Een Maand lang geen alcohol
drinken, ga de uitdaging aan!

Gem

e e nte U i t h o o r

n

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

Ruimte huren?

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

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Met afspraak:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Zonder afspraak:
maandag
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-17.00 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

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

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

De lente is in aantocht en de goede
voornemens zijn alweer drie maanden oud. Tijd voor de grote lenteschoonmaak in uw lichaam. Op 2
maart aanstaande start IkPas, de uitdaging met uzelf om een maand lang
géén alcohol te drinken. Dat lijkt eenvoudig, maar is het dat ook voor u? Er
is maar één manier om daar achter te
komen: door u in te schrijven op www.
IkPas.nl Tijdelijk stoppen met drinken
in je eentje is niet echt heel makkelijk,
daag je collega’s en vrienden uit om
mee te doen, of deel je ervaringen via
de www.facebook.com/ikpasnl Want
de gedachte achter IkPas is dat je het
makkelijker volhoudt als we collectief

een maand niet drinken. De regio Amstelland ondersteunt dit initiatief. Op
de website van IkPas is een speciale groep aangemaakt voor onze regio. Schrijf u in via de website en vink
aan dat u meedoet met de actie in de
regio Amstelland. IkPas is een initiatief van diverse gemeenten, GGDen, instellingen voor verslavingszorg,
het Trimbos-instituut en het lectoraat
verslavingspreventie van de hogeschool Windesheim. In de regio Amstelland is Ester Teunen van Brijder
verslavingszorg de contactpersoon
van IkPas. Mocht u vragen hebben
dan kunt u Ester een mail sturen via:
ester.teunen@brijder.nl

Onderwerp: aanvragen
subsidie 2015 bij
Burgemeester Kootfonds
U kunt als vereniging, instelling, organisatie of als persoon op grond
van uw activiteiten in Uithoorn en De
Kwakel èn uw ﬁnanciële positie aanspraak, subsidie aanvragen bij het
Burgemeester Kootfonds. U moet
vóór 27 maart 2015 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. 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
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.

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 2015 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds
beoordeeld. Alle aanvragers worden
schriftelijk in kennis gesteld van de
beslissing.
Met ingang van dit jaar is het de bedoeling dat u de aanvraag indient
door middel van een aanvraagformulier dat u kunt downloaden op de
website van de gemeente Uithoorn
http://www.uithoorn.nl/Bestuur_
organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/
Nieuws/December_2014/Stichting_
Burgemeester_Kootfonds_2015
Voor nadere informatie kan men zich
wenden tot de heer T.J.J. Schrandt,
tel. 0297-513185.

Groot onderhoud
Prinses Irenebrug
De provincie Noord-Holland voert
van 2 maart tot en met 30 maart 2015
groot onderhoud uit aan de Prinses
Ireneburg (N196) op de grens van de
gemeente Uithoorn en De Ronde Venen.
De werkzaamheden aan de brug
bestaan onder meer uit schilderwerk, staalreparaties en het herstellen van het asfalt op de brug. Tijdens
de werkzaamheden geldt een omlei-

dingsroute voor gemotoriseerd verkeer. Met het groot onderhoud aan
de brug zorgt de provincie er voor
dat het weg- en vaarwegverkeer veilig gebruik kan blijven maken van de
Prinses Irenebrug.
Meer informatie
Voor meer informatie over het onderhoud aan de Prinses Irenebrug zie:
www.noord-holland.nl/amstelland

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
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.
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:
- Ontwerp natuurbeheerplan 2016. Inzageperiode 26 januari 2015 tot en met 8
maart 2015. Inlichtingen bij: Leefomgeving, Lillian Becker, 0297513111
- Bekendmaking anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, Vuurlijn 27, De
Kwakel Beroepsperiode: 6 februari 2015 t/m 19 maart 2015. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, Dhr. W.M. van de Lagemaat (0297) 513111.
- Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Legmeerpolder
Zuid, McDonald’s (ontwerp). Inzageperiode 12 februari 2015 tot en met 25 maart
2015. In te zien bij gemeente Amstelveen aan de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen of via de gemeentelijke website www.amstelveen.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
- Legger voor secundaire Waterkeringen 2015. Inzageperiode 9 februari 2015 tot
en met 22 maart 2015. Inlichtingen bij Leefomgeving, Ronald van Buuren ,0297513111.
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Waterbeheerplan 2016-2021. Inzageperiode 2 februari 2015 tot en met 15 maart 2015. Inlichtingen bij Leefomgeving, Ronald van Buuren, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Zijdelwaard (Europarei)
- Joost van den Vondellaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 30 januari 2015.
- Nicolaas Beetslaan 106, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 30 januari 2015.
- Du Perronlaan 60 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen
van de gevel. Ontvangen 10 februari 2015

BESLUITOMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Het Fort 7, voor het uitbreiden van de woning en overkapping op de begane
grond van 2,50 meter breedd x 3,00 meter hoog en voorzien van een plat dak.

wethouders bekend dat met ingang van 22 december 2014, Peuteropvang Thamerdal (LRKP nummer 166858316) op het adres Kuyperlaan 50 te Uithoorn, uitgeschreven is uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

GEDEELTELIJK INGETROKKEN (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Wij hebben hiertoe besloten omdat de Stichting Kinderopvang Solidoe gevestigd
aan de Zwarteweg 103 te Aalsmeer bekend heeft gemaakt de locatie verhuisd te
hebben naar een nieuwe opvanglocatie.

VERLEENDE OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Het drama in de gemeente Haaksbergen waarbij een monstertruck in het publiek is
gereden tijdens het evenement AutoMotorSportief, is aanleiding geweest voor diverse onderzoeken.

De Kwakel
- Boterdijk 60 - 74, 96 - 114, 141 – 159 (locatie 1, 2 en 4), omgevingsvergunning
voor het oprichten van 35 woningen.
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
- Amsterdamseweg 26, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van
het MS-net. Bezwaar: t/m 23 maart 2015.

De Kwakel
- Chrysantenlaan e.o., vergunning kabels en leidingen t.b.v. de reconstructie waterleiding. Bezwaar t/m 17 maart 2015.
- Boterdijk 60 t/m 70, 96 a t/m e, 98 t/m 108, 110 a t/m d en 141 t/m 159, omgevingsvergunning voor het oprichten van 31 woningen. Bezwaar: t/m 18 maart
2015.
- Iepenlaan 27, omgevingsvergunning voor het oprichten van en woning. Bezwaar: t/m 18 maart 2015.
- Het Fort 7, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de begane grond en eerste verdieping. Bezwaar: t/m 24 maart 2015.
- Noorddammerweg 19. Exploitatievergunning aan de exploitant van Dutch Foreigner Care BV voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten. Bezwaar
t/m 12 maart 2015.
- Noorddammerweg 47. Exploitatievergunning aan de exploitant van Noorddammer Vastgoed voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten. Bezwaar t/m
12 maart 2015.
- Poelweg 50. Melding ontvangen van de heer J.F. Mosselman voor het realiseren van een uitweg van het perceel Poelweg 50 naar de Poelweg in De Kwakel.
Zijdelwaard (Europarei)
- Joost van den Vondellaan 12, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 maart 2015.
- Zijdelwaardplein. Vergunning aan de heer A. Geeris voor het innemen van een
incidentele standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van
oliebollen van 6 t/m 31 december 2015. Bezwaar t/m 17 maart 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan V.O.F. Kermis Organisatiebureau Verdonk
voor het organiseren van de kermis van 20 t/m 25 mei 2015. Bezwaar t/m 16
maart 2015.
- Randhoornweg 100. Melding ontvangen van Voetbalvereniging Legmeervogels
voor het organiseren van dansavond voor leden in de kantine van de Legmeervogels.
- Weegbree 55. Onthefﬁng artikel 35 van de Drank- en horecawet voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank tijdens de toneelvoorstellingen van Maskerade op 27 en 28 maart en 23 en 24 oktober 2015. Bezwaar t/m 26 maart 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8. Vergunning RKBS De Springschans voor het organiseren van een
Carnavalsviering en optocht op 13 februari 2015. Bezwaar t/m 20 maart 2015.
- Zijdelveld. Melding ontvangen van de heer A. Scholte voor het realiseren van
een uitweg van het perceel Zijdelveld 28 naar het Zijdelveld in Uithoorn.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan V.O.F. Kermis Organisatiebureau Verdonk voor het plaatsen
van 20 tijdelijke reclamebroden om kenbaarheid te geven aan de kermis van 20
t/m 25 mei 2015. Bezwaar t/m 16 maart 2015.
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de braderie op 12 juli 2015. Bezwaar
t/m 18 maart 2015.
- Vergunning aan Thib Organisatie voor het plaaten van 20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de braderie op 28 maart 2015. Bezwaar t/m
16 maart 2015.
BEKENDMAKING UITSCHRIJVING BUITENSCHOOLSE
OPVANG QUI VIVE

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en
wethouders bekend dat met ingang van 31december 2014, buitenschoolse opvang
Qui Vive (LRKP nummer 330035459) op het adres Vuurlijn 30 te De Kwakel, uitgeschreven is 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 locatie opgeheven
te hebben.
BEKENDMAKING UITSCHRIJVING PEUTEROPVANG THAMERDAL

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en

WWW.UITHOORN.NL

BELEIDSREGEL EVENEMENTEN MET MONSTERTRUCKS

Zo heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek ingesteld naar de “werking van de vergunning”. De raad heeft bij het besluit om een onderzoek te starten
meegewogen dat soortgelijke evenementen ook met regelmaat in andere gemeenten worden georganiseerd.

Zolang de resultaten van het onderzoek niet bekend zijn en daarmee duidelijk in
kaart is gebracht welke risico’s er zijn en onder welke voorwaarden deze risico’s al
dan niet kunnen worden voorkomen/beperkt, vindt de burgemeester het in het kader
van de openbare orde en veiligheid niet gewenst c.q. verantwoord dergelijke evenementen in Uithoorn te laten plaatsvinden.
De burgemeester heeft daarom de beleidsregel vastgesteld dat tot die tijd verzoeken
om evenementen met monstertrucks te houden worden geweigerd.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 4 meldingen hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer
- MicroFerns BV, Kalslagerweg 2 in de Kwakel oprichting van een vermeerderingslab van varens en andere plantensoorten. Deze melding wordt door de Omgevingsdienst behandeld.
- Catsman auto’s, Wiegerbruinlaan 73 in Uithoorn, oprichting autobedrijf
- Café Brasserie Du Nord, Stationsstraat 41 te Uithoorn, oprichting horecabedrijf
- V.o.f. Monkey Town, Noorddammerweg 30 te De Kwakel oprichting indoor- kinderspeelparadijs

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 18 februari 2015
BEKENDMAKING MANDATEN EN NADERE REGELS
GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS UITHOORN

Op 4 september 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om:
- De mandaten bij de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2011 van toepassing verklaren bij de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2015 en daarbij de artikelnummers te wijzigen.
- Voor het toewijzen van een particulier graf anders dan voor directe begraving en
buiten de volgorde van uitgifte volmacht te verlenen aan het hoofd van de afdeling Leefomgeving en 1e ondermandaat te verlenen aan de coördinator Beheer
en Onderhoud.
- Voor het verlenen van een verlenging van het recht op een particulier graf volmacht te verlenen aan het hoofd van de afdeling Publiekzaken, 1e ondermandaat te verlenen aan de coördinator Burgerzaken en 2e ondermandaat te verlenen aan de medewerker Burgerzaken.
- Voor het verlenen van een vergunning voor het voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder in een particulier graf volmacht te verlenen aan het
hoofd van de afdeling Publiekzaken, 1e ondermandaat te verlenen aan de coördinator Burgerzaken en 2e ondermandaat te verlenen aan de medewerker Burgerzaken.
- Voor het verlenen van onthefﬁng van de wijze van aanvragen van een vergunning, de aard, afmetingen en het gewicht van grafbedekking en de wijze van aanbrengen volmacht te verlenen aan het hoofd van de afdeling Publiekzaken.
- Voor het weigeren van een vergunning indien niet wordt voldaan aan de nader
door het college vastgestelde regels, de grafbedekking afbreuk doet aan het
aanzien van de begraafplaats, de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is of de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is volmacht te verlenen aan het hoofd van de afdeling Publiekzaken, 1e ondermandaat te verlenen
aan de coördinator Burgerzaken en 2e ondermandaat te verlenen aan de medewerker Burgerzaken.
- Voor het per aanschrijving rechthebbende doen verplichten een beschadiging
aan de grafbedekking te doen herstellen voor eigen rekening volmacht te verlenen aan het hoofd van de afdeling Leefomgeving en 1e ondermandaat te verlenen aan de beheerder begraafplaats.
- De navolgende nadere regels vast te stellen ter uitvoering van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2015:
- Het Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen.
- Het Uitvoeringsbesluit openingstijden begraafplaats.
- Het Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Vervolg op volgende blz.

O f f I CI ë L E M ED ED EL IN GEN E N BE K E N D MA K IN GE N
Verkiezingen Provinciale Staten

Waterschap

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE
MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij
de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale
staten een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen
in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE
MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het
bij de aanstaande verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in
een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijk verzoek
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften
om in een andere gemeente met een kiezerspas aan
de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 13 maart 2015,
door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in
een kiezerspas.
B. Mondeling verzoek
1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in
plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder
overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van
de kandidaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór
de stemming (17 maart 2015).
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich
ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij
de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale
staten een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. Machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 13 maart 2015 door
de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van
de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op
te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (2
februari 2015) als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te
trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.
B. Machtiging door overdracht van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van een(verzoekschrift
in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en
met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas
aan die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op
de dag van de kandidaatstelling (2 februari 2015) in
dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer
die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar
hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de
stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de
gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

A. Schriftelijk verzoek
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften
om in een andere gemeente met een kiezerspas aan
de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 13 maart 2015,
door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in
een kiezerspas.
B. Mondeling verzoek
1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in
plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder
overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van
de kandidaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór
de stemming (17 maart 2015).
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan
zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk
stembureau binnen de grenzen van het waterschap. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector
Burgerzaken van de gemeente.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt
door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het
bij de aanstaande verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. Machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 13 maart 2015
door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (2 februari 2015) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op
te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (2
februari 2015) als kiezer voor hetzelfde waterschap
zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te
trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.
B. Machtiging door overdracht van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift
in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en
met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas
aan die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op
de dag van de kandidaat stelling (2 februari 2015) in
dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer
die de volmacht geeft, én geregistreerd zijn als kiezer
voor hetzelfde waterschap.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar
hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de
stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de
gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt
door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
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