Aanvragen subsidie 2017 bij
Burgemeester Kootfonds
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

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 /receptie
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

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

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 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Melden bij de gemeente!

Bent u uw Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kwijt door
verlies of diefstal? U hoeft vanaf 1 februari 2017 niet meer eerst aangifte te doen bij de politie. Meld het verlies zo snel mogelijk bij uw gemeente. U kunt daar ook direct een nieuw document aanvragen. Is er
een vermoeden van misbruik? Dan wordt de politie ingeschakeld!. Misbruik wordt streng aangepakt!

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 sociaal-maatschappelijke activiteiten. Verenigingen, instellingen, or-

ganisaties en personen die menen
op grond van hun activiteiten in Uithoorn en De Kwakel èn hun ﬁnanciele positie aanspraak te kunnen maken op steun kunnen vóór 24 maart
2017 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen middels het aanvraagformulier dat u vindt op de web-

site www.uithoorn.nl 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 subsidieaanvragen worden in april 2017 door het
bestuur van Stichting Burgemeester
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Nadere informatie bij de heer T.J.J. Schrandt,
tel. (0297) 513185.

OF F IC IË L E ME D E DE LIN 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, telefoon 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.
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.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE
Tijdelijk:
- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling
Leven, R. Wesselink (0297) 513111.
- Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesselink (0297) 513111.
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, R.
Wesselink (0297) 513111.

WWW.UITHOORN.NL

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Op 31 januari 2017 aanvraag ontvangen van 4 mei comité De Kwakel voor het
organiseren van de 4 mei herdenking in De Kwakel.
- Gerberalaan 134, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel op de achtergevel van de woning. Ontvangen 16 januari 2017.
- Poelweg 36, aanvraag omgevingsvergunning voor wijziging gebruik tbv huisvesting arbeidsmigranten. Ontvangen 27 januari 2017.
- Kwakelsepad 16 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het herstellen van de fundering. Ontvangen 30 januari 2017.
- Drechtdijk 95 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 18 januari 2017.
- Hoofdweg 151, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouw van een loods.
Ontvangen 2 februari 2017.
Dorpscentrum
- Schans 108, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel en een trap. Ontvangen 26 januari 2017.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Op 9 januari 2017 aanvraag ontvangen voor een
exploitatievergunning voor restaurant FFF, Yo Yo Sushi.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
reclamefolie en borden aan het pand. Ontvangen 18 januari 2017.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Noorddammerweg nabij 1, omgevingsvergunning voor het oprichten van een
woning.
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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Anthony Fokkerweg 20 en 22, omgevingsvergunning voor het oprichten van een
autoshowroom met poetshal en bandenopslag. Bezwaar: t/m 15 maart 2017.
De Kwakel
- Hoofdweg 151, omgevingsvergunning voor het oprichten van een tuinbouwkas. Bezwaar: t/m 10 maart 2017.
- Iepenlaan 50, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 16 maart 2017.
- Poelweg 40, omgevingsvergunning voor het realiseren van een laadkuil. Bezwaar: t/m 17 maart 2017.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 57. Exploitatievergunning verleend aan de exploitant van IJssalon Cadore t/m 25 januari 2020. Bezwaar t/m 8 maart 2017
- Prins Hendriklaan 14, omgevingsvergunning voor het herstellen van een fundering. Bezwaar: t/m 17 maart 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 194, vergunning aan dhr. Eikelenboom voor het plaatsen van een afvalcontainer van 27 januari t/m 1 februari 2017. Bezwaar t/m 9 maart 2017.
- Schans 108. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café
De Herbergh 1883 voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten t/m
31 december 2017. Bezwaar t/m 15 maart 2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77b. Tijdelijke exploitatievergunning horecabedrijf verleend
aan de exploitant van Eethuis Zijdelwaard t/m 30 april 2017. Bezwaar t/m 15
maart 2017.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Maat Buitenreclame voor het plaatsen van (tijdelijke) reclameborden van 31 januari t/m 10 februari 2017, om bekendheid te geven aan
Muziekvereniging KNA. Bezwaar t/m 7 maart 2017.
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van (tijdelijke) reclameborden van 17 t/m 30 juli 2017, om bekendheid te geven aan de braderie op 29 en 30 juli 2017. Bezwaar t/m 8 maart 2017.
- Glanskopmees 52, instemmingsbesluit voor CIF Operator B.V. voor het vervangen van een huisaansluiting.
- Nabij Cartograﬁelaan 3, instemmingsbesluit voor Netwerk Exploitaitiemij., voor
het uitbreiden van het openbaar telecommunicatienetwerk in verband met
nieuwbouw.
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GEMEENTERAADNIEUWS
C O L OF O N
Zie voor de agenda’s de website
www.uithoorn.nl/raad
Twitter: Volg de raad @RaadUithoorn.nl
Contact met de raad via de griffie,
tel: 0297513963 of griffie@uithoorn.nl

UITNODIGING

voor de (commissie)vergaderingen van de
gemeenteraad van Uithoorn op woensdag 15 en
donderdag 16 februari 2017, aanvang 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA commissie Wonen & Werken
(woensdag 15 februari)
- Drechtdoorsteek (presentatie)
AGENDA commissie Organiseren
(woensdag 15 februari)
- Uitwerken moties bij programmabegroting
2017
AGENDA commissie Leven
(donderdag 16 februari)
- Taalhuis (presentatie)
- Huisvesting van gymnastiek onderwijs,
breedtesport en maatschappelijke functies

