Gecombineerde aanslag
gemeentebelastingen in
februari
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Door een achterstand bij Gemeentebelastingen Amstelland
ontvangt u de gecombineerde
aanslag 2019 niet in januari maar
in februari. Bij Gemeentebelastingen Amstelland is er een achterstand ontstaan in de jaarlijkse herwaardering van de WOZwaarden voor 2019. Het gevolg

hiervan is dat de gecombineerde aanslagen met WOZ-beschikkingen niet in januari verstuurd
kunnen worden maar in februari. Onze excuses voor de vertraging. Heeft u vragen, dan kunt u
contact opnemen met Gemeentebelastingen Amstelland www.gemeentebelastingen.nl

CO L O F O N

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, schuldhulpverlening 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 welstandscommissie adviseert burgemeester 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 commissievergaderingen 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

Scholenmarkt Uithoorn
Zit je in groep 8 en wil je weten
naar welke scholen je straks allemaal kunt gaan? Kom dan met je
ouders/verzorgers naar de jaarlijkse ‘scholenmarkt’ in Uithoorn
en maak kennis met de deelnemende VO-scholen!
Op woensdag 16 januari 2019
van 18.15 tot 19.45 uur houden
meerdere scholen voor voortgezet onderwijs uit de omgeving
(Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen
en De Ronde Venen) een Scholenmarkt. Deze vindt in 2019
plaats in de Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein 55, 1422
RG Uithoorn. Schrijf deze datum
vast in je agenda. Op deze informatiemarkt kun je met docenten
en enkele leerlingen van verschillende scholen praten. Zo krijg je
een goed beeld van de mogelijk-

Onderhoud fiets- en voetpad Wiegerbruinlaan
Begin 2019 gaan we het geasfalteerde fiets- en voetpad van de
Wiegerbruinlaan, tussen Alfons
riënslaan en uido ezellelaan,
opknappen. Het nieuwe fietspad
wordt aangelegd met rode tegels,
het voetpad met grijze tegels zoals de rest van de fiets- en voetpaden langs de Wiegerbruinlaan.

Bereikbaarheid
Vanwege de werkzaamheden
wordt het voet- en fietspad tijdelijk afgesloten. Voetgangers
en fietsers worden omgeleid via
het bestaande voet- en fietspad
aan de andere kant van de Wiegerbruinlaan (langs het Hoge
Heem).

Kappen bomen Wiegebruinlaan
Er worden 9 kleine bomen gekapt
en vervangen door 13 nieuwe
bomen. Er komen nieuwe plantvakken voor deze bomen. Deze plantvakken worden voorzien
van een goede drainage (afvoeren van water) zodat de bomen
gezond blijven. De hoge bomen

Gemeente Uithoorn schaft “rofje” af
Per januari 2019 onderzoekt de gemeente de rechtmatigheid van een
bijstandsuitkering niet meer met het

maandelijkse rechtmatigheidsonderzoeksformulier (“rofje”). Voortaan
geven uitkeringsgerechtigden wijzi-

gingen in hun persoonlijke situatie
zelf door. Alle uitkeringsgerechtigden krijgen hierover een brief thuis.

heden. Tijdens de Scholenmarkt
maken de scholen ook bekend
wanneer hun open dagen zijn.

Gratis cursus Politiek Actief
voor inwoners Uithoorn
nder het motto ‘ ouw gemeente, jouw zaak’ biedt gemeente Uithoorn ook in 2019 gratis de cursus Politiek Actief aan. Deelnemers leren debatteren en efficiënt
invloed uitoefenen op de lokale
politiek.
De cursus Politiek Actief begint op
26 februari 2019 en bestaat uit vijf
bijeenkomsten met elk een eigen
thema. Naast theoretische kennis, worden ook vaardigheden zoals debatteren en lobbyen bij de
gemeente verbeterd. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard worden ook lokale politici en

bestuurders uitgenodigd om ervaringen uit de praktijk te horen.
Daarnaast bezoeken de deelnemers een raadsvergadering en
krijgen ze de mogelijkheid een
(korte) stage te lopen bij een politieke partij of bij de gemeente. Uitgebreide informatie en cursusdata vindt u via www.uithoorn.nl
Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 15 februari 2019 bij Hans van Leeuwen, raadsgriffier van Uithoorn,
via griffie uithoorn.nl. r is een
beperkt aantal plekken beschikbaar, dus vol = vol.

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds

Welke scholen
Op de scholenmarkt kun je kennis
maken met onderstaande scho- Vraag voor 24 maart 2019 subsilen voor het voortgezet onderwijs die aan bij het Burgemeester Kootfonds.
Uithoorn
Wie kan subsidie aanvragen
- Alkwin Kollege
Stichting Burgemeester Kootfonds
- Thamen
verleent financiële steun aan ver- Praktijkschool Uithoorn
enigingen, instellingen, organisaAalsmeer
ties en personen die binnen de ge- Wellantcollege Groenstrook
meente Uithoorn (Uithoorn én De
- Wellantcollege Westplas
Kwakel) werkzaam zijn op het geMavo
bied van sport, cultuur en sociaalAmstelveen
maatschappelijke activiteiten. Zij
- Amstelveen College
kunnen op grond van hun activi- Herman Wesselink College
teiten n financiële positie, aan- Panta Rhei
spraak maken op steun van de
Ronde Venen
stichting.
- Veenlanden College
Subsidie aanvragen
langs de weg van de Wiegerbruin- Herkent u zich hierin, Stuur dan
vóór 24 maart 2019 een onderlaan blijven staan.
bouwde subsidieaanvraag in per
e-mail met een zo recent mogeMeer informatie
Wanneer u vragen heeft over dit lijk inzicht in de financiële positie
project, dan kunt u contact opne- van de aanvrager. Het aanvraagmen met de heer C.G. Maas. Hij
is bereikbaar via tel. op (0297)
513111 op maandag tot en met
donderdag en vrijdagochtend,
of per e-mail via gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. dhr. C.G. Maas.

formulier vindt u op www.uithoorn.
nl. Stuur uw aanvraag met bijlagen
aan bkf@uithoorn.nl t.a.v. de heer
T.J.J. Schrandt.
Kosten die niet vergoed worden
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in
normale uitgaven. Die moeten betaald kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en
dergelijke.
Beslissing
De subsidieaanvragen worden in
april 2019 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds
beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van de beslissing.
Contact
Voor meer informatie, neem contact op met de heer T.J.J. Schrandt,
tel. (0297) 513185.

Denk mee over nieuwbouw
Scheg en ‘t Buurtnest!

Afval- en
grondstoffenkalender
De afvalkalender 2019 wordt
dit jaar bij u thuis bezorgd. U
vindt deze kalender als tabblad in de nieuwe gemeentegids. De afvalkalender ligt
ook op het gemeentehuis en
het scheidingsdepot en kunt
u downloaden via www.uithoorn.nl/afval (op de pagina
afval scheiden).
LET OP: Voor iedere
inwoner verandert de
papierinzameling:
De inzameling van papier
vindt niet meer plaats op
dinsdag maar op de maandag.
LET OP: wijziging PMD
inzameling voor:
D e L e g m e e r, L e g m e e r West, Kootpark van maandag naar woensdag
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Dat kan op 22 januari tijdens
de inloopbijeenkomst (17.0020.00 uur) De Scheg of op
www.uithoorndenktmee.nl
De wijk Zijdelwaard krijgt een
nieuwe sporthal met een buurtcentrum en kinderopvang op de
plek van De Scheg. De huurders
van ‘t Buurtnest verhuizen naar
de cheg. p de plek van ’t Buurtnest komen woningen als de nieuwe Scheg klaar is. Dat heeft de
gemeenteraad in november 2017
besloten. Het buurtcentrum biedt
ruimte aan de huidige huurders
van ’t Buurtnest n aan nieuwe
huurders. We vinden het belangrijk dat de buurtbewoners kunnen
kiezen welke sfeer het gebouw
heeft. We hebben drie verschil-

lende sferen uitgezocht waarop
u kunt stemmen tot 31 januari.
Daarnaast kunt u ideeën aandragen voor de invulling van buurtcentrum en de inrichting van de
omgeving van het gebouw.
U kunt meedenken op twee
manieren:
1. Tijdens de inloopbijeenkomst
op 22 januari in De Scheg. De
bijeenkomst is van 17.00 tot
20.00 uur. U kunt binnenlopen
op een tijdstip dat u het beste
uitkomt.
2. Op www.Uithoorndenktmee.
nl, ga vervolgens naar het project Nieuwbouw De Scheg.
Om digitaal mee te kunnen
denken, moet u zich wel eerst
aanmelden op de website.

Aangepaste openingstijden
Maandag 21 januari vanaf 12.00
uur is het scheidingsdepot en het
gemeentehuis vanwege een personeelsbijeenkomst gesloten. U bent
dinsdag 22 januari weer van harte welkom op het gemeentehuis tijdens onze normale openingstijden
(zie www.uithoorn.nl/contact).

Afspraak maken
Voor een aantal producten en
diensten kunt u heel eenvoudig, buiten kantoortijden, online
een afspraak maken via www.uithoorn.nl/afspraak. Ons afsprakensysteem houdt rekening met
afwijkende openingstijden.

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) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.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
bibliotheek 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 binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 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 bestuursrecht 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. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige 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 vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (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.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’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 20190002, Pastoor C. Vasselaan 6, het plaatsen van dakkappellen
aan de voorzijde en aan de achterzijde van de woning (ontvangen 2-12019).
Uithoorn
- 2018-082600, Groene Kikker 5, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 19-12-2018).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2018-077060, Iepenlaan 46, het uitbreiden van de berging en het realiseren van een veranda (vergunningvrij).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
- 2018-079260, Grevelingen 3, aanvraag exploitatievergunning (ontvangen 05-12-2018).
- 2018-081308, Randhoornweg 120, Atletiek Klub Uithoorn, het plaatsen
van reclameborden en spandoek (ontvangen 12-12-2018).
- 2019-000256, Legmeerplein 49, muziekvereniging KNA, het plaatsen
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-

van reclameborden en spandoeken (ontvangen 29-12-2018).
2019-075822, Legmeer-West Uithoorn, Foodtruck Festival, het plaatsen van reclameborden en spandoeken (ontvangen 21-11-2018).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

MANDAAT OMTRENT DE BASISREGISTRATIE ADRESSEN EN
GEBOUWEN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
heeft besloten de directeur Duo+ mandaat te verlenen, met recht van ondermandaat aan het hoofd bedrijfsvoering van Duo+:
1. tot het nemen en uitvoeren van beslissingen met betrekking tot de Verordening naamgeving en nummering Uithoorn 2010, met uitzondering
van het toekennen van straatnamen en uitgezonderd het nemen van
beslissingen op bezwaar;
2. tot het aanwijzen van ambtenaren van Duo+ die belast zijn met beheer
van het register, het opmaken van brondocumenten, en vaststelling van
de geometrie ter uitvoering van de Wet BAG, inclusief onderliggende regelgeving en de onder 1. genoemde Verordening.
Een en ander geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. Tegen dit
mandaatbesluit staat geen bezwaar en/of beroep open.
BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2019
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 21 december
2018 heeft besloten tot vaststelling van de:
-

Algemene rechtenverordening 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019
Verordening afvalstoffenheffing 2019
Verordening forensenbelasting 2019
Verordening grafrechten 2019
Verordening marktgelden 2019
Verordening hondenbelasting 2019
Verordening liggelden 2019
Verordening precariobelasting 2019
Verordening rioolaansluitrecht 2019
Verordening toeristenbelasting 2019

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. Door een achterstand bij Gemeentebelastingen Amstelland ontvangt u de gecombineerde aanslag niet in januari maar in februari. De verordeningen zijn vanaf 1
januari 2019 digitaal te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.
REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP
Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de vergadering van 31 december 2018 de ‘Regeling beheer en toezicht BRP’ vastgesteld. De regeling is te vinden op www.overheid.nl onder ‘lokale weten regelgeving’.

