
G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 
24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 

17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuld-
hulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 

13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? Kijk op 
www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemees-
ter en wethouders over het uiterlijk 
en de plaatsing van bouwwerken. 
Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? 
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON
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Vanaf januari 2019 is er elke maan-
dag een administratief medewer-
ker van de gemeente aanwezig op 
de gemeentelijke begraafplaats 

Administratief medewerker 
aanwezig op begraafplaats

In tegenstelling tot onze eerde-
re berichten vindt u de afvalka-
lender tot onze spijt niet in de 
gemeentegids. De afvalkalen-
der is bij het drukken niet mee-
genomen als extra tabblad.

We zijn erg teleurgesteld, ze-
ker omdat de afvalkalender nu 
nog meer vertraging in de bezor-
ging oploopt. Wij beseffen dat er 
veel vragen zijn over het ophalen 
van afval en het legen van de mi-

nicontainers. U kunt de afvalka-
lender altijd bekijken via www.uit-
hoorn.nl/afval (pagina afval schei-
den). De afvalkalender ligt ook 
voor u klaar bij het scheidingsde-
pot of bij de receptie van het ge-
meentehuis. De uitgever van de 
gemeentegids drukt voor ons de 
afvalkalender met grote spoed af. 
U kunt de afvalkalender vanaf 31 
januari in de brievenbus verwach-
ten. Deze wordt mee bezorgd met 
het weekblad van Uithoorn.

Afval- en grondstoffenkalender 
niet in de gemeentegids

aan de Noorddammerweg. Heeft u 
vragen over begraven in Uithoorn 
of heeft u hulp nodig bij het invullen 
van formulieren voor de begraaf-
plaats, dan kan zij u hiermee hel-
pen. Zij is elke maandag aanwe-
zig tot 15.30 uur. Zij is op een paar 
maandagen beperkt aanwezig in 
verband met werkoverleg. Voordat 
u naar de begraafplaats komt, kunt 
u de uitzonderingen controleren
via www.uithoorn.nl/contact 

nder het otto ‘ ouw ge een
te  ouw zaak’ biedt ge eente Uit
hoorn ook in 2019 gratis de cur-
sus Politiek Actief aan. Uitgebrei-
de informatie en cursusdata vindt 
u via www.uithoorn.nl
Aanmelden kan tot en met 15 fe-
bruari 2019 bij Hans van Leeu-
wen, raadsgriffier van Uithoorn,
via griffi e uithoorn.nl. r is een
beperkt aantal plekken beschik-
baar, dus vol = vol.

Gratis cursus 
Politiek Actief 
voor inwoners 

Uithoorn

Vraag voor 24 maart 2019 sub-
sidie aan bij het Burgemeester 
Kootfonds. Lees meer over de 
voorwaarden en aanvragen op 
www.uithoorn.nl

Vraag subsidie 
aan bij het 

Burgemeester 
Kootfonds

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 

. U kunt ook ailen ge eente uithoorn.nl. U vindt de offici le 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op htt-
ps zoek.officielebekend akingen.nl

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter 
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik wordt ge aakt van de vergunning  kan een ‘voorlopige voor
ziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. et besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt ge aakt van de vergunning  kan een ‘voor
lopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekend akingen.nl ok 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘auto atisch’ ge nfor eerd over besluiten uit de ge eente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-002831, Bezworen Kerf 20, het wijzigen van een bedrijfswoning

naar een plattelandswoning (ontvangen 09-01-2019).
Uithoorn
  i hof  aan  het bouwen van een garage ontvangen 

01-2019);
- 2019-003038, Schans 23, het wijzigen van de winkelfunctie naar woon-

functie (ontvangen 12-01-2019);
- 2019-004386, J.N. Wagenaarweg 1, het uitbreiden van een bedrijfsge-

bouw (ontvangen 16-01-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2018-080739, Amstelplein, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamhe-

den (vergunningsvrij).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders 
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslister-
mijn met zes weken:
Uithoorn
- 2018-076342, Legmeer fase 4-5-6, het bouwen van 76 woningen (ver-

zonden 10-01-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2018-075424, Albert Verweylaan 54, het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde (verzonden 07-01-2019).
- 2018-075431 Stationsstraat 10, het realiseren van een bed and break-

fast (verzonden 09-01-2019).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2018-083706, Zijdelwaardplein, aanvraag standplaatsvergunning op

dinsdag en zaterdag (ontvangen 27-12-2018).

- 2018-084146, C. Verolmelaan 160-166, melding magazijnverkoop van
27 t/m 30 maart 2019 (ontvangen 31-12-2018).

- 2019-000217, C. Verolmelaan 160-166, melding magazijnverkoop van
25 t/m 28 september 2019 (ontvangen 31-12-2018).

- 2019-002775, Zijdelwaardplein, aanvraag standplaatsvergunning olie-
bollenverkoop december 2019 (ontvangen 09-01-2019).

- 2019-001791, Schans 108, aanvraag exploitatievergunning horecabe-
drijf en uitbreiding terras Café De Herbergh 1883 (ontvangen 07-01-
2019).

- 2019-002457, Schans 108, aanvraag drank- en horecavergunning Café
De Herbergh 1883 (ontvangen 07-01-2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-002800, Het Fort 55, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspel-

auto aten voor  verleend aan e ploitant van af  Bar ’t ort ver
zonden 16-01-2019).

Uithoorn
- 2018-070731, evenementenvergunning Uithoorns Mooiste–de loop op

27 januari 2019 (verzonden 08-01-2019).
- 2018-070423, evenementenvergunning Kadomarkt op 9 en 10 november 

2019 in het Dorpscentrum (verzonden 16-01-2019).
- 2018-070443, evenementenvergunning Voorjaarsmarkt op 6 en 7 april

2019 in het Dorpscentrum (verzonden 16-01-2019).
- 2018-070489, evenementenvergunning Zomermarkt op 3 en 4 augustus 

2019 in het Dorpscentrum (verzonden 16-01-2019).
- 2018-072573 Onttrekkingsvergunning ten behoeve van het onttrekken

van  woningen in de asperi at verzonden .
- 2019-004599, plaatsen van een afvalcontainer ter hoogte van Amstel-

plein 19 te Uithoorn van 18 januari 2019 tot en met 20 januari 2019 (ver-
zonden 17-01-2019).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Webredactie; plaatsen onder overige bekendmakingen , plaatsen download 
in pdf en link naar evenementenvergunningen maken.
Vaststelling Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn 2018
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders maken 
bekend dat op 11 december 2018  de “Beleidsregels Evenementen Ge-
meente Uithoorn 2018” zijn vastgesteld. Deze regels bieden een handvat 
aan alle betrokkenen bij een evenement voor wat betreft  onder meer het 
aanvragen en beoordelen van een evenementenvergunning en de taken en 
bevoegdheden van de betrokken partijen. Kortom het beleid geeft de infor-
matie die nodig is voor een goed georganiseerd en veilig evenement. Ge-
lijktijdig met deze vaststelling zijn een aantal regelingen welke zijn verou-
derd en/of opgenomen in de vastgestelde beleidsregels  komen te verval-
len. Het beleid treedt in werking een dag na bekendmaking ofwel op 24 ja-
nuari 2019. Het evenementenbeleid kan worden ingezien op de website van 
de gemeente Uithoorn en bij de receptie van het gemeentehuis te Laan van 
Meerwijk 18 te Uithoorn.

Vervolg op volgende blz.
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KENNISGEVING Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
verleend. Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 
voor het plaatsen van een container op eigen terrein voor de tussenopslag 
van asbest afkomstig van eigen werken. De aanvraag OBM is noodzakelijk 
in het belang van het doelmatig beheer van afvalstoffen.
Datum besluit: 10 januari 2019
Aanvrager: Gebr. Van Zanten Asbestverwijdering B.V.
Locatie: Poelweg 50, De Kwakel
Zaaknummer: 8666939

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op www.odnzkg.nl on-
der bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u ge-
bruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan con-
tact met u opgenomen.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders van de Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Vermeld 
in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het re-
ferentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit 
mee) en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders na-
mens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder ver-
zoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het 

indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het behandelen van het verzoek wor-
den griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift 
indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochu-
re ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden 
van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over proce-
dures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lo-
kaal tarief). De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven ge-
noemde datum van het besluit.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN




