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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Feestelijke jaarwisseling in
De Kwakel
Het traditionele feest dat tijdens Oud & Nieuw gevierd is op het plein bij
de Kerklaan/Drechtdijk is prima verlopen. Dit is vooral te danken aan
de inzet van vele vrijwilligers en de leden van de Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel én natuurlijk aan alle Kwakelaars, die hebben bijgedragen aan het slagen van het jaarwisselingfeest. De gemeente bedankt hierbij alle betrokkenen voor hun inzet en goede wil.
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ALGemene inFORmAtie
Regels voor het uitlaten van
honden in de gemeente uithoorn
Het nieuwe hondenbeleid van de gemeente Uithoorn is duidelijk beschreven in de speciale hondenfolder en
op de routekaart. Folder en routekaart kunt u ophalen bij de receptie
van het gemeentehuis. U kunt ze ook
downloaden op www.uithoorn.nl/Wonen_en_wijken/Leefomgeving_en_
buurten/Honden.

Hondenroutes

wat kan wel en wat kan niet ?

Kinderspeelvelden

In Uithoorn moeten honden in het algemeen aangelijnd zijn en moeten
hun uitwerpselen worden opgeruimd.
In de losloopgebieden en hondenroutes ( zie hieronder) geldt hierop een
uitzondering. Op een aantal plaatsen zoals speelvelden mogen honden helemaal niet komen.

Losloopgebieden

Een hond mag los van de riem lopen
uitsluitend in de zogenaamde “losloopgebieden”. Deze zijn duidelijk aangegeven met groene bordjes. In deze
gebieden hoeft bovendien de hondenpoep niet te worden opgeruimd.

Aangelijnd mogen honden worden
uitgelaten op de met een speciaal
bordje aangegeven “hondenroutes”.
Daar kunnen ze hun behoefte doen
in de groenstrook. In de groenstrook
hoeft de hondenpoep niet te worden opgeruimd, maar op de verharde weg of stoep wel.
Op elk speelveld en elke speelplaats
geldt een hondenverbod. Hier mag
een hond niet aanwezig zijn, ook al
is deze kort aangelijnd. Een spelplek
voor kinderen is duidelijk te herkennen aan de aanwezige speeltoestellen of het bord “speelveld” met als onderbord “dus geen honden”. Dit verbod geldt ook voor de schoolpleinen.

Controle en boetes

Regels en verboden worden gecontroleerd . Bij een overtreding krijgt de
hondenbezitter of hondenuitlater een
bekeuring van politie of gemeentesurveillant.

weRK in
uitVOeRinG

ding van de inspraakbijeenkomst van
21 juli 2011. Informatie over het ontwerp, inclusief de laatste aanpassingen, kunt u vinden op www.uithoorn.
nl onder ‘plannen en projecten / herinrichtingsplannen’ en de website
van buurtbeheer www.buurtbeheer.
uithoorn.nl.

tijdens de werkzaamheden

Maandag 9 januari 2012 begint de
renovatie van het busstation in Uithoorn. De hoofdaannemer is Ballast
Nedam Infra Noord West BV. De verwachting is dat het werk voor de zomervakantie van 2012 (22 juli 2012)
is afgerond.

Tijdens de werkzaamheden blijft het
busstation gewoon in gebruik. Daarover heeft de gemeente contact met
vervoersmaatschappij Connexxion.
Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enige hinder met zich meebrengen. Maar in overleg met Connexxion en de uitvoerende partijen doet de
gemeente er alles aan om de veiligheid en de informatievoorziening op
het busstation te waarborgen en de
woningen, winkels en bedrijven goed
bereikbaar te houden.

Ontwerpplan

meer informatie?

RenOVAtie BusstAtiOn

Het busstation wordt opgeknapt.
Daarvoor is een ontwerpplan gemaakt, waarmee B&W in november
2011 definitief hebben ingestemd.
In deze versie van het plan zijn aanpassingen opgenomen naar aanlei-

Wilt u meer informatie of heeft u nog
vragen of opmerkingen? Dan kunt
u telefonisch contact opnemen met
de heer J. de Jong van de afdeling
Leefomgeving, via nummer (0297)
513111.

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat het
ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op
onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

13 jan.

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het
aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen niet te
vermelden.

15 jan.
15 jan.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de
rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer
informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
6 jan.

6 jan.

6 jan.

6 jan.
7 jan.
7 jan.

7/8 jan.

9 jan.
10 jan.

10 jan.

12 jan.

De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor kinderen van 4 t/m12 jaar. Begint om 12.30 uur en duurt tot 15.00
uur. Kosten: €2,- (incl. limonade en traktatie). Kom vrijdagmiddag
6 januari in sportieve kleren naar Sporthal KDO, Vuurlijn 51 in De
Kwakel. Info: hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl
Basiscursus Fotografie. Bestemd voor mensen met een handmatig instelbare camera. 10 lessen op vrijdag eens in de 2 weken.
Tijd: 20.00-22.30 uur. Kosten: €123,50. Nadere info: www.creauithoorn.com en crea@xs4all.nl
Nieuwjaarsbridgedrive van Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde
Venen in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Kosten: €20,per paar. aanmelden: caro.toebosch@tele2.nl informatie: 0297241241 of 0297-567446.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof, inlichtingen tel.
525556.
Atelier De Rode Draad, schilderles, Spelend schilderen, een nieuw
begin. Een moment van bezinning na de feestdagen om het nieuwe jaar creatief te beginnen. Lesduur:13.30-16.30 uur. Je werkt
met houtskool, krijt en aquarelverf. Kosten: €32,50. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en
info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Nieuwjaarsexpositie van Thamen Collectief in Galerie Fort aan de
Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: 12.00-17.00 uur. Kleuren
voor kinderen, demonstraties en meeschilderen aan een groepswerk.
Open Coffee Amstelland van 9.30-11.00 uur bij Grand Café Plux.
Nadere info: http://opencoffee-amstelland.nl
Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op dinsdagavond van 20-22 uur. Kosten: €155,-. Nadat je eerst duidelijk hebt wat je wil veranderen in ruimte nemen voor jezelf, maak
je een plan om aan te werken. In de lessen gaan we ervaren wat
ruimte is en hoe ruimte invloed heeft op ons leven. We gaan kijken
wat jou tegenhoudt in ruimte nemen en laten je zien hoe je hierin stappen kunt zetten. Na afloop van de training ben je in staat
om meer ruimte voor jezelf in te nemen in verschillende situaties.
Kijk op:www.derijktrainingen.nl om je in te schrijven of bel met 0653505222.
Start van serie van 10 lessen Het heelal-sterrenkunde voor iedereen. Kosten: € 112. Plaats: CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen 56. Nadere info: www.crea-uithoorn.com telefoon 0297561291
Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier de Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Kosten: €107,-.

16 jan.

18 jan.

19 jan.
20 jan.
20 jan.
20+27 jan.

21+28 jan.

21 jan.
21 jan.

26 jan.

Tijd: 20.00-21.30 uur op donderdag om de andere week. Duurt t/m
14 april 2012. nadere info: carladebrave@gmail.nl ; 0297-567773.
Ook op 20 en 27 januari: Open kampioenschap De Kwakel voor
Klaverjassen & Pandoeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16,
tel. 0297-531528. Inschrijving 10 euro en voorinschrijving 9 euro.
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur. Men dient drie avonden
aanwezig te zijn!
Vocal Power treedt op in Thamerkerk. Drie zangeressen zingen
ballads, gospel en Nederlandse liedjes. Aanvang:14.30 uur. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.scau.nl
Opening om 15.00 uur van de Expositie: Toeval uit Afval. Ondermeer werkstukken gemaakt uit afval door leerlingen van De Regenboog, De Kajuit en De Blokkendoos. De expositie duurt tot 19
februari 2012. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14-16 uur en za/zo: 12.00-17.00 uur. Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare kunst. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen Zes lessen. Cursus duurt tot 26 maart 2012.
Aanvang: 9.30 uur. Kosten: €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@
jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39. Tijd:
12.30-13.15 uur. De Bibliotheek Amstelland verzorgt tijdens de
start van de Nationale Voorleesdagen in Brede School Legmeer
een interactieve voorleesactiviteit. De Nationale Voorleesdagen
helpen om kinderen tot zes jaar te laten genieten van het voorlezen. Voorlezen is niet alleen erg leuk, maar ook heel belangrijk
voor hun ontwikkeling. We lezen voor de 4- tot 6- jarigen het prentenboek ‘Viezeltje’ van Suzan Peeters en Milja Praagman interactief voor. Toegang gratis. Aanmelden via: Hester.vdPutten@bredeschoollegmeer.nl
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal
6, 1e etage. Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
19.00 tot 21.00 uur, aanmelden voor de schildercursussen in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
15.00-17.00 uur, aanmelden voor de schilderscursussen in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444, info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl ; website www.atelier-penseelstreek- uithoorn.nl
10e Open kampioenschap Darten in De Kwakel. Dorpshuis De
Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijving vanaf 12.00
uur, kosten: 5 euro. Aanvang 13.00 uur. Nieuw: TRIPPLEPOT.
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, Kleur
Bekennen. Tien lessen. Cursus duurt tot 31 maart 2012. Aanvang:
13.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt. Kosten €210,-.
Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 0206418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, Kleur
Bekennen. Zes lessen. Cursus duurt tot 5 april 2012. Les van 9.3012.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt. Kosten €130,-.
Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 0206418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.
jokezonneveld.nl
evenementen vanaf februari 2012
staan op www.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Tijdelijk:
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 t/m
22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111
- Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Felix Timmermanslaan 10. Ter inzage van 7 december 2011 t/m 18 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
- Verkeersbesluit Gebod gedeeltelijk op trottoir parkeren ter hoogte van Ruwe
Bies 4. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Oud- & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
- Verkeersbesluit Instellen tijdelijke gelegenheid voor laden en lossen op In het
Rond.
Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw.
S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop. Ter inzage van 4 januari t/m 15 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg naast 23-45, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van opslagruimte. Ontvangen 27 december 2011.

De Kwakel
- Boterdijk 39b , aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 24 december 2011.
- Vuurlijn 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport.
Ontvangen 28 december 2011.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Ruit 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuurtje en
een schutting. Ontvangen 21 december 2011.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

De Kwakel
- Het Fort 1, buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een bestaande loods. Bezwaar: t/m 8 februari 2012.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 12c, vergunning aan de exploitant van City Girls voor het exploiteren van een escortbedrijf. Bezwaar t/m 2 februari 2012.
De Kwakel
- Het Fort 55, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van café
Bar ’t Fort t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 30 januari 2012.
- Drechtdijk 9-15, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van
restaurant Leenders t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 30 januari 2012.

WWW.UITHOORN.NL

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 22-24, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van Pizzeria-Ristorante “II Pappagallo” t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 30 januari 2012.
- Koningin Julianalaan 28-44, omgevingsvergunning voor het aanpassen van de
entree van het appartementencomplex. Bezwaar: t/m 9 februari 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 108, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van café De Herbergh 1883 t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 7 februari 2012.
- Grevelingen 30, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van
Fortress Amstel Fort t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 7 februari 2012.
- Laan van Meerwijk 2, tijdelijke vergunning aan de exploitant van De Fransche
Slag voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 maart 2012;
- een drank- en horeca vergunning t/m 18 maart 2012;
Bezwaar t/m 30 januari 2012.
- Canadese Gans 21, omgevingsvergunning voor het realiseren van een opbouw boven de garage. Bezwaar: t/m 10 februari 2012.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513111. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
VERKEERSBESLUIT 10 ENGELSE MIJLENLOOP

Legmeer-West
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om op zondag 29 januari 2012
van 10.00 tot 13.00 uur de volgende wegen van het parcours van de 10 Engelse Mijlenloop op Uithoorns grondgebied gesloten te verklaren voor voertuigen,
ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, door het plaatsen van de desbetreffende verkeersborden.

Parcours 10 Engelse Mijlen
- Noorddammerweg tussen Randhoornweg en Randweg, Randweg tussen
Randhoornweg en Poelweg, Poelweg, Betula, Platanus, ﬁetspad Legmeerdijk
tot aan tracé nieuwe N201, Platanus, Betula, Randweg, Randhoornweg.
Parcours 10 km
- Randhoornweg, Vogellaan, Haas, Randhoornweg, Noorddammerweg tot aan
Randweg, ﬁetspad Legmeerdijk ten zuiden van het tracé nieuwe N201, Randweg, Randhoornweg.
Parcours 5 km
- Randhoornweg, Randweg, ﬁetspad Legmeerdijk ten zuiden van het tracé nieuwe N201, Randweg, Noorddammerweg, Randhoornweg.
Op betreffende wegen mag tevens niet worden geparkeerd. Dit verkeersbesluit ligt
tot en met 15 februari 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een
bezwaarschrift worden ingediend.
BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST IEPENLAAN,
DE KWAKEL

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 23 december
2011 de anterieure (koop)overeenkomst Iepenlaan, zijn aangegaan met L.G. Verbruggen en P.H. Verbruggen.
Deze overeenkomsten hebben betrekking op (delen van) de percelen kadastraal
bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummers 1030 en 1232, ter grootte van in
totaal 12.632 m2.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 4 januari 2011 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis.

