
G E M E E N T E N I E U W S

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. 08.30-17.00 uur
vrijdag 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)
Telefonisch 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 commissievergade-
ringen 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

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. 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@uit-
hoorn.nl. U kunt de offi ciële 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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. 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 veror-

deningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi ciele-
bekendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Vaststelling bestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzageperiode 24 februari 

2016 tot en met 6 april 2016. Inlichtingen bij R. Noorhoff, afdeling grondbedrijf 
en vastgoed (0297) 513 111.

- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 en Nadere regels 
Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017. Inzageperiode 8 maart tot 19 
april 2017. Inlichtingen bij M. Bulthuis, afdeling leven (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden 

van een bedrijfsgebouw. Ontvangen 14 maart 2017.
De Kwakel
- Noorddammerwg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuw te reali-

seren bedrijfsruimte. Ontvangen 23 februari 2017.
- Iepenlaan naast 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

woning. Ontvangen 24 februari 2017.
- Kerklaan, aanvraag evenementenvergunning van Muziekvereniging Tavenu 

voor het organiseren van een internationaal Steelbandfestival op zaterdag 17 
juni 2017 van 12.00 uur tot 01.00 uur.

- Kerklaan, aanvraag om ontheffing artikel 35 drank- en horecawet voor het 
schenken van zwakalcoholhoudende dranken van de exploitant van Café Co-
bus tijdens de evenementen op Koningsdag en Kermis de Kwakel op 5 septem-
ber.

- Iepenlaan tussen 44 en 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een woning. Ontvangen 7 maart 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Eger 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een steiger. 

Ontvangen 1 maart 2017.
- Randhoornweg 100, aanvraag evenementenvergunning van Buurtbeheer De 

Legmeer voor het organiseren van de viering van Koningsdag op donderdag 27 
april 2017 op het evenemententerrein Legmeer-West van 08.00 uur tot 17.00 
uur.

- Randhoornweg 100, aanvraag evenementenvergunning van Activiteitencom-
missie Legmeervogels voor het organiseren van het Sport en Spel weekend van 
16 t/m 18 juni 2017.

- Randweg 155, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel 
en het wijzigen van de constructie. Ontvangen 14 maart 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, aanvraag ontvangen van Stichting Streekmarkt Uithoorn a/d Am-

stel voor het organiseren van een Streekmarkt op 9 september 2017.
- Fermoor 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 2 maart 2017.

Ruim de uitwerpselen van uw 
hond op
Veel mensen die hun hond uitla-
ten, houden zich goed aan de regels 
voor de hondengebieden. Maar jam-
mer genoeg niet iedereen. Wij ont-
vangen per week veel meldingen 
over hondenpoep. Het zijn er inmid-
dels zoveel dat wij extra aandacht 
aan dit onderwerp willen besteden. 
Bent u hondenbezitter? Dan vra-
gen wij u zich netjes te houden aan 
de regels voor het uitlaten van hon-
den om overlast en irritatie bij ande-
re inwoners te voorkomen. U laat uw 
hond uit in de openbare ruimte. Deze 
openbare ruimte is van alle inwoners 
van de gemeente samen en dus ook 
van u. Zorg ervoor dat uw omgeving 
leefbaar en schoon blijft. Ruim de uit-
werpselen van uw hond op! De re-
gels vindt u www.uithoorn.nl/honden 

Kinderspeelvelden
De meeste klachten die wij ont-
vangen gaan over hondenpoep 
op speelvelden. Op elk speelveld, 
speelplaats en schoolplein geldt een 
hondenverbod. U mag hier niet aan-
wezig zijn met uw hond. Een speel-
plek voor kinderen is eenvoudig te 
herkennen aan de aanwezige speel-
toestellen of de borden. Bij het speel-
veld bij de Koekoeksbloem in De 

Legmeer bijvoorbeeld hebben wij 
zelfs een poepzuiger ingezet om de-
ze speelgelegenheid weer honden-
poepvrij te maken. Omdat kinderen 
meer contact hebben met de grond 
en minder op hygiëne letten, is het 
risico op herhaalde besmetting met 
bacteriën uit hondenpoep bij kinde-
ren een stuk groter. Naast dat het 
verboden is, blijf daarom vooral weg 
bij speelvelden!

De Kwakel
Op de Ringdijk is aan de ene kant 
van de weg een strook waar honden 
los mogen lopen en ze hun behoefte 
mogen doen. Helaas vinden bewo-
ners van de Ringdijk nu veel honden-
poep in de groenstrook aan de hui-
zenkant. Deze strook is níet gemar-
keerd als hondenloslooproute. 

De Legmeer
In De Legmeer-West is er bij de 
Zoogdierenlaan / Bredeschool over-
last. De honden moeten hier aange-
lijnd zijn. Er is een hondenroute aan-
wezig. Helaas ligt er nu veel honden-
poep in de groenvoorziening voor de 
woningen en zelfs de stoep voor de 
woningen is vervuild door honden-
poep. Dit is geen hondenroute!

Uitslag 
verkiezingen 
Tweede Kamer
Dit is de voorlopige verkiezingsuit-
slag van de Tweede Kamerverkiezin-
gen in Uithoorn. De meeste stemmen 
in Uithoorn gingen naar de VVD. D66 
is de tweede partij en wordt gevolgd 
door PVV. De opkomst was 84.3%.

Lijst/partij Totaal aantal stemmen

1 VVD 5717
6 D66 2300
3 PVV 2286
5 CDA 1822
8 GROENLINKS 1368
4 SP 1084
2 PVDA 973

11 50PLUS 729
10 Partij voor de Dieren 592
16 Forum voor Democratie 394
7 CU 290

14 DENK 203
20 Piratenpartij 94
13 VoorNederland 85
9 SGP 59

21 Artikel 1 32
12 OndernemersPartij 30
15  NIEUWEWEGEN 19
17 De Burger Beweging 17
22 Niet Stemmers 14
24 Lokaal in de Kamer 10
19 GeenPeil 9
18 Vrijzinninge Partij 5

Totaal 18132

Hou je aan de regels
Dit waren slechts enkele voorbeel-
den van klachten die we hebben ont-
vangen. Iedereen wil op een pretti-
ge manier gebruik maken van de 
openbare ruimte. Hou rekening met 
elkaar. Om overlast en ergernis te 
voorkomen, hebben we een aantal 
regels opgenomen in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). On-
ze BOA’s (buitengewoon opsporings-
ambtenaren) controleren of deze re-
gels worden nageleefd, zo niet, dan 
wordt er bekeurd. Bekijk de kaarten, 
regels en hondenfolder op www.uit-
hoorn.nl/honden 

- In Uithoorn moeten honden altijd 
aangelijnd zijn en overal moeten 
uitwerpselen worden opgeruimd. 

- Op de losloopgebieden (groene 
paaltjes) geldt geen opruimplicht. 
Maar hou uw hond óók hier in de 
gaten. Poept de hond op een plek 
waar dit niet is toegestaan dan 
moet u dit opruimen.

- Bij de aanlijnpaaltjes (rood hond-
je) is een opruimplicht.

- Honden mogen niet in speelge-
bieden of schoolpleinen komen. 
Dit staat met speciale borden 
aangegeven. 

- Als er geen paaltjes staan bij een 
groenvoorziening binnen de be-
bouwde kom, geldt dat de hond 
aangelijnd moet zijn en er opruim-
plicht is!

Overlast melden
Heeft u overlast van hondenpoep, dit 
kunt u melden via www.uithoorn.nl/
melding

Bushokjes vernield in Uithoorn
In de week van 13 maart zijn op veel 
plekken in Uithoorn (onder andere 
Alfons Ariënslaan, Laan van Meer-
wijk, Aan de Zoom) ramen van bus-
hokjes vernield. Helaas weten we 
niet wie dit op zijn geweten heeft. 
Onze buitendienst heeft al het glas 
opgeruimd zodat niemand zich kon 
bezeren of ongelukken krijgt met 
de fi ets of brommer. Dit gaat de be-

heerder van de bushokjes ook veel 
geld kosten om de schade te her-
stellen (ca € 300,- per raam). De Po-
litie Aalsmeer Uithoorn onderzoekt 
de zaak en is nog op zoek naar ge-
tuigen. Weet je meer? Bel met 0900 
8844 of bel anoniem naar 0800-
7000. Ziet u vernielingen in de ge-
meente, laat het ons weten via www.
uithoorn.nl/melding

Update Storing verlichting 
Zijdelwaard / Bedrijventerrein
Op dit moment is er grote storing van 
de openbare verlichting op wegen in 
Zijdelwaard en op het bedrijventer-
rein in Uithoorn. Hier geven wij u een 
update van de storing.

Locatie Wiegerbruinlaan en 
Anton Philipsweg
Deze storing is lastig te vinden. Lian-
der zal in ieder geval zorgen dat tij-
dens de storing proberen zij zoveel 
mogelijk lichtmasten te laten bran-
den zodat de omgeving toch verlicht 
blijft. Ondertussen zoeken zij verder 
naar de oorzaak van de storing. 

Locatie Arthur van 
Schendellaan
Bij de Arthur van Schendellaan is 
een breuk in de kabel de oorzaak 
van de storing. Deze breuk moet 
worden op gezocht met een meet-
wagen en dan verholpen worden. Zi-
ut is daar nu volop mee aan de gang 
en we hopen dat deze storing snel 
verholpen is. In de tussentijd pro-
beren zij zoveel mogelijk lichtmas-
ten te laten branden die apart geze-
kerd zijn op dit tracé waardoor niet 
alle masten uit zullen zijn op de Ar-
thur van Schendellaan.

Kappen van 3 bomen langs de 
Vuurlijn in De Kwakel
Voor Nieuwbouwplan De Rietkraag 
wordt een nieuwe toegangsweg (ver-
keersontsluiting) gemaakt van het 
plangebied De Rietkraag naar de 
Vuurlijn. Voor die toegangsweg is het 
noodzakelijk om ter hoogte van de 
parkeerplaats van sportvereniging 

KDO drie populieren te kappen. De 
werkzaamheden worden naar ver-
wachting begin april uitgevoerd. Voor-
dat de werkzaamheden beginnen 
wordt gecontroleerd of er in de bo-
men geen nesten of verblijfsplaatsen 
van beschermde dieren voorkomen.

- Schans 19, aanvraag ontvangen van de exploitant van Proefl okaal De Schans 
voor een exploitatie- (incl. terras) - en drank- en horecavergunning.

Thamerdal
- Treublaan/Aalberselaan, aanvraag om een evenementenvergunning voor het 

organiseren van een rommelmarkt op zaterdag 15 april van 10.00 uur tot 17.00 
uur.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, aanvraag ontvangen van Colliers International Marketing & 

Communication Retail voor het organiseren van een Italiaans Evenement van 
21 t/m 24 juni 2017.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Aanvraag evenementenvergunning ontvangen van Stichting Avondvierdaagse 

Uithoorn voor het organiseren van een wandelevenement voor scholieren van 
12 t/m 15 juni 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Burgemeester van Meetelenstraat, vergunning kabels en leidingen voor het ver-

vangen van een hoofdleiding door Stedin. Bezwaar t/m 24 april 2017.
De Kwakel
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar voor UHC QuiVive voor een (besloten) 

AB-feest op 6 mei 2017.
- Egeltjesbos. Verklaring van geen bezwaar aan 4 mei Comité De Kwakel voor 

het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei van 19.30 tot ca. 
21.30 uur.

- Gerberalaan 134, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op 
de achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 21 april 2017. 

- Iepenlaan 5, verklaring van geen bezwaar voor het realiseren van een uitweg.
- Boterdijk 199, vergunning kabels en leidingen voor N.V. PWN Waterleidingbe-

drijf Noord-Holland, voor het vervangen van een bestaande zinker in het drink-
waterleidingnetwerk. Bezwaar t/m 26 april 2017.

- Poelweg 46. Exploitatievergunning verleend aan Weiveld B.V. voor het huisves-
ten van tijdelijke arbeidsmigranten. Bezwaar t/m 26 april 2017. 

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeerplein 22. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van 

Simply Asian voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten voor het jaar 
2017. Bezwaar t/m 18 april 2017. 

- Legmeerplein 32. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploi-
tant van Pizzeria Steakhouse Noor t/m 9 maart 2020. Bezwaar t/m 20 april 2017.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade evenementensteiger, verklaring van geen bezwaar voor een 

openlucht concert van het Amstel Blazers Collectief op zondag 2 juli 2017 van 
15.00 uur tot 16.30 uur.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 14, Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet voor Hutten 

Catering op 15 maart 2017. Bezwaar t/m 18 april 2017.
- Gooimeer 11, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning en het 

wijzigen van de gevels. Bezwaar t/m 5 april 2017.
- Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning voor UR&KV voor het organise-

ren van het Nederlands Kampioenschap Kanopolo op 13 en 14 mei 2017. Be-
zwaar t/m 25 april 2017.

Vervolg op de volgende blz.
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- Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning voor UR&KV voor het organi-
seren van het Amsterdam Open International Canoepolo Tournament 2017 
op 27 en 28 mei 2017. Bezwaar t/m 25 april 2017.

- Eger 23, omgevingsvergunning voor het realiseren van een steiger met hek-
werk.Bezwaar: t/m 26 april 2017.

Thamerdal
- Amsteldijk-Noord 1. Verklaring van geen bezwaar aan 4 mei Comité voor het 

organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei van 19.30 tot ca. 21.30 
uur.

- Wilhelminakade 85. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-
ploitant van Restaurant Azië t/m 9 maart 2020. Bezwaar t/m 19 april 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclamefo-

lie en borden. Bezwaar t/m 24 april 2017.
- Zijdelwaardplein 100. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-

ploitant van Perlo Plaza t/m 6 maart 2020. Bezwaar t/m 19 april 2017. 
- Europarei fase 1, vergunning kabels en leidingen voor Liander Infra N.V. voor 

het verleggen van een MS-kabel. Bezwaar t/m 26 april 2017. 
- Europarei fase 1, vergunning kabels en leidingen voor Liander Infra N.V. voor 

het leggen van een LS-kabel. Bezwaar t/m 26 april 2017.
- Arthur van Schendellaan 59. Drank- en horecavergunning en exploitatiever-

gunning horecabedrijf verleend aan de exploitant van Het Buurtnest t/m 13 
maart 2020.Bezwaar t/m 26 april 2017. 

 INTREKKEN BRADERIEËNBELEID 

De burgemeester heeft besloten het in 2001 vastgestelde braderieënbeleid in te 
trekken. Dat betekent dat aanvragen voor braderievergunningen vanaf een dag 
na deze bekendmaking niet meer aan dat beleid worden getoetst. 

 BEKENDMAKING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE 
 ONDERSTEUNING UITHOORN 2017 EN NADERE REGELS 
 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING UITHOORN 2017

Het college van b&w van de gemeente Uithoorn heeft op 7 maart 2017 de concept 
Verordening Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 en de concept Na-
dere regels Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 vastgesteld. De ver-
ordening is aangepast naar aanleiding van een aantal uitspraken van de Centra-
le Raad van Beroep. Daarnaast zijn een aantal beleidsmatige wijzigingen doorge-
voerd. De concept verordening ligt vanaf 8 maart tot 19 april ter inzage in het ge-
meentehuis. De concept verordening is ook te vinden op de website van de ge-
meente. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om schriftelijk zienswijzen op 
de concept verordening in te brengen. Zienswijzen kunt u schriftelijk tot en met 
dinsdag 18 april indienen door een e-mail te sturen naar marjorie.bulthuis@uit-

hoorn.nl of schriftelijk naar M.Bulthuis, afdeling Leven, Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn

 KENNISGEVING BESLISSING OP BEZWAAR 

Welk besluit is genomen? 
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft een besluit ge-
nomen op het door de heer/mevrouw M. Slingerland, ingediende bezwaarschrift 
tegen de op 28 oktober 2015 verleende onttrekkingsvergunning voor de Straat-
burgflat te Uithoorn. Vanwege het feit dat de krachtens de Basis Registratie Perso-
nen de huidige woon- en verblijfplaats van de heer/mevrouw M. Slingerland, voor-
heen verblijvende in de Straatsburgflat te Uithoorn, onbekend is, wordt met deze 
publicatie aan dit feit bekendheid gegeven.
Waar en wanneer kunt u opvragen?
Het betreffende besluit is door de heer/mevrouw M. Slingerland op te vragen bij 
het college van burgemeester en wethouder, Laan van Meerwijk 18 te Uithoorn.

 INTREKKEN STANDPLAATSENBELEID 

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten het in 1994 vast-
gestelde standplaatsenbeleid in te trekken. Dat betekent dat aanvragen voor 
standplaatsvergunningen vanaf een dag na deze bekendmaking niet meer aan 
dat beleid worden getoetst.




