Aanvragen subsidie 2015 bij
Burgemeester Kootfonds

Gem
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
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.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
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

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 en met
afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Ruimte huren?

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Onderwijsinformatiemarkt 2015
Op woensdag 14 januari 2015 is de
jaarlijkse onderwijsmarkt van 18.15
tot 19.45 uur in de aula van de Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein
55 in Uithoorn. Diverse scholen van
voortgezet onderwijs uit Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen en de Ron-

de Venen zullen zich presenteren.
Op deze avond kunnen ouders/verzorgers en leerlingen van groep acht
van het basisonderwijs kennismaken
met de mogelijkheden die scholen
voor het voortgezet onderwijs uit de
omgeving te bieden hebben.

Gemeentepagina verschijnt
in 2015 elke 14 dagen in
plaats van elke week
Vanwege de bezuinigingen verschijnt de gemeentepagina vanaf januari
2015 elke 14 dagen in plaats van elke week. De gemeentepagina komt
uit in de even weken (week 2, week 4 etc.).

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van ﬁnanciële steun aan instellingen
en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaalmaatschappelijke activiteiten.
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond
van hun activiteiten in Uithoorn en De
Kwakel èn hun ﬁnanciële positie aanspraak te kunnen maken op steun
kunnen vóór 27 maart 2015 een onderbouwde subsidieaanvraag indie-

nen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan:
Stichting Burgemeester Kootfonds
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in
normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies
en dergelijke. De subsidieaanvra-

gen worden in april 2015 door het
bestuur van Stichting Burgemeester
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Met ingang
van dit jaar moet u de aanvraag indienen via een aanvraagformulier via

www.uithoorn.nl/Bestuur_organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/
December_2014/Stichting_Burgemeester_Kootfonds_2015)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T.J.J.
Schrandt, tel. (0297) 513185.

Ruimten te huur via
gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn heeft een aantal accommodaties in eigendom. Deze kunnen al dan niet gedeeltelijk voor verschillende doeleinden worden gehuurd. Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.uithoorn.nl/ruimtehuren

OF F IC IË L E ME D E D E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
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. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik
niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111.
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

-

PROCEDURE
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 vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of
dorpshuis De Quakel.

Thamerdal
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 32 eengezinswoningen (blok 1 t/m 6). Ontvangen 22 december 2014.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 7 eengezinswoningen (blok 7). Ontvangen 23 december 2014.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 55 woningen. Ontvangen 23 december 2014.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 10 woningen. Ontvangen 23 december 2014.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 27 woningen. Ontvangen 23 december 2014.
- Prinses Christinalaan 86, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een erfafscheiding. Ontvangen 27 december 2014.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan
burgemeester en wethouders van Uithoorn, 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, tenzij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn 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. Dat kan bij de
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen
van een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.

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 uw beroepsschrift brengt de rechtbank u
grifﬁekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een
gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet
u betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Bestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Beroepsperiode: 5 december
2014 t/m 15 januari 2015. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff
(0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk achter 174 (links), aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning. Ontvangen 30 december 2014.

WWW.UITHOORN.NL

-

Boterdijk achter 174 (rechts), aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Ontvangen 30 december 2014.
Iepenlaan 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 24 december 2014.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van het
Cultuurcluster Confucius. Ontvangen 19 december 2014.

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Mol 18, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van café Drinken en Zo voor het plaatsen van twee kansspelautomaten t/m 31 december
2015. Bezwaar t/m 4 februari 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 32. Vergunning aan de exploitant van Het Rechthuis aan De Amstel
B.V. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 2 februari 2015.
Thamerdal
- Thamerhorn 1. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Domestic Hotels
B.V. voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 22 maart 2015;
- Drank- en horecavergunning t/m 22 maart 2015.
Bezwaar t/m 2 februari 2015.
BEKENDMAKING MANDAAT

Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om mandaat aan de portefeuillehouder verkeer en ondermandaat aan de coordinator cluster Advies & Ondersteuning van de afdeling Leefomgeving te verlenen, voor het afwijzen van verzoeken tot een verkeersbesluit, zijnde een negatief
besluit van algemene strekking, m.u.v. politiek gevoelige besluiten.
BEKENDMAKING LRKP NUMMER

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en
wethouders bekend dat met ingang van 29 december 2014, kinderdagverblijf Simba op het adres Prinses Margrietlaan 86 te Uithoorn (LRKP nummer 124395247)
het kinderdagverblijf Berend Botje, op het adres Kuyperlaan 50 te Uithoorn (LRKP
nummer 181322377) en de buitenschoolse opvang Thamerdal op het adres Kuyperlaan 50 te Uithoorn (LRKP nummer 169678039, uitgeschreven zijn uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Wij hebben hiertoe besloten omdat de Stichting Kinderopvang Solidoe gevestigd
aan de Zwarteweg 103 te Aalsmeer bekend heeft gemaakt de locaties verhuisd te
hebben naar een nieuwe opvanglocatie.

