
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

W W W . U I T H O O R N . N L

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de 
gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekendmakin-
gen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeers-
besluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekij-
ken 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 ge-
meente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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) tij-
dens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook er-
gens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis 
De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openba-
re bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk wor-
den 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 in-
dienen. 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 in-
gediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de ver-
gunning 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 voor-
ziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzienin-
genrechter) 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 be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de be-
handeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in reke-
ning gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat 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 wor-
den 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 ver-
plichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend 
te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten al-
leen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook in-
schrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geatten-
deerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 en Nadere regels Maat-

schappelijke ondersteuning Uithoorn 2017. Inzageperiode 8 maart tot 19 april 2017. In-
lichtingen bij M. Bulthuis, afdeling leven (0297) 513 111. 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hierte-
gen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Vuurlijn 30. Aanvraag ontvangen van mevrouw Pieterman-ter Avest voor het organise-

ren van een hockey toernooi en activiteiten bij Qui Vive op 4 en 5 juni 2017.
- Achterweg 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een proefbo-

Hou je aan de snelheidslimiet!
Wellicht is het al opgevallen: ook on-
ze gemeente voert de snelheidscam-
pagne! Nu het weer lente wordt en kin-
deren vaker buiten spelen, is het extra 
belangrijk om rustig te rijden. Daarom 
hebben de gemeenten in Vervoerre-
gio Amsterdam campagneposters ge-
plaatst en vragen samen met politie, 
scholen, Team Alert en VVN extra aan-
dacht voor verkeersveiligheid.

Hardrijders zijn meestal 
inwoners zelf
Wist u dat hardrijders in woonwijken 
vaak bewoners zelf zijn? Meestal rij-
den mensen onbewust harder dan de 
toegestane snelheid wanneer ze de 
weg goed kennen. Ongemerkt zor-
gen brede wegen en argumenten als 
‘er gebeurt toch nooit iets’ voor veran-
dering in het rijgedrag. Maar ook klei-

ne overschrijdingen van de snelheids-
limiet hebben gevolgen voor de ver-
keersveiligheid. Daarom vragen we 
ook dit jaar weer aandacht voor de 
maximale snelheid zodat iedereen vei-
lig over straat kan.
  
Kwetsbare verkeersdeelnemers 
Wanneer we allemaal beter opletten in 
de bebouwde kom wordt het veiliger 
voor iedereen. En zeker voor de meest 
kwetsbare verkeersdeelnemers: kin-
deren en senioren. Vooral voetgan-
gers en fi etsers lopen risico in het ver-
keer. Veel mensen weten niet dat zelfs 
een aanrijding met 30 kilometer per 
uur voor één op de tien voetgangers 
al dodelijk is. Bij 50 kilometer per uur 
overleeft de helft van de voetgangers 
de klap niet. Houd u daarom aan de 
limiet wanneer u op een 30 of 50 ki-

De 4 mei herdenking Uithoorn
In onze gemeente heeft de 4 mei her-
denking niet alleen betrekking op de 
slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog. Wij staan ook stil bij de slacht-
offers die gevallen zijn bij andere oor-
logen, geweld of vredesmissies (bij-
voorbeeld de Balkanoorlog, de vluch-
telingen uit Iran, Irak en Syrië, terroris-
tische aanslagen, e.d.). Vrijheid, ver-
draagzaamheid en vrede is niet van-
zelfsprekend, zeker in 2017 en belang-
rijker thema dan ooit. De 4 mei herden-
king is daar een goed moment voor.

De leerlingen van alle scholen in on-
ze gemeente hebben zich goed kun-
nen voorbereiden op de 4 mei herden-
king. Dankzij het Initiatievenfonds Uit-
hoorn en de medewerking van de be-
zitter van de originele film “Uithoorn, 
het gaat goed...” kreeg elke school 35 
readers waarin het leven in Uithoorn 
gedurende de oorlog belicht wordt. 

Op 3 mei keert Jack Aldewereld te-
rug naar Uithoorn waar zijn ouders 
en broers gewoond hebben tijdens de 
oorlog. Alleen Jack en zijn zusje Fanny 

hebben de oorlog overleefd. ’s Avonds 
om 19 uur zal Jack in de Stations-
straat (bij Brasserie Du Nord) een pla-
quette onthullen met daarop de namen 
van onze oorlogsslachtoffers. Aanslui-
tend zal hij om 20 uur in de Thamer-
kerk zijn oorlogsverhaal vertellen. De 
toegang is gratis, het aantal plaatsen 
beperkt. Voorafgaand aan en direct 
na afl oop van de lezing kunt u een be-
scheiden tentoonstelling zien.

Op 4 mei geeft Jack Aldewereld een 
besloten gastles op twee scholen over 
“zijn oorlog”. 

Op 4 mei om 19.30 uur start de her-
denking vanuit het Oranjepark met 
een stille tocht. Slagwerkers van KnA 
gaan voorop met omfl oerste trom. Bij 
het Stiltemonument tegenover de Tha-
merkerk wordt de Last Post gespeeld 
en is het om 20 uur twee minuten stil, 
afgesloten door het zingen van twee 
coupletten van het Wilhelmus. Daar-
na volgt een toespraak door de burge-
meester, mevrouw Oudshoorn-Tinga. 
Zij zal namens de gemeente een krans 
leggen, gevolgd door Jack en Ina Al-
dewereld. Daarna is de bloemenhul-
de door inwoners en organisaties uit 
de gemeente Uithoorn. Iedereen wordt 
nadrukkelijk verzocht om bloemen 
mee te nemen. Aansluitend is er een 
kort programma binnen in de Thamer-
kerk met o.a. muziek en voordracht.

Wij nodigen u van harte uit om deel 
te nemen aan deze herdenking. 
Voor actuele informatie verwijzen wij 
u graag naar www.facebook.com/
4meiUithoorn of www.facebook.com/
InUithoorn Betaal uw gemeentelijke 

belastingen op tijd!
Voorkom extra kosten en betaal op tijd! 
Dit bespaart u extra kosten vanaf €7,-

30 april 2017 is de uiterste betaalda-
tum voor aanslagbiljetten gemeen-
telijke belastingen die zijn verstuurd 
met dagtekening 31 januari 2017. Als 
u niet op tijd betaalt zijn de aanma-
ningskosten €7,00 óf €16,00 (voor 
bedragen van €454,00 en hoger).

Als u met een automatische incasso 

betaalt wordt het bedrag in 9 maan-
delijkse termijnen afgeschreven. Wilt 
u nu alsnog gebruik maken van au-
tomatische incasso dan loopt deze 
maximaal t/m oktober. Voor meer 
informatie neemt u contact op met 
Gemeentebelastingen Amstelland 
(020) 5404886 of invordering@am-
stelveen.nl

Afwijkende openingstijden 
Burgerzaken, KlantContactCentrum en receptie
Donderdag 27 april 2017 (Koningsdag); hele dag gesloten
Vrijdag 28 april 2017; hele dag gesloten  
Vrijdag 5 mei 2017 (Bevrijdingsdag); hele dag gesloten 
Donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag); hele dag gesloten
Vrijdag 26 mei 2017; hele dag gesloten  
Maandag 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag); hele dag gesloten

3 mei Henk Muis is 
Jack Alderwereld
Wanneer: woensdag 3 mei 
2017, 20.00-23.00 uur
Waar: Thamerkerk Amsteldijk N.

Henk Muis uit Brunssum ontdekte ve-
le jaren na de Tweede Wereldoorlog 
dat hij eigenlijk Jack Aldewereld heet. 
Hij volgt het spoor terug naar de woon-
plaats van het gezin waarin hij op 2 
maart 1943 geboren werd. Het ge-
zin Aldewereld kwam uit Uithoorn en 
was in 1942 gedwongen naar Amster-
dam te verhuizen. Op 3 mei 2017 om 
20.00 uur geeft Jack Aldewereld een 
lezing in de Thamerkerk in Uithoorn. In 
de Thamerkerk is tevens een miniten-
toonstelling over Uithoorn in de oorlog.

4 mei herdenking Uithoorn
Wanneer: 4 mei, 
19.00-20.30 uur 
Locatie: Oranjepark 
Thamerdal, Stiltemonument 
Amsteldijk-Noord Uithoorn

Op 4 mei 2017 begint er om 19.30 uur 
een stille tocht begeleid door slagwer-
kers, met omfl oerste trom, vanuit het 
Oranjepark naar het Stiltemonument. 
De stille tocht gaat onder andere via 
o.a. de Dorpsstraat, Wilhelminakade 
naar het Stiltemonument toe. De her-
denking zal plaats vinden op en in de 
nabijheid van het Stiltemonument en 
het plein voor de Thamerkerk en be-
gint om exact 19.58 uur met het bla-
zen van de Last Post gevolgd door 
tweeminuten stilte. Na de twee minu-
ten stilte speelt het Nationale Volkslied 
Het Wilhelmus. Hierna volgt de bloe-
menhulde door de Gemeente Uithoorn 
vertegenwoordigd door Burgemees-
ter en Wethouders van Uithoorn, ge-
volgd door maatschappelijke instellin-
gen en door bezoekers aan de plech-
tigheid. Ook vinden er diverse toespra-
ken plaats. Na de ceremonie kunnen 
bezoekers weer huiswaarts keren of 
een programma volgen in de Thamer-
kerk. Buurtbewoners worden uitgeno-
digd de herdenking bij te wonen en 
een bloem mee te nemen. In de Tha-
merkerk is tevens gelkegenheid omde 
minitentoonstelling Uithoorn in de oor-
log te bezoeken.

4 mei herdenking 
De Kwakel
Wanneer: donderdag 4 mei 
2017, 19.15 uur - 21.00 uur 
Waar: Egeltjesbos De Kwakel

Het 4 mei comité De Kwakel, organi-
seert dit jaar voor de negende keer een 
4 mei herdenking. Deze vind plaats in 
het Egeltjesbos, achterin de Kuil. Van-
af 19.15 uur kan er verzameld worden, 
waarna even voor half 8 de herdenking 
zal aanvangen. Tijdens deze herden-
king zal er door middel van een over-
denking, gedichten en muziek worden 
stilgestaan bij het landelijke thema. Dit 
jaar luidt het thema ‘De kracht van het 
persoonlijke verhaal’. Even voor 20.00 
uur zal door de trompettist de taptoe 
worden ingezet, hierna volgen er twee 
minuten stilte. Na de twee minuten stil-
te zal er een kranslegging plaatsvin-
den, waarna alle bezoekers de gele-
genheid krijgen om een roos bij het tij-
delijke stiltemonument te leggen. De-
ze rozen zullen bij de herdenking aan-
wezig zijn.

Bevrijdingsvuur komt 
naar Uithoorn
Wanneer: vrijdag 5 mei 2017, 
09.45-11.00 uur
Waar: Gemeentehuis Uithoorn

Het bevrijdingsvuur komt naar de ge-
meente Uithoorn. Sportclub AKU 
brengt het vuur vanuit Wageningen 
naar Uithoorn. De jaarlijkse ontsteking 
van het bevrijdingsvuur herinnert ons 
eraan hoe kwetsbaar en kostbaar vrij-
heid is. Op 4 mei haalt de sportclub het 
vuur op vanuit Wageningen en vervol-
gens zal men, met het vuur, onder be-
geleiding naar Uithoorn rennen. Om-
streeks 10.00 uur wordt het bevrij-
dingsvuur verwacht in de gemeen-
te Uithoorn en zal het bevrijdingsvuur 
met een korte ceremonie met de Bur-
gemeester van Uithoorn worden ont-
stoken bij het gemeentehuis. Het be-
vrijdingsvuur zal op 5 mei vervolgens 
de hele dag branden bij het Gemeen-
tehuis van Uithoorn. In de hal van het 
Gemeentehuis is ook een kleine expo-
sitie over Uithoorn in de oorlog te zien. 
U bent van harte uitgenodigd om deze 
gebeurtenis mee te maken.

Evenementen rondom 4 / 5 mei
Rondom de nationale herdenking zijn er een aantal evenementen in Uit-
hoorn en De Kwakel. 

lometerweg rijdt. Simpelweg rustig rij-
den doet wonderen voor uw remweg.

Wist u dat:
- een botsing met 50 km per uur staat 

gelijk aan een val van drie verdie-
pingen van een fl atgebouw (10 me-
ter)?  

- bij ongeveer één op drie dodelij-
ke verkeersongelukken te hoge 
snelheid een doorslaggevende rol 
speelt? 

- als aan overtreders wordt ge-
vraagd waarom ze te hard reden, 
ze vaak niet eens weten dat ze te 
hard reden?  

- wanneer iedereen zich aan de 
snelheidslimiet houdt, we in Ne-
derland 25 tot 30% minder letsel-
slachtoffers hebben? 

- snelheidsovertredingen tot 10 à 15 
km boven de limieten van 30 en 
50 km per uur binnen de bebouw-
de kom jaarlijks circa tien voetgan-

gers en fi etsers het leven kosten? 
- daar bovenop nog eens 200 men-

sen zwaargewond in het zieken-
huis worden opgenomen? 

- bij regenachtig weer de remweg 
nóg een stuk langer is? 

- niet iedereen daar rekening mee 
houdt?

ring ten behoeve van het analyseren van een ondergrondse wateropslag. Ontvangen 
12 april 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger met een 

hekwerk. Ontvangen 12 april 2017.
Thamerdal
- Zijdelveld 66a, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. Ont-

vangen 6 april 2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Hélène Swarthlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 20 wonin-

gen. Ontvangen 7 april 2017.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Aanvraag ontvangen van de heer Stolwijk voor de organisatie van de rolstoelvierdaag-

se van 27 t/m 30 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.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun bevoegd-
heid 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
- Poelweg achter 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfs-

gebouw.
- Drechtdijk 95, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning.
Dorpscentrum
- Schans 108 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel, het plaatsen van een bouwwerk (inclusief trap) ten behoeve van de toegang 
naar de bedrijfswoning en het plaatsen van een erfafscheiding.

Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eedenlaan 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zadeldak 

op de garage.




