Belangrijke data Verkiezingen 2017

Gem

Als u wilt stemmen, hou rekening met de volgende data:
- 7 maart bezorging van de kandidatenlijsten huis aan huis
- 10 maart laatste dag ontvangst schriftelijke verzoeken om te mogen stemmen met een kiezerspas of bij volmacht.
- 10 maart laatste dag ontvangst schriftelijke verzoeken om een vervangende stempas
- 14 maart tot 12.00 uur laatste dag waarop de kiezer mondeling kan verzoeken om een vervangende stempas
- 14 maart tot 12.00 uur laatste dag waarop de kiezer mondeling een kiezerspas kan aanvragen
- 15 maart dag van de stemming
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GEMEENTENIEUWS
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

Zwerfafval? Uithoorn ruimt op!
Blikjes op straat, sigarettenpeuken in de bosjes en rondslingerend
plastic. Zwerfafval behoort al jaren
tot één van de grootste ergernissen
van ons land. U kunt uw steentje bijdragen om Uithoorn en De Kwakel
er weer opgeruimd uit te laten zien.
Hoe? Door deel te nemen aan De
Week van Nederland Schoon!
Wanneer?
De week van Nederland Schoon
vindt plaats in de week van 20 tot en
met 25 maart 2017. Op zaterdag 25
maart eindigt de week met de Landelijke Opschoondag.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande contactgegevens
kunt u zich aanmelden. In overleg
plannen we uw actie in en kunt u ondersteuning krijgen met materiaal
zoals grijpers, hesjes, vuilniszakken.
Wist u dat?
Jaarlijks belanden er in ons land 50
miljoen blikjes en ﬂesjes in de leefomgeving en het duurt 50 jaar voordat een blikje vergaat. Jongeren tussen 18 en 25 zijn de grootste vervui-

Langs de Vuurlijn, ter hoogte van
de grens tussen Park Krayenhoff en
het Gezondheidscentrum, staat een
groepje populieren die gekapt gaan
worden. Uit onderzoek blijkt dat 3
bomen in slechte staat en 5 bomen

in matige staat zijn en hierdoor een
korte levensverwachting hebben.
Zij vormen een veiligheidsrisico.
Het wegdek in de omgeving van de
bomen is ernstig verzakt door een
laag grondwaterpeil. De bomen ha-

len veel (grond)water weg uit de omgeving. Hierdoor komt de stabiliteit
van de dijk in gevaar. Dit zorgt ook
voor extra jaarlijks onderhoud aan
het wegdek. Wij gaan deze bomen
in de maand maart rooien (kappen).
De werkzaamheden zijn gemeld bij
Waternet. Zij hebben op grond van

het Keurbesluit vrijstellingen art. 10
een vrijstelling verleend. We houden
rekening met het broedseizoen. Tijdens de werkzaamheden wordt de
Vuurlijn vanaf de Watsonweg tot en
met de Noordammerweg kort afgesloten voor alle verkeer. Dit geven
wij met borden aan.

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

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

Kappen bomen Vuurlijn

lers, maar 18 procent van de zwerfvervuilers is 50 of ouder. De boete
voor het op straat achterlaten van
blikjes en papiertjes is €45,- als de
overtreder 15 jaar of jonger is en
€90,- vanaf 16 jaar!
Opgeven
Om de acties goed in te plannen en
te organiseren vragen wij u om contact op te nemen met de gemeente.
Dit kan via email nederlandschoon
@uithoorn.nl. U kunt hier ook terug
mocht u vragen hebben over Nederland Schoon.

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.
- Vaststelling bestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzage periode 24 februari
2016 tot en met 6 april 2016. Inlichtingen bij R. Noorhoff, afdeling grondbedrijf
en vastgoed (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Feestcomité De Kwakel, aanvraag evenementenvergunning voor de viering van
Koningsdag in het dorpscentrum van De Kwakel op 27 april van 09.00 uur tot
20.00 uur.
- Iepenlaan naast 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van de

WWW.UITHOORN.NL

-

woning. Ontvangen 24 februari 2017.
Drechtdijk 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclame-uiting. Ontvangen 23 februari 2017.
Drechtdijk 21. Aanvraag ontvangen van de exploitant van Café Cobus voor een
exploitatievergunning horecabedrijf, drank- en horecavergunning en aanwezigheidsvergunning.
Vuurlijn 30, melding incidentele festiviteit door UHC Qui Vive op 8 april 2017.
Tussen Vuurlijn en Iepenlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 beheerbruggen en 2 voetgangersbruggen. Ontvangen 20 februari
2017.
Wilgenhof 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding. Ontvangen 17 februari 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhoff, Buitendijks)
Circus Renz Internationaal, aanvraag evenementenvergunning voor het geven
van circusvoorstellingen op het evenemententerrein Legmeer-West van 22 t/m
28 mei 2017.
Circus Sijm, aanvraag evenementenvergunning voor het geven van circusvoorstellingen op het evenemententerrein Legmeer-West van 20 t/m 24 september
2017.

Dorpscentrum
- Amstel Blazers Collectief, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een openlucht concert op de evenementensteiger op zondagmiddag
2 juli 2017 van ca. 15.00 uur tot 16.30 uur.
- Koningin Julianalaan 27. Aanvraag ontvangen van de exploitant van Lorenzo
Grillroom voor een exploitatievergunning horecabedrijf.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, aanvraag evenementenvergunning door UR&KV Michiel
de Ruyter voor het organiseren van het Nederlands Kampioenschap Waterpolo op 13 en 14 mei 2017.
- Amsteldijk-Zuid 253, aanvraag evenementenvergunning door UR&KV Michiel
de Ruyter voor het organiseren van het Amsterdam Open International Canoepolo Tournament op 27 en 28 mei 2017.
- Eger 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger.
Ontvangen 1 maart 2017.
- Fermoor 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een een
dakkapel aan de voorzijde en achterzijdeerfafscheiding. Ontvangen 2 maart
2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eedenlaan 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakopbouw boven de garage. Ontvangen 21 februari 2017.
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.

De Kwakel
- Kerklaan 16, Dorpshuis De Quakel, onthefﬁng art. 35 Drank- en Horecawet
voor het schenken van zwakalcoholhoudendedrank tijdens de evenementen
Koningsdag, Midzomeravondfeest en Kermis De Kwakel. Bezwaar t/m 4 maart
2017.
- Iepenlaan 22, aansluitvergunning riolering voor het enkel afvoeren van huishoudelijk afvalwater en hemelwater. Bezwaar t/m 7 maart 2017.
- Poelweg 36, omgevingsvergunning voor wijziging van het gebruik van de bedrijfswoning ten behoeve van huisvesting arbeidsmigranten. Bezwaar t/m 13
april 2017.
- Iepenlaan 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een brug. Bezwaar:
t/m 11 april 2017.
- Iepenlaan 5, omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning.
Bezwaar: t/m 13 april 2017.
- Noorddammerweg nabij 1, omgevingsvergunning voor het oprichten van een
nieuwe woning. Bezwaar: t/m 14 april 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Randhoornweg, Verklaring van geen bezwaar voor het in
gebruik nemen van het evenemententerrein op zaterdag 20 mei 2017 door bezoekers van de Legmeervogels vanwege de KNVB bekerﬁnales district West 1.
- Evenemententerrein Randhoornweg, Circus Renz Berlin, evenementenvergunning voor het geven van voorstellingen van 6 juli t/m 16 juli 2017. Bezwaar t/m
5 april 2017.
Dorpscentrum
- Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan, standplaatsvergunning voor Vishandel Nico Hartevelt voor de donderdag en vrijdag met ingang van 1 april 2017. Bezwaar
t/m 21 maart 2017.
- Marktplein 2, afwijking sluitingsuur op 4 maart 2017 voor Geniet aan de Amstel.
Bezwaar t/m 22 maart 2017.
Thamerdal
- Pr. Christinalaan 84, vergunning plaatsen afvalcontainer. Bezwaar t/m 27 maart
2017.
- Industrieweg 20. Vergunning exploitatie horecabedrijf verleend aan Dans- en
Partycentrum Colijn V.O.F. t/m 24 maart 2017. Bezwaar t/m 6 april 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 29, evenementenvergunning voor het organiseren van een
(besloten) Jubileummarkt voor de leden van Amstelring. Bezwaar t/m 28 maart
2017.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning voor het plaatsen van (tijdelijke) reclameborden om bekendheid te
geven aan de actie ‘Nederland Schoon’, van 13 maart t/m 26 maart 2017. Bezwaar t/m 27 maart 2017.

