
Woningwet 
12 november 2009 

 
Aanvragen bouwvergunning 
Abbenes 
De Regtstraat 4, gedeeltelijk vergroten van de woning aan de achterzijde, 5 november 2009, 
2009/1122 
Hoofdweg 1639, geheel plaatsen van een rolkas, 5 november 2009, 2009/1116 

Badhoevedorp 
Curiestraat 1, geheel plaatsen van een berging, 30 oktober 2009, 2009/1095 
Nachtegaalstraat 4, gedeeltelijk veranderen van de berging en de garage, 29 oktober 2009, 

2009/1112 

Boesingheliede 
Schipholweg 973, gedeeltelijk oprichten van kantoorruimte, 4 november 2009, 2009/1113 

Cruquius 
Spieringweg 745, gedeeltelijk vergroten van een golfclubhuis en facilitair gebouw, 5 november 2009, 
2009/1119 

Hoofddorp 
Betsy Perkstraat 70, geheel veranderen van een portiek aan de voorgevel, 5 november 2009, 
2009/1120 

Brandenburg 15, geheel plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning, 4 november 
2009, 2009/1111 
Graan voor Visch 17502, geheel plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning, 2 

november 2009, 2009/1098 
Hamelenburg 2, geheel veranderen van een kozijn in de voorgevel van de woning, 5 november 2009, 
2009/1118 

Noordvaarder 23, geheel plaatsen van een dakkapel, 29 oktober 2009, 2009/1099 
Verbeekstraat 20, geheel plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak van de woning, 30 oktober 
2009, 2009/1103 

Wegalaan, geheel oprichten van een fietsenstalling, 28 oktober 2009, 2009/1096 

Leimuiderbrug 
Weteringweg 17, geheel oprichten van een schuur, 3 november 2009, 2009/1108 

Lijnden 
Akerdijk 110, gedeeltelijk veranderen van de garage/berging/carport, 5 november 2009, 2009/1117 

Nieuw-Vennep 
Ilperveld 7, het wijzigen van de achtergevel voor de reeds vergunde dakopbouw op de woning 
wijziging op 2009/783, 2 november 2009, 2009/1106 

Rijsenhout 
A4 Nabij Kruisweg, geheel vergroten van een kunstwerk133, 2 november 2009, 2009/1102 
Aarbergerweg 41, geheel oprichten van een menghal, 5 november 2009, 2009/1121 
Konnetlaantje 27, geheel veranderen van een speelveld in een sportveld wijziging op reeds verleende 

vergunning 2009/524, 2 november 2009, 2009/1107 
Rijshornplein 22, gedeeltelijk vergroten van de woning, 2 november 2009, 2009/1101 

Schiphol 
Nieuwemeerdijk, geheel oprichten van een fietstunnel kunstwerk 21, 3 november 2009, 2009/1115 
Schipholweg, geheel oprichten van een fietstunnel kunstwerk 31, 3 november 2009, 2009/1114 

Schiphol-Oost 
Fokkerweg/Schipholdijk, geheel oprichten van een kunstwerk 51, 2 november 2009, 2009/1104 

Vijfhuizen 
Spaarnwouderweg 1175, geheel plaatsen van een opslagloods, 3 november 2009, 2009/1109 
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Zwaanshoek 
Bennebroekerweg a 955, geheel plaatsen van een berging/atelier, 2 november 2009, 2009/1097 

Bennebroekerweg 993, geheel plaatsen van 2 woonhuizen, 28 oktober 2009, 2009/1094 

Zwanenburg 
De Heining 2, het herbouwen van een bedrijfspand wijziging op verleende bouwvergunning 

2005/1226, 2 november 2009, 2009/1100 
Marialaan 69, geheel vernieuwen van een hobbyruimte/berging, 3 november 2009, 2009/1110 
 

Inzien 
De bouwplannen kunnen worden bekeken bij het vergunningenloket, raadhuis Hoofddorp. Geopend 
ma t/m vr 9.00-13.00 uur. 

 

Verleende bouwvergunningen  

Aanvraag binnengekomen na 1 juli 2008 Zonder ontheffing 

Hoofddorp 
Concourslaan 4, gedeeltelijk vernieuwen van de voorgevel van het pand, 3 november 2009, 2009/896 
IJweg, gedeeltelijk veranderen van de gevel, 4 november 2009, 2009/948 

IJweg 821, geheel oprichten van een berging/bloemensorteerruimte/fustopslag, 6 november 2009, 
2009/904 
Kobbeduinen 1, geheel plaatsen van een dakopbouw met dakterras op de woning, 6 november 2009, 

2009/856 
Marktlaan 23, gedeeltelijk veranderen van een winkelindeling, 5 november 2009, 2009/1032 
Mercuriusplein 30, gedeeltelijk vernieuwen van reclame op de gevel van het pand, 3 november 2009, 

2009/974 
Mosselplaat 16, geheel veranderen van de garagedeur in een pui, 4 november 2009, 2009/986 

Lijnden 
Raasdorperweg 102, geheel plaatsen van opstallen, 5 november 2009, 2009/894 
Raasdorperweg 102, gedeeltelijk vernieuwen van opstallen, 5 november 2009, 2009/895 

Lisserbroek 
Krabbescheerstraat 1, gedeeltelijk vernieuwen;vergroten van dorpshuis de meerkoet, 4 november 
2009, 2009/945 

Nieuw-Vennep 
Bramerveld 46, geheel plaatsen van een berging, 6 november 2009, 2009/963 
Seoellaan 5, geheel plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak, 3 november 2009, 
2009/1071 

Seoellaan 7, geheel plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak, 3 november 2009, 
2009/1075 
Sint Anthoniusstraat F 1, gedeeltelijk vernieuwen van de indeling en het aanbrengen van 2 

vluchtdeuren, 2 november 2009, 2009/938 
Zichtweg 94, geheel plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning, 3 november 2009, 
2009/1058 

Zomerpark 46, geheel veranderen van de garagedeur in een pui, 4 november 2009, 2009/1047 

Vijfhuizen 
Vijfhuizerdijk tussen 205 en 205a, geheel oprichten van een woning, 30 oktober 2009, 2009/961 

Vijfhuizerdijk 72, gedeeltelijk vergroten van bedrijfsopslagruimte, 6 november 2009, 2009/869 
 
Bezwaar 



Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van het besluit schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar maken. Bezwaarschriften richten aan: gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. cluster 

Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. 
 

Aanvraag binnengekomen na 1 juli 2008 Met ontheffing 

Abbenes 
Hoofdweg 1641, geheel plaatsen van drie windturbines, 4 november 2009, 2009/371 

Nieuw-Vennep 
Hugo de Vriesstraat 6, geheel vergroten van de woning aan de rechterzijde, 4 november 2009, 
2009/728 

Zwanenburg 
Iepenlaan 95, gedeeltelijk vergroten van de woning, 5 november 2009, 2009/773 
 
Beroep 

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit, schriftelijk en 
gemotiveerd beroep indienen. Het beroepschrift omvat ten minste naam en adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is en de gronden van het 

beroep. Tenslotte dient het beroepschrift door de indiener te worden ondertekend. Voorts dient u bij 
het beroepschrift een afschrift te voegen van het bestreden besluit. Het beroepschrift dient te worden 
gericht aan de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.  

 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het 
indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de 

voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, p/a Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. 

 

Aanvragen sloopvergunning 
Haarlemmermeer 
Diverse locaties, verwijderen van asbesthoudend materiaal in en om woningen welke in beheer zijn bij 
Ymere, 21 oktober 2009, 2009\81; 
Rozenburg, 

Aalsmeerderweg 571, slopen van de fundering van een kas, 3 november 2009, 2009\82; 
 

Inzien 
De aanvragen kunnen worden bekeken bij het vergunningenloket, raadhuis Hoofddorp. Geopend ma 

t/m vr 9.00-13.00 uur. 
 
 

Verleende sloopvergunningen 
Hoofddorp 
Draverslaan 20, verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbestbevattende vlakke platen buiten, 
5 november 2009, 2009\39; 
Hoofdweg 440, slopen van een garage, 5 november 2009, 2009\78; 
 
Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar maken. Bezwaarschriften richten aan: College van burgemeester en 
wethouders, Cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. 

 



 
Wet ruimtelijke ordening 
12 november 2009 
Voornemen ontheffing te verlenen m.t.v.:  
 

C. art. 3.23 voor: 

Vijfhuizen 
Zwarteweg 20 en 22, geheel vergroten van de garages en het plaatsen van dak opbouwen, 2009/757 

Zwanenburg 
Essenlaan 7, geheel plaatsen van een carport, 2009/950 
Marialaan 25, gedeeltelijk vergroten van de woning, 2009/559 

 
Inzien 
Van 13 november t/m 28 december 2009 liggen de bovenstaande bouwplannen ter inzage. 

 
Zienswijzen 

Schriftelijk 
Tegen de onder C genoemde plannen kunt u gedurende de voormelde periode schriftelijk (niet per e-
mail) uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Haarlemmermeer, cluster Dienstverlening, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp.  

Mondeling 
Zienswijzen tegen de onder C genoemde plannen kunnen tevens mondeling worden ingediend bij het 
Informatiecentrum/CBI (zie kader). 

Zienswijzen tegen de Bouwvergunning 
Tegen de onder C genoemde bouwplannen kunt u gedurende de onder C en D genoemde periode 
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op de hierboven aangegeven wijzen. 
 
 
Informatiecentrum/CBI: Raadhuis, Hoofddorp. Geopend ma t/m vr. 09.00-13.00 uur 
 

 
 

Wet Milieubeheer 
12 november 2009 
 
Vergunningen 

Ontwerpbesluiten 
 Intrekking op eigen verzoek (8.26 Wm) 
Badhoevedorp 

Dangerous Goods Management BV, Schipholweg 307; om de afgegeven milieuvergunning met 
vergunningnummer 5477 d.d. 20 augustus 2003 voor de locatie Schipholweg 307 in te trekken 
(vergunningnr 6181). 
 
Inzien  
De aanvragen, de ontwerpbesluiten en overige relevante stukken liggen van 13 november 2009 tot en 

met 24 december 2009 ter inzage op onderstaande adressen en tijden. Uiterlijk kunnen binnen zes 
weken, met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd, zienswijzen worden 
ingediend tegen het ontwerpbesluit.  

 
Zienswijzen 



Zienswijzen kunnen (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen 
richten aan: College van burgemeester en wethouders, team Vergunningen (milieu), Postbus 250, 

2130 AG Hoofddorp. Wij verzoeken u hierbij duidelijk aan te geven welk vergunningnummer het 
betreft. In een aparte brief kan men verzoeken persoonlijke gegevens bij het indienen van zienswijzen 
niet bekend te maken. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u zich melden bij de 

Frontoffice Vergunningen, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. 
 
Inzien 

- Bibliotheek Hoofddorp, Binnenweg 20. Geopend: ma t/m do van 12.00 uur tot 17.30 uur; vr van 
12.00 uur tot 20.00 uur; za van 10.00 uur tot 16.00 uur; 

- Frontoffice Vergunningen, Raadhuisplein 1. Geopend: ma t/m vr 9.00-13.00 uur en op afspraak: 

ma t/m vr 13.30-16.30 uur en di 17.00-20.00 uur. Telefonische inlichtingen kunt u krijgen op 023-
567 48 65 of 023 567 43 67 

 

MELDING 8.40  
De volgende meldingen, betreffende algemene regels voor niet-vergunningplichtige inrichtingen, zijn 
ontvangen: 

Badhoevedorp 

 Activiteitenbesluit 
P.C. van Wijk, Sloterweg 345 

Beinsdorp 

 Activiteitenbesluit 
Sloopbedrijf Gebr. Nieuwendijk B.V., Hillegommerdijk 374 

Nieuw-Vennep 

 Activiteitenbesluit 
AA Verhuizers, Hoofdweg 1212 

Multigevel B.V., Luzernestraat 106A 
Van Groningen Machinehandel B.V., Staringstraat 46 
Schiphol 

 Activiteitenbesluit 
TCR Nederland B.V., Folkstoneweg 100 

 
Overige Vergunningen 
12 november 2009 
 

Verleende kapvergunning 
Lisserbroek 
Krabbescheerstraat 1, 1 berk en1 plataan. Verplanting van 2 moeraseiken 09.88730 

 
Inzien 
De vergunning ligt van 12 november t/m 24 december ter inzage bij het vergunningenloket in het 

raadhuis. Geopend van 9.00-13.00 uur.  
 
Bezwaar 

Van de vergunning mag pas gebruik gemaakt worden zes weken na de dag volgende op de 
bekendmaking. Gedurende deze periode kan door belanghebbenden schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar gemaakt worden. Bezwaarschriften richten aan: College van burgemeester en wethouders, 

cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. 



Het bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op. Echter, indien bezwaar gemaakt is 
en tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, dan mag van de vergunning pas gebruik 

gemaakt worden als op het verzoek om voorziening afwijzend is beslist. 
Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank, p/a Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

 
 

Drank- en Horecawet 
Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer zijn voornemens om:  
- onder nummer 2009-20 een drank- en horecavergunning te verlenen met voorschriften aan: 

Stichting Meerwaarde, te Hoofddorp voor Dorpshuis De Meerkoet gevestigd in het perceel 

Krabbescheerstraat 1 te Lisserbroek.  
 
Inzien  

De conceptvergunning ligt van 12 november t/m 24 december ter inzage bij het vergunningenloket in 
het raadhuis. Geopend ma t/m vr 9.00-13.00 uur.  
 

Zienswijzen  
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren 
brengen. 

 
Verleende drank- en horecavergunningen 
Hoofddorp 
Amalfi (Het Elfje) voor het uitoefenen van het horecabedrijf Amalfi (Het Elfje), Bernadottestraat 171 
onder nummer: 2009 / 52 
Jerusalem of Gold voor het uitoefenen van het horecabedrijf Jerusalem of Gold, Marktplein 15 onder 

nummer: 2009 / 42 
 
Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van het besluit schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar maken. Bezwaarschriften richten aan: College van burgemeester en 
wethouders, Cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Voor nadere informatie kunt 

u terecht bij team Vergunningen, tel. 0900 1852. 

 
Verleende exploitatievergunningen 

Hoofddorp 
Amalfi (Het Elfje), Bernadottestraat 171 onder nummer: 2009 / 39 
Jerusalem of Gold, Marktplein 15 onder nummer: 2009 / 29 

Safa Restaurant v.o.f., Tussenweg 39-41 onder nummer: 2009 / 35 
 
Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van het besluit schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar maken. Bezwaarschriften richten aan: College van burgemeester en 
wethouders, Cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG. Nadere informatie te verkrijgen bij team 

Vergunningen, tel. 0900 1852. 

 
Verleende terrasvergunning 

Hoofddorp 
Jr. Corner, Marktplein 30 onder nummer: 2009 / 50 
 



Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van het besluit schriftelijk en 

gemotiveerd bezwaar maken. Bezwaarschriften richten aan de burgemeester van de gemeente 
Haarlemmermeer, cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Nadere informatie te 
verkrijgen bij team Vergunningen, tel. 0900 1852. 

 

Voornemen vergunning te verlenen 
Nieuw-Vennep 
Coffeeshop Jazz Lounge 
Venneperweg 443 
 

Bij de gemeente zijn voor bovengenoemd perceel  de navolgende aanvragen om vergunning 
binnengekomen: 
1. Aanvraag exploitatievergunning coffeeshop “Jazz Lounge”(Algemene plaatselijke 

verordening/Algemene wet bestuursrecht). Ingekomen op 3 februari 2009.  
2. Aanvraag bouwvergunning (Woningwet/Wet op de ruimtelijke ordening /Bouwverordening). 
Ingekomen op 9 oktober 2009.  

 
Burgemeester, respectievelijk Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, zijn voornemens 
om met toepassing van: 

A. artikel 28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen voor de 
exploitatie van een coffeeshop. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld (de concept - vergunning). 
B. artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen  en 

C. artikel 2.5.30 van de Bouwverordening een bouwvergunning te verlenen. Het betreft hier het 
gedeeltelijk veranderen van de indeling van de woning en de bijgebouwen. Bouwdossier nr 
2009/1020. 

De burgemeester heeft op 24 februari 2009 besloten om de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing te 
verklaren; tevens heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot oplegging van 

geheimhouding van de financiële gegevens.  
De burgemeester, respectievelijk Burgemeester en wethouders hebben besloten de onderhavige 
concept – besluiten (genoemd onder A,B en C) te nemen.  

 
Inzien 
De aanvraag exploitatievergunning (inclusief gedoogverklaring) met het ontwerpbesluit, alsmede het 

bouwplan en bijbehorende stukken liggen van 13 november t/m 28 december ter inzage bij: 
- het Informatiecentrum/CBI (zie kader) en 
- het Service-centrum Zuid  te Nieuw-Vennep, Eugenie Prévinaireweg 19. Geopend ma t/m vr. 

09.00 - 13.00 uur.  
U kunt eventueel ook stukken downloaden die op de gemeentelijke website te vinden zijn: 
www.haarlemmermeer.nl 

 
Zienswijzen 
Tegen het ontwerp-besluit exploitatievergunning en tegen genoemde plannen kunnen gedurende 

voormelde periode schriftelijk(bij voorkeur), of mondeling zienswijzen worden ingediend.  
schriftelijk (niet per e-mail)  richten aan: College van burgemeester en wethouders, team 
Vergunningen cluster Dienstverlening, Postbus 250 , 2130 AG Hoofddorp.  

In een aparte brief kan men verzoeken persoonlijke gegevens bij het indienen van de zienswijzen niet 
bekend te maken. 

mondeling 



Zienswijze tegen het plan kunt u ook mondeling indienen bij het Informatiecentrum/CBI (zie kader). 
 

Inspraakavond 
Op 30 november 2009 vindt een inspraakavond plaats in zalencentrum 'Het Trefpunt", aanvang 19.30 
uur, waar belanghebbenden hun (mondelinge) zienswijzen kunnen geven over de voorgenomen 

besluiten. 

 
Verleende uitwegvergunning  

Zwaanshoek   
Waltmanstraat 59 
 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verlenen van de uitwegvergunning schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar maken. Bezwaarschriften richten aan: College van burgemeester en 

wethouders, cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een 
bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Gelijktijdig kunt u een verzoek om voorlopige 
voorziening richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, Sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
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