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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/
aadUithoorn

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

BEVRIJDINGSWANDELING MET ONTBIJT OP 5 MEI
Wanneer: zaterdag 5 mei 2018, 09.00 uur
Waar:
Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn
Sportvereniging AKU organiseert
op zaterdagmorgen 5 mei (Bevrijdingsdag) een wandeling rond
het Zijdelmeer. Iedereen is welkom om mee te wandelen. De
gemeente Uithoorn biedt daarna
een ontbijt aan voor de deelnemers. Voor de wandeling en het
ontbijt moet u zich wel opgeven.
De deelnemers van deze Bevrijdingswandeling komen ongeveer
tegelijk aan met de hardlopers
die vanuit Wageningen het Bevrijdingsvuur meebrengen naar het
gemeentehuis in Uithoorn. Burgemeester Pieter Heiliegers ontvangt beide groepen. Daarna zal
de burgemeester alle deelnemers
uitnodigen om gezamenlijk van
het ontbijt te genieten.

Gratis deelname
De Bevrijdingswandeling van de
AKU begint om 9.00 uur. De start
is bij het gemeentehuis, Laan van
Meerwijk 16. Er wordt een mooie
wandeling gemaakt rond het Zijdelmeer. Dit is een wandeling van
ongeveer drie kilometer. Deelname aan de wandeling en het ontbijt is gratis.
Opgeven voor 30 april
Opgeven voor de Bevrijdingswandeling met ontbijt kan via email: Communicatie@duoplus.
nl. Geef hierbij aan of u naast de
wandeling ook gebruik wilt maken
van het ontbijt. Zij kunnen zich tot
en met maandag 30 april 12 uur
aanmelden.

In onze gemeente heeft de 4 mei
herdenking niet alleen betrekking
op de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wij staan ook
stil bij de slachtoffers die gevallen zijn bij andere oorlogen, geweld of vredesmissies (bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de vluchtelingen uit Iran, Irak en Syrië, terroristische aanslagen, e.d.). Vrijheid, verdraagzaamheid en vrede is niet vanzelfsprekend, zeker
in 2017 en belangrijker thema dan
ooit. De 4 mei herdenking is daar
een goed moment voor.
De leerlingen van alle scholen in
onze gemeente hebben zich goed
kunnen voorbereiden op de 4 mei
herdenking aan de hand van de
onderwijsreader Uithoorn, het
gaat goed...”, inclusief beelden
van de gelijknamige film uit 1945.
Op 4 mei is om 19.00 uur een informele kranslegging bij de plaquette van oorlogsslachtoffers

1940-1945 en om 19.30 uur start
de herdenking vanuit het Oranjepark met een stille tocht. Slagwerkers van KnA gaan voorop met
om oerste trom. Bij het Stiltemonument tegenover de Thamerkerk wordt de Last Post gespeeld
en is het om 20.00 uur twee minuten stil, afgesloten door het
zingen van twee coupletten van
het Wilhelmus. Daarna volgt een
toespraak door de burgemeester. Hij zal namens de gemeente
een krans leggen, gevolgd door
de bloemenhulde van inwoners
en organisaties uit de gemeente Uithoorn. Iedereen wordt nadrukkelijk verzocht om bloemen
mee te nemen. Aansluitend is er
in de Thamerkerk het programma
“Door de nacht klinkt een lied”,
over de wijze waarop drie zangeressen de oorlog door kwamen.
De joodse Jetty Paerl vluchtte
naar Londen en werd de trooststem van Radio Oranje. Conny
Stuart meldde zich als beginnend
chansonnière noodgedwongen
aan bij de Kultuurkamer. De joodse violiste Jetty Cantor zong om
te overleven in het cabaret van
kamp Westerbork. Jetta Starreveld, Moni ue de Adelhart Toorop en Mirjam van Dam brengen
al zingend hun verhalen tot leven
onder pianobegeleiding van Guus
Westdorp. De toegang is vrij,
maar het aantal plaatsen beperkt.
Wij nodigen iedereen van harte uit
om deel te nemen aan deze herdenking. Voor actuele informatie
verwijzen wij u graag naar www.
facebook.com/4meiuithoorn.nl

PROGRAMMA 4 MEI HERDENKING 2018
1. 19.00 uur

verzamelen grote parkeerterrein
bij het Spoorhuis, Stationsstraat

2. 19.10 uur

informele kranslegging slachtoffers
1940-1945 / noemen van hun namen

3. 19.20 uur

gelegenheid om naar het Oranjepark te
gaan om aan te sluiten bij de Stille Tocht

4. Stille tocht

Vertrek om 19.40 uur vanaf het Oranjepark
naar het Stilte Monument

5. 19.58 uur

Last Post

6. 20.00 uur

Twee minuten stilte

7. Het Wilhelmus

(couplet 1 en 6)

DODENHERDENKING DE KWAKEL
Wanneer: vrijdag 4 mei 2018, 19.00-20.30 uur
Waar:
Egeltjesbos, De Kwakel
Kosten:
n.v.t.
Het 4 mei comité De Kwakel organiseert dit jaar voor de tiende keer
de 4 mei herdenking. Deze vindt
plaats in het Egeltjesbos achterin De Kuil. Vanaf 19.15 uur kan er
verzameld worden waarna even
voor 19.30 uur de herdenking begint. Tijdens deze herdenking zal
er met een overdenking, gedichten en muziek wordt stilgestaan
bij het landelijke thema.

de kranslegging plaats. Bezoekers krijgen de gelegenheid krijgen om een roos bij het stiltemonument te leggen. Deze rozen zijn
bij de herdenking aanwezig.

Dit jaar is het jaarthema tekst Jaar
van Verzet . Even voor 20.00 uur
zet de trompettist de taptoe in en
daarna volgen twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte vindt
BEVRIJDINGSVUUR ESTAFETTE 2018
Wanneer: vrijdag 5 mei 2018, 09.45-11.00 uur
Waar:
Gemeentehuis Uithoorn
Het bevrijdingsvuur komt naar
de gemeente Uithoorn. Sportclub AKU brengt het vuur vanuit
Wageningen naar Uithoorn. De
jaarlijkse ontsteking van het bevrijdingsvuur herinnert ons eraan
hoe kwetsbaar en kostbaar vrijheid is. Op 4 mei haalt de sportclub het vuur op vanuit Wageningen en vervolgens zal men,
met het vuur, onder begeleiding
naar Uithoorn rennen. Omstreeks

10.00 uur wordt het bevrijdingsvuur verwacht in de gemeente Uithoorn en zal het bevrijdingsvuur
met een korte ceremonie met de
Burgemeester van Uithoorn worden ontstoken bij het gemeentehuis. Het bevrijdingsvuur zal op 5
mei vervolgens de hele dag branden bij het Gemeentehuis van Uithoorn. U bent van harte uitgenodigd om deze gebeurtenis mee te
maken.

gels in de bomen zitten die nesten bouwen of broeden.

stam op 15 meter hoogte. Ook is
de boom oud (48 jaar). De scheur
wordt daarom extra gevaarlijk.
Populieren worden na gemiddeld 40 jaar extra gevoelig voor
het breken van takken. Het hout
van de boom wordt zwakker als
ze ouder worden.

8. Toespraak door burgemeester P. Heiliegers
9. Kranslegging en bloemenhulde. Allereerst de gemeente Uithoorn,
daarna leden van maatschappelijk organisaties en van de Scouting, gevolgd door de overige aanwezigen.
10.Korte herdenkingsbijeenkomst in de Thamerkerk met programma
“Door de nacht klinkt een lied”. Hoe 3 zangeressen de oorlog door
kwamen:
- Jetty Paerl, Joodse, die naar Londen vluchtte en bekend werd
als de trooststem Jetje van adio Oranje
- Conny Stuart, die zich moest aanmelden bij de Nederlandse
Kultuurkamer, maar bij de AV O vertrok toen de dirigent in WAkostuum verscheen.
- Jetty Cantor, Joodse, die in kamp Westerbork werd ingezet in
de kamprevue Die Gruppe Bühne.

Werk in uitvoering
ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN
Op woensdag 18 april wordt er op
verschillende wegen in Uithoorn en
De Kwakel geasfalteerd. De wegen
blijven gewoon open maar u kunt er
overlast van hebben. Als er een afzetting nodig is, staan er borden of
verkeersregelaars. Het openbaar
vervoer en de nood- en hulpdiensten krijgen altijd voorrang.
Locaties
- Boterdijk
- Watsonweg
- Polderweg
- Korte Polderweg
- Dwerggans
- Laan van Meerwijk
- Aan de Molenvliet
- Amsteldijk-Zuid
- Grote Wielen

KAPPEN VAN BOMEN
EN NIEUWE AANPLANT
EUROPAREI FASE 2 EN 3
Bij de Churchill at en De Gasperiflat worden 28 bomen gekapt.
Dit is nodig voor de woningbouw
fase 2 en 3 in de Europarei. Deze
bomen staan te dichtbij de toekomstige woningen/appartementen. Bij de bouw wordt de grond
10 cm verhoogd. We doen dit zodat de bomen straks beter kunnen groeien. Als de nieuwe woningen gebouwd zijn, planten we
54 nieuwe terug.
Broedseizoen
Voordat we de bomen kappen,
houden we in de gaten of er geen
vogels in de bomen zitten die
nesten maken of broeden. Op
www.uithoorn.nl leest u welke

bomen wij weghalen en nieuw
gaan planten.
KAPPEN 14 BOMEN
BOOMGAARD DE
RIETKRAAG
Voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Rietkraag
hebben wij een bomenonderzoek gedaan. We willen graag
weten welke bomen nog geschikt
zijn om te blijven staan en welke
bomen niet. We hebben ook onderzocht wat de gevolgen zijn die
de ontwikkeling van de Rietkraag
heeft op de bomen aan de rand
van de boomgaard.
Kappen en knotten
Uit dit bomenonderzoek blijkt
dat we 14 bomen moeten kappen. Dit zijn 7 perenbomen, 3

kersenbomen, 3 pruimenbomen
en een appelboom. We moeten 4 bomen kappen omdat deze op de rand van de boomgaard
staan. Ze komen in de nieuwe situatie in een ophoging te staan.
De bomen gaan dit niet overleven. 10 Andere bomen moeten
we kappen omdat deze niet gezond zijn of al dood zijn. In de
boomgaard staan nog 4 bomen
die wij gaan knotten. Zo is er
weer ruimte voor de bomen om
goed te kunnen groeien. Dit zijn
2 wilgenbomen, 1 essenboom en
een zwarte els.
Planning
Rond mei / juni beginnen we met
het kappen en knotten van de bomen. Voordat wij dit doen, controleren wij de bomen of er vo-

WWW.UITHOORN.NL

Planten nieuwe bomen
Na de kap van de bomen zal en
een gelijk aantal bomen worden
aangeplant in de boomgaard. De
boomsoorten welke aangeplant
gaan worden zijn: appels, peren,
pruimen, kersen, walnoten, hazelnoten, tamme kastanje.
KAPPEN BOOM NAAST
ANTON COOLENLAAN 13
Wij zijn van plan om vanwege de
veiligheid voor de omgeving, de
populier (Populus Canadensis
obusta ) naast Anton Coolenlaan 13 te kappen. Wij hebben
dit advies gekregen van een officieel inspectiebedrijf. De boom
heeft namelijk een scheur in de

Veiligheid
De boom staat op een plek waar
veel kinderen naar school lopen
en waar fietsers en auto s rijden.
We willen voorkomen dat de takken breken en naar beneden vallen. We hebben daarom besloten om vanwege de veiligheid
en eventuele schade aan geparkeerde auto s en tuinen, deze boom te kappen. Er komt een
nieuwe boom voor in de plaats
terug.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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

Concept Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn, Concept
collegevoorstel evenementenbeleid 2018, Aanbevelingen of acties evenementenbeleid 2018. Ter inzage vanaf 19 maart 2018. Inlichtingen bij
Afdeling buurt, team vergunningen (0297) 513 111.
Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 7. Ter inzage vanaf 22 maart
2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr.
A. Stevens (0297) 513111.
Vaststelling Bestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Ter inzage vanaf 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr. A. Stevens (0297) 513111.
Vaststelling Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Ter inzage vanaf 22
maart 2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken,
mevr. A. Stevens (0297) 513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

De Kwakel
- Noorddammerweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een opslaggebouw (ontvangen 28 maart 2018).
- Randweg 145, aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in
strijd met het bestemmingsplan (ontvangen 29 maart 2018).
- Randweg 145, aanvraag exploitatievergunning voor het huisvesten van
tijdelijke arbeidsmigranten (ontvangen 3 april 2018).
- Randweg 149, aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in
strijd met het bestemmingsplan (ontvangen 29 maart 2018).
- Randweg 149, aanvraag exploitatievergunning voor het huisvesten van
tijdelijke arbeidsmigranten (ontvangen 3 april 2018).
- Iepenlaan 30 ,aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen
van de bestemming van het bijgebouw (ontvangen 29 maart 2018).
- Kerklaan, aanvraag evenementenvergunning Midzomeravond Festival
op 23 juni 2018 (ontvangen 31 maart 2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Amstelland Festival van 29 juni t/m 1 juli 2018 (ontvangen 29 maart
2018).
- Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Nationaal Kampioenschap BMX 2018 op 6, 7 en 8 juli 2018 (ontvangen 10 april 2018)
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld, aanvraag evenementen-, standplaats- en reclameborden
vergunning Kunstroute Zijdelveld op 2 en 3 juni 2018 (ontvangen 6 april
2018).

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 92, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een veranda (ontvangen 07-04-2018).
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bedrijventerrein Uithoorn
- Hollandsedijk 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een stalen voetbrug.
Zijdelwaard (Europarei)
- Marsmanlaan 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een hekwerk op het balkon.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Drechtdijk 72, het plaatsen van een nieuwe schoeiing.
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.

WWW.UITHOORN.NL

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 93, omgevingsvergunning voor het renoveren van het
dak van de woning (verzonden 9 april 2018).
- Molenlaan 30, omgevingsvergunning voor het plaatsen van kantoorunit
en voor het realiseren van opslag van kantoorunits en containers (verzonden 6 april 2018).

De Kwakel
- Hoofdweg 113 - Dwarsweg 4a, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een kwekerij, het plaatsen van een warmteopslagtank en het
realiseren van een nieuwe betonnen uitrit met rolpoort (verzonden 4
april 2018).
- Jaagpad 33, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de brandcompartimenten (verzonden 9 april 2018).
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar wandeltocht op 14 april 2018
(verzonden 3 april 2018).
- Drechtdijk/Kerklaan evenementenvergunning Feestcomite De Kwakel
Koningsmarkt 27 april 2018 (verzonden 16 april 2018).
- Stelling 38, verlenging plaatsen mobiel ketelhuis 1 april t/m 31 mei 2018
(verzonden 29 maart 2018).
- Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning 1e Kwakels
Open Air Festival op 9 juni 2018 (verzenddatum 5 april 2018).
- Noorddammerweg 30, exploitatievergunning horecabedrijf t/m 8 april
2021 verleend aan de exploitant van Monkey Town Uithoorn (verzonden 5 april 2018).
- Steenwijkerveld 7, omgevingsvergunning voor het omzetten van een
bedrijfswoning naar plattelandswoning. (verzonden 6 april 2018).
- Kerklaan Tijdelijke standplaats KDO zaterdag 21 april 2018 (verzonden
9 april 2018)
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Sportpark De Randhoorn, Verklaring van geen bezwaar wandeltocht op
8 april 2018 georganiseerd door de AKU (verzonden 5 april 2018).
- Legmeer West A-C-F-G-I-J, omgevingsvergunning voor het oprichten
van 173 woningen. (verzonden 11 april 2018).
- Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning en ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet Toost Foodtruckfestival van 14
t/m 16 september 2018 (verzonden 11 april 2018).
- Evenemententerrein Legmeer-West ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet V.O.F. Amstelland Festival van 29 juni tot en met 1 juli 2018
(verzonden 9 april 2018).
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen.
De melding betreft het uitbreiden van het kassencomplex.
Ontvangstdatum melding:
Melder:
Locatie:
Zaaknummer:

30 januari 2018
3B Fundus B.V.
Achterweg 11, De Kwakel
7280666

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen.
De melding betreft het uitbreiden van de verwerkingsschuur.
Ontvangstdatum melding:
Melder:
Locatie:
Zaaknummer:

21 februari 2018
WB Gerbera B.V.
Achterweg 82, De Kwakel
7553663

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

