Verkiezingen
STEMMEN GEMEENTERAADSVERKIEZING EN
REFERENDUM OP 21 MAART
2018
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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

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/
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)
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)
Tel. spreekuur 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

Ruimte huren?

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
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Stempas(sen) kwijt of niet
ontvangen?
Uiterlijk 7 maart 2018 moet u uw
stempas(sen) hebben ontvangen, als u kiesgerechtigd bent
voor deze verkiezing en/of referendum. Zonder stempas kunt u
niet stemmen. Tot uiterlijk dinsdag
20 maart 2018, 12.00 uur, kunt u
gedurende de openingstijden bij
de afdeling burgerzaken van het
gemeentehuis persoonlijk (een)
vervangende stempas(sen) aanvragen, als u geen stempas(sen)
heeft ontvangen of deze kwijt
bent.
Stemmen en geldige
legitimatie
Volgens de Kieswet is stemmen
alleen mogelijk met een geldig
identiteitsdocument. Het is ook
mogelijk uw stem uit te brengen
als u alleen in het bezit bent van
een verlopen identiteitsdocument
(Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dit document
moet geldig zijn tot 22 maart 2013
of later.
Stemmen in andere gemeente
(alleen voor referendum)
Als u voor het referendum in een
andere gemeente wilt stemmen,
dan moet u een kiezerspas heben. o n ie ers as nt verkrijgen door met de stempas
van het referendum naar het ge-

meentehuis te gaan. Daar wordt
uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een
kiezerspas voor het referendum
kunt u dan gaan stemmen in elk
willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018,
12.00 uur.
Schriftelijk verzoek
U kunt ook schriftelijk een verzoek
doen voor een kiezerspas. De
hiervoor benodigde formulieren
kunt u afhalen of aanvragen bij de
afdeling burgerzaken. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum moet u
bijvoegen. U ontvangt daarna
een kiezerspas voor alleen deze
stemming.
STEMMEN BIJ VOLMACHT
(GEMEENTERAAD EN
REFERENDUM)
Schriftelijke volmacht
U kunt een schriftelijke volmacht
aanvragen als u op de dag van
de verkiezing niet in staat bent
om zelf aan de stemming deel te
nemen, en u geen volmacht kunt
verlenen door overdracht van uw
stempas.
Ook als u op de dag van de stemming helemaal geen legitimatie
heeft, kunt u aan iemand anders
een volmacht geven om voor u te
gaan stemmen. U kunt dit alleen
doen door een schriftelijke vol-

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

komen wonen, willen wij de grond
goed laten reinigen. Dat gaat helaas niet zonder de boom onherstelbaar te beschadigen. Daarom
gaan wij deze boom kappen.
Plaatsen nieuwe bomen
Om deze reden heeft de gemeente in samenspraak met de gebiedsontwikkelaar BPD een plan
uitgewerkt. De Rode Beuk wordt
namelijk vervangen door 3 nieuwe Rode Beuken. Deze 3 bomen
hebben elk een stamomtrek van
60 à 70 cm. Ze worden (extra)
neergezet in het deel waar straks
het centrale groen van de wijk
aangelegd wordt. Aan de randen
van dit centrale groen komen kleinere boompjes. In een driehoek
aan de binnenkant van dit groen
komen dan de 3 veel grotere Rode Beuken te staan.

Stemmen bij onderhandse
volmacht
Als u zelf niet in de gelegenheid
bent uw stem uit te brengen, kunt
u iemand machtigen dit voor u te
doen. U moet dan op de achterkant van uw stempas(sen) het gedeelte VOLMACHTBEWIJS invullen, samen met degene die
voor u gaat stemmen. U moet allebei tekenen en u geeft een kopie van uw legitimatiebewijs aan
de gemachtigde. De gemachtigde moet uw stem gelijktijdig met
zijn/haar stem uitbrengen en mag
niet meer dan twee machtigingen
hebben aangenomen, per verkiezing.
STEMBUREAUS
Binnen de gemeente Uithoorn
bent u vrij om in elk willekeurig
stembureau uw stem uit te brengen. Op uw stempas staat het

dichtstbijzijnde stembureau vermeld.
Adressen van alle
stembureaus:
- Gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
- De Springschans,
Eendracht 8
- KnA-gebouw (muziek ver),
Legmeerplein 49
- Dorpshuis De Quakel,
Kerklaan 16
- Alkwin Kollege, ingang
Geertruidahoeve
- Buurthuis Ponderosa,
Plesmanlaan 27
- Het Duet, Prinses
Christinalaan 120
- Wijksteunpunt, Bilderdijkhof 1
- Het Hoge Heem,
Wiegerbruinlaan 29
- De Brede School,
Randhoornweg 39
- Evang.Chr.Gem., Herman
Gorterhof 3
Mensen met dementie kunnen
hun stem uitbrengen. De vrijwilligers van de stembureaus zullen extra hulp bieden aan mensen
met dementie. Alzheimer Nederland biedt een stappenplan aan
voor mensen met dementie om
hun stem uit te brengen.
De stemlokalen zijn geopend
van s o htends
.3
r tot s
avonds 21.00 uur.
Meer weten over de stempas,
kiezerspas en stemmen met volmacht? Kijk op www.uithoorn.nl

Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct
en Waterwolftunnel

Redactie

Rode beuk Wilhelminakade
wordt gekapt
Langs de Wilhelminakade, op het
voormalige Campinaterrein, staat
een Rode Beuk die gekapt wordt
en vervangen door 3 nieuwe Rode Beuken. Dit is nodig omdat de
grond waarin de boom staat vervuild is en. Wij kunnen deze grond
niet reinigen zonder de boom onherstelbaar te beschadigen.
De Rode beuk staat op het voormalige Campinaterrein (Wilhelminakade). Dit terrein wordt klaargemaakt voor de volgende fase
voor de woonwijk Vinckebuurt.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de grond waarin de
boom staat vervuild is. Het is altijd de bedoeling geweest van de
gemeente om deze boom te laten
staan. Maar dat gaat niet lukken.
De boom staat namelijk op een
plek waar een particuliere tuin
komt. Voordat er nieuwe mensen

macht te geven aan een kiezer
die wel een geldig legitimatiebewijs heeft.
In beide gevallen kunt u een formulier opvragen of afhalen bij de
afdeling burgerzaken van het gemeentehuis. U vult hierop uw gegevens in en de gegevens van
degene die voor u gaat stemmen,
ondertekent beide het formulier
en levert het formulier uiterlijk 16
maart 2018 weer in bij de afdeling
burgerzaken. Een eenmaal gegeven volmacht kan niet worden ingetrokken en de volmachtgever
mag niet zelf aan de verkiezing
deelnemen.

Uitslagenavond
Woensdag 21 maart zijn de
verkiezingen voor de gemeenteraad. Na het sluiten van de
stembureaus en het tellen van
de uitgebrachte stemmen is het
wachten op de verkiezingsuitslag. U bent deze avond van
harte welkom op het gemeentehuis vanaf 21.00 uur voor de
uitslagenavond. U kunt samen
met de kandidaat-raadsleden
en andere belangstellenden de
voorlopige uitslagen en zetel-

Inwoners van de wijk kunnen
straks langer genieten van deze
bomen omdat ze dan op openbare grond staan in plaats van in een

verdeling afwachten. Er zijn televisieschermen aanwezig met
het regionale nieuws en de verkiezingsuitslagen. Uiteraard
ontbreekt het niet aan een hapje en een drankje om de uitslag
af te wachten. De namen van
de gekozen kandidaten (al dan
niet met voorkeursstemmen)
maken we op 23 maart bekend.
Twittert u tijdens de verkiezingen met ons mee? Gebruik dan
#raaduithoorn

particuliere tuin. Om het broedseizoen van vogels niet te verstoren
wordt de bestaande Rode Beuk in
maart gekapt.

De provincie Noord-Holland voert
van 8 tot en met 11 maart 2018
onderhoud uit aan het Amstelaquaduct tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen
en aan de Waterwolftunnel tussen de gemeenten Aalsmeer en
Haarlemmermeer. Het verkeer op
de N201 wordt ter plaatse omgeleid en moet rekening houden met
enige vertraging.
Afsluiting N201 ter hoogte van
Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt afgesloten van vrijdagavond 9 maart
van 19.00 uur tot zaterdagochtend
10 maart 06.00 uur. Als de werkzaamheden uitlopen wordt zaterdagavond 10 maart van 19.00 uur
tot zondagochtend 11 maart 6.00
uur als reservenacht gebruikt. Het
verkeer op de N201 wordt met
gele borden omgeleid tussen de
Legmeerdijk in Aalsmeer en de
aansluiting met de Fokkerweg in
Haarlemmermeer.

Voor de veiligheid en doorstroming van de Waterwolftunnel
moet de tunnel regelmatig worden onderhouden. Meestal gebeurt dit terwijl de tunnel open
blijft voor verkeer. Drie keer per
jaar wordt de tunnel afgesloten
voor de veiligheid van het onderhoudspersoneel en een snel verloop van de werkzaamheden. De
Waterwolftunnel krijgt niet alleen
preventief onderhoud, maar er
vinden ook inspecties en testen
plaats. Bovendien worden wanden en markeringen gereinigd en
de veiligheidsmiddelen gecontroleerd. Om het verkeer zo weinig
mogelijk te hinderen gebeurt het
wer s na hts.
Meer informatie
Met vragen over werkzaamheden
kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het
provinciale Servicepunt via 0800
- 0200 600 (gratis) of per mail:
servicepunt@noord-holland.nl.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
i atie van de gemeente ithoorn. n de e r rie 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
nt de offi i e medede ingen en e endma ingen oo vinden o
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 be-

roe ss hrift door de re ht an worden griffie osten in re ening 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 digitaa in ien via www.offi ie e e endma ingen.n
nt i h
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
We e e endma ingen vind i o www.offi ie e e endma ingen.n
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ter inzagelegging Uitwerkingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B.
Inzageperiode van 26 januari 2018 t/m 8 maart 2018. Inlichtingen bij
Afdeling wonen en werken, A. Stevens (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Hollandsedijk 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een stalen voetbrug (ontvangen 16-02-2018);
- Amsteldijk-Noord 93, aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van het dak van de woning (ontvangen 20-02-2018);
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
kantoorunits en containers (ontvangen 22-02-2018);
De Kwakel
- Linie 79, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
carport (ontvangen 21-02-2018);

-

Drechtdijk 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van
een woning (ontvangen 25-02-2018);
Koningin Máximalaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het
aanpassen van de brandscheidingscompartimenten in het gezondheidscentrum De Waterlinie (ontvangen 28-02-2018);
Jaagpad 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
brandcompartimenten (ontvangen 28-02-2018);

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 86, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning (ontvangen 22-02-2018);
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eerbeeklaan 14, het plaatsen van een dakkapel.
INGETROKKEN (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg 35, het vervangen van kozijnen.

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-

WWW.UITHOORN.NL

ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Ondernemingsweg 20, omgevingsvergunning voor het maken van een
brandscheidingswand (verzonden 02-03-2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg, evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning voor Winterworld van 28 februari t/m 4 maart 2018 (verzonden 27-02-2018);
- Randhoornweg, evenemententerrein Legmeer-West, ontheffing art.35
Drank- & Horecawet tijdens Winterworld van 28 februari t/m 4 maart
2018 (verzonden 27-02-2018);
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als
geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

