	
elektronische	 handtekening	 (DigiD)	 beschikken.	 Kijk	 voor	
meer	 informatie	 op	 www.aalsmeer.nl,	 de	 folder	 “Bezwaar-
schrift	indienen?”	De	folder	is	ook	verkrijgbaar	in	de	publieks-
hal	van	het	gemeentehuis.

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

	Rudnik	 R.K.	 21-10-1987	 24-11-2020
	Rudnik	 J.	 02-09-2018	 24-11-2020
	Rudnik	 M.	 25-01-2016	 24-11-2020
	Rudnik	 E.I.	 02-01-1988	 24-11-2020
	van	der	Zwaard	 P.A.	 04-10-1953	 24-11-2020

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 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	dossiernum-
mer.	 In	 een	 later	 stadium	kan	 eventueel	 een	 zienswijze,	 een	
bewaarschrift	of	een	beroepschrift	worden	ingediend.
-		 Oosteinderweg	575,	1432	BM,	(Z20-083294),	het	plaatsen	

van	een	dakkapel	aan	de	voorzijde	van	de	woning	
-		 Linnaeuslaan	 14,	 1431	 JV,	 (Z20-083281),	 het	 kappen	 van	

een	zieke	waardevolle	beuk	
-		 Dreef	 18,	 1431	WD,	 (Z20-083263),	 het	 plaatsen	 van	 een	

puincontainer	op	de	openbare	weg	voor	de	woning	van	
11	januari	tot	en	met	1	februari	2021	

-		 Chrysantenstraat	43	(kad.perceel	G	3093),	1431	BM,	(Z20-
082751),	het	legaliseren	van	een	reeds	aangebrachte	over-
kapping	voor	meubelopslag	

-		 Hornweg	315,	1432	GL,	(Z20-082486),	het	plaatsen	van	be-
schoeiing	met	compensatie	van	water	wat	bij	plaatsen	van	
beschoeiing	aan	de	linker	lange	zijde	is	gedempt	

-		 Rietwijkeroordweg	naast	nr.	6B,	(Z20-082342),	het	bouwen	
van	een	nieuw	agrarisch	bedrijfsgebouw	en	het	aanpassen	
van	waterbergingen	

-		 Turfstekerstraat	63,	1431	GD,	(Z20-082206),	het	legaliseren	
van	het	aanpassen	van	het	brandcompartiment	op	de	2de	
verdieping	

-		 Stationsweg,	achter	nr.	17A	en	Drie	Kolommenplein,	(Z20-
082038),	het	kappen	van	1	es	en	8	populieren	t.b.v.	sloop/
nieuwbouw	oude	postkantoor	

-		 Haya	 van	 Somerenstraat	 60,	 1433	 PH,	 (Z20-081978),	 het	
aanleggen	van	een	in-	en	uitrit	

-		 Uiterweg	417	ws4,	1431	AM,	(Z20-081946),	het	vervangen	
van	 de	 schuifpui	 (legalisatie)	 en	 het	 wijzigen	 van	 de	 te-
naamstelling	van	de	ligplaatsvergunning	

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De	beslistermijn	is	verlengd	met	zes	weken.	De	beslissing	op	
de	volgende	aanvragen	is	met	toepassing	van	artikel	3.9,	Lid	2	
van	de	wabo	verlengd:
-		 Stommeerweg	 en	 Kudelstaartseweg,	 (Z20-069601),	 het	

verwijderen	 van	 stortstenen	 en	 het	 aanleggen	 van	 een	
pierverlenging	 (Waterfront).	 Verzonden:	 28	 november	
2020

-		 Hogedijk,	 tussen	 Aalsmeerderweg-Stommeerkade	 en	 de	
Waterwolftunnel	 (van	 perceel	 B9934	 tot	 en	met	 B5102),	
(Z20-060818),	 het	 verbeteren	 van	 de	 Hogedijk	 i.v.m.	 de	
dijkveiligheid	(fase	1).	Verzonden:	23	oktober	2020

-		 Oosteinderweg	achter	 nrs.	 552-556	 (kad.perceel	 B	 9026),	
(Z20-061394),	het	bouwen	van	een	agrarische	 loods.	Ver-
zonden:	24	november	2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	4:5	van	de	Algemene	wet	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	

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	omge-
vingsvergunningen	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	op	het	gemeentehuis	alle	omge-
vingsvergunningen	opvragen	en	inzien.	

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	telefo-
nisch	bij	het	 loket	 terecht.	Nu	kunt	u	ook	weer	een	afspraak	
maken	voor	een	één	op	één	gesprek.	Neemt	u	telefonisch	con-
tact	met	ons	op	voor	het	maken	van	een	afspraak,	via	(0297)	
387575.	Het	is	mogelijk	om	een	afspraak	te	maken	binnen	de	
volgende	tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag	 08.30-12.00	uur
Woensdag		 	 	 13.00-16.30	uur

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR INWONERS 
MET LAAG INKOMEN

Inwoners	met	een	 laag	 inkomen,	chronisch	zieken	en	gehan-
dicapten	hebben	de	mogelijkheid	via	de	gemeente	 te	kiezen	
voor	 een	 collectieve	 zorgverzekering	 bij	 Zorg	 en	 Zekerheid.	
Door	mee	te	doen	aan	de	collectiviteit	betaalt	u	minder	premie.	
U	krijgt	korting	op	de	premie	van	Zorg	en	Zekerheid	en	ook	de	
gemeente	betaalt	mee	aan	uw	premie.	Het	pakket	van	de	col-
lectieve	zorgverzekering	is	uitgebreid	met	extra	vergoedingen	
voor	bijvoorbeeld	tandheelkunde,	fysiotherapie	en	brillen.	
Er	 is	 een	 keuze	 tussen	 twee	 aanvullende	 verzekeringen:	 de	
AV-Gemeente	Standaard	en	AV-Gemeente	Top.	Voor	iedereen	
is	er	een	passende	verzekering.	De	AV-Gemeente	Standaard	is	
bedoeld	voor	inwoners	met	een	inkomen	tot	110%	van	de	toe-
passelijke	bijstandsnorm	en	een	laag	vermogen.	Heeft	u	hoge	
zorgkosten?	De	AV-Gemeente	Top	is	er	voor	inwoners	met	een	
inkomen	tot	130%	van	het	netto	wettelijk	minimumloon	waar-
bij	niet	wordt	gekeken	naar	het	vermogen.	
Voldoet	u	aan	de	voorwaarden	en	wilt	u	zich	aanmelden?	Dat	
kan	 op	 de	 website	 www.gezondverzekerd.nl/aalsmeer.	 Op	
deze	website	vindt	u	ook	meer	informatie	over	beide	pakket-
ten	met	vergoedingen	en	de	premies.	Voor	vragen	kunt	u	tele-
fonisch	contact	opnemen	met	het	Sociaal	loket,	telefoonnum-
mer	(0297)	387575/	www.aalsmeer.nl/sociaal-loket.	

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De	volgende	personen	wonen	niet	meer	op	het	 adres,	waar	
zij	volgens	de	Basisregistratie	personen	(BRP)	staan	ingeschre-
ven.	 Dit	 blijkt	 uit	 onderzoek	 van	 de	 afdeling	 Publiekszaken.	
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	heeft	besloten	
de	persoonslijsten	van	deze	personen	in	de	BRP	niet	meer	bij	
te	houden.	Dit	betekent	formeel	dat	zij	op	dit	adres	niet	meer	
staan	ingeschreven	en	staan	geregistreerd	als	niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

	Sisák	 K.	 02-08-1975	 23-11-2020

Bezwaar indienen
Bent	u	het	niet	eens	met	ons	besluit?	Dan	kunt	u	een	gemoti-
veerd	bezwaarschrift	sturen	naar:	Het	college	van	burgemees-
ter	en	wethouders,	Postbus	253,	1430	AG	Aalsmeer,	 t.a.v.	 Ju-
ridische	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	ko-
pie	van	het	besluit	mee	te	sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
•	 uw	naam	en	adres;
•	 de	datum	van	uw	bezwaarschrift;

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein	1,	1431	EH	Aalsmeer
Postbus	253,	1430	AG	Aalsmeer
Tel.	0297-387575,	fax	0297-387676
Gemeente	is	ook	bereikbaar	via	het	lokale	tel.nr:	140297
Email:	info@aalsmeer.nl
Website:	www.aalsmeer.nl

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij	werken	alleen	nog	op	afspraak.	U	kunt	 telefonisch	een	
afspraak	maken	op	telefoonnummer	0297-387575.	Dit	doen	
wij	 om	 het	 bezoek	 aan	 het	 raadhuis	 zo	 veel	 mogelijk	 te	
spreiden	zodat	wij	u	nu	en	in	de	komende	periode	goed	van	
dienst	 kunnen	 zijn.Regel	dringende	 zaken	 zoveel	mogelijk	
digitaal.	Als	dat	om	wat	voor	reden	niet	kan,	overleg	dan	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	te-
lefoonnummer	van	de	gemeente	0297-387575.	U	kunt	dan	
aangeven	om	welk	stuk	het	gaat	zodat	het	u	per	post	kan	
worden	toegezonden.	Zodra	de	maatregelen	worden	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.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel	uw	mooiste	Aalsmeerse	foto’s	met	
#visitaalsmeer

en	wij	delen	onze	favoriete	foto’s. 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-
12.00	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	be-
stuursorgaan.

** 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.	0297-387575,	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	mede-
werker	van	de	afdeling	vergunningen	voor	uw	vragen	over	
bouwen	en	vergunningen.	Op	grond	van	artikel	8:1	Algeme-
ne	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	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	tel.	020-5404911.

onderkant	van	deze	advertentie:
-		 Oosteinderweg	184,	1432	AR,	 (Z20-064981),	het	wijzigen	

van	de	voorgevel	door	het	verwijderen	van	een	raam	op	
de	1e	verdieping.	Verzonden:	25	november	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:
-		 Herenweg	47,	1433	GV,	(Z20-053343),	het	bouwen	van	een	

woning.	Verzonden:	25	november	2020
-		 Mijnsherenweg	26	kwek,	kadastraal	perceel	D	4788,	1433	

AS,	(Z20-044124),	het	realiseren	van	een	technische	ruimte	
ten	behoeve	van	de	ondergrondse	waterberging.	Verzon-
den:	23	november	2020

MELDING AKKOORD
-	 Zwarteweg	147	(Z20-080533),	1431	VL,	het	slopen	van	een	

bedrijfspand	ten	behoeve	van	herbouw	en	uitbreiding	
-	 Mr.	Jac.	Takkade	28	(Z20-064866),	1432	CB,	het	stallen	en	

beweiden	van	maximaal	12	paarden	en	een	pony	
-	 Herenweg	64,	Kudelstaart	(Z20-080744),	1433	HB,	het	slo-

pen	van	een	woning	

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	

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:
-	 Zijdstraat	6	(Z20-082964)	Polo	Smak	Aalsmeer	1	B.V.,	ont-

vangen	op	25	november	2020

TER INZAGE

t/m	10-12-20	 Ontwerpbestemmingsplan	 “Parkmeer”,	 con-
cept	welstandscriteria	en	ontwerpbesluit	Ho-
gere	 grenswaarden	 Wet	 geluidhinder	 (Z20-
071090	)

t/m	10-12-20	 Verlening	omgevingsvergunning	voor	de	her-
inrichting	van	het	Waterfront	(Z19-059133)

t/m	17-12-20	 Verlening	 omgevingsvergunning	 Stations-
weg	17	Aalsmeer	 inclusief	 het	besluit	 hoge-
re	grenswaarden	geluid	met	de	daarbij	beho-
rende	stukken

t/m	18-12-20	 Actieplan	 geluid	 2013-2018	 met	 de	 daarbij	
behorende	stukken




