Evenementen rondom 4 / 5 mei

Rondom de nationale herdenking zijn er een aantal evenementen in Uithoorn en De Kwakel.

Gem

n
e e nte U i t h o o r

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

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

Afwijkende openingstijden
Burgerzaken, KlantContactCentrum en receptie
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

Werk in uitvoering
ONDERHOUD FIETSPAD
RINGVAART TUSSEN STELLING
EN LINIE
Vanaf 25 april knappen we het ﬁetspad langs de Ringvaart in de Kwakel op. Het gaat om het deel tussen
de Stelling en Linie. Tussen de tegels
zitten zulke grote kieren dat dit onveilige voor ﬁetsers kan zijn. De werkzaamheden duren ongeveer twee
weken.

ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN GEMEENTE UITHOORN
Vanaf maandag 8 mei t/m 12 mei zijn
er op verschillende plekken in Uithoorn en De Kwakel asfalteringswerkzaamheden. De wegen blijven
gewoon open maar u kunt overlast
van de werkzaamheden hebben. Als
er een afzetting nodig is, staan er borden of verkeersregelaars. Het openbaar vervoer en de nood- en hulp-

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 vele jaren na de Tweede Wereldoorlog
dat hij eigenlijk Jack Aldewereld heet.
Hij volgt het spoor terug naar de woonplaats van het gezin waarin hij op 2
maart 1943 geboren werd. Het gezin Aldewereld kwam uit Uithoorn en
was in 1942 gedwongen naar Amsterdam 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 minitentoonstelling 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 slagwerkers, met omﬂoerste trom, vanuit het
Oranjepark naar het Stiltemonument.
De stille tocht gaat onder andere via
o.a. de Dorpsstraat, Wilhelminakade
naar het Stiltemonument toe. De herdenking zal plaats vinden op en in de
nabijheid van het Stiltemonument en
het plein voor de Thamerkerk en begint om exact 19.58 uur met het blazen van de Last Post gevolgd door
tweeminuten stilte. Na de twee minuten stilte speelt het Nationale Volkslied
Het Wilhelmus. Hierna volgt de bloemenhulde door de Gemeente Uithoorn
vertegenwoordigd door Burgemeester en Wethouders van Uithoorn, gevolgd door maatschappelijke instellingen en door bezoekers aan de plechtigheid. Ook vinden er diverse toespraken plaats. Na de ceremonie kunnen
bezoekers weer huiswaarts keren of
een programma volgen in de Thamerkerk. Buurtbewoners worden uitgenodigd de herdenking bij te wonen en
een bloem mee te nemen. In de Thamerkerk is tevens gelkegenheid omde
minitentoonstelling Uithoorn in de oorlog te bezoeken.
diensten krijgen altijd voorrang. Direct omwonenden ontvangen van
ons bericht over de werkzaamheden in hun omgeving. Kijk op www.
uithoorn.nl/werkinuitvoering voor de
exacte locaties.
ASFALTEREN
ACHTERBERGLAAN
Van 1 mei tot 5 juni 2017 gaan we
de Achterberglaan opnieuw asfalteren. Hiervoor is het nodig dat we de
hoofdrijbaan van de Achterberglaan
afsluiten voor al het verkeer. We zorgen ervoor dat bewoners van dit gebied hun woning kunnen bereiken.
Buslijn 170 rijdt niet over de Achterberglaan. Connexxion zet pendelbussen in. Kijk op www.uithoorn.nl/
werkinuitvoering voor meer informatie over de bereikbaarheid, werkzaamheden en omleidingsroutes

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, organiseert dit jaar voor de negende keer een
4 mei herdenking. Deze vind plaats in
het Egeltjesbos, achterin de Kuil. Vanaf 19.15 uur kan er verzameld worden,
waarna even voor half 8 de herdenking
zal aanvangen. Tijdens deze herdenking zal er door middel van een overdenking, 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 stilte zal er een kranslegging plaatsvinden, waarna alle bezoekers de gelegenheid krijgen om een roos bij het tijdelijke stiltemonument te leggen. Deze rozen zullen bij de herdenking aanwezig zijn.
Bevrijdingsvuur komt
naar Uithoorn
Wanneer: vrijdag 5 mei 2017,
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. In de hal van het
Gemeentehuis is ook een kleine expositie over Uithoorn in de oorlog te zien.
U bent van harte uitgenodigd om deze
gebeurtenis mee te maken.
WERKZAAMHEDEN ROTONDE
AMSTELHOEK
Tussen 3 april en 2 juni 2017 zijn er
wegwerkzaamheden aan een gedeelte van de Mijdrechtse Zuwe
(N196) in Amstelhoek. Voor wegafsluitingen en omleidingen, kijk op
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
over de bereikbaarheid, werkzaamheden en omleidingsroutes
BOMEN KAPPEN IN UITHOORN
EN DE KWAKEL
Jaarlijks onderzoeken wij de conditie van bomen. Dan kijken we onder
andere of de bomen nog gezond zijn
en of ze niet gevaarlijk zijn. Uit het
onderzoek blijkt dat 54 bomen een
direct risico opleveren. Deze bomen
zijn gevaarlijk of dood. U kunt ons op
verschillende plekken in de gemeente tegenkomen waar wij deze bomen

De 4 mei herdenking Uithoorn
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. Dankzij het Initiatievenfonds Uithoorn en de medewerking van de bezitter 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 terug naar Uithoorn waar zijn ouders
en broers gewoond hebben tijdens de
oorlog. Alleen Jack en zijn zusje Fanny
weghalen. Na het rooien van de bomen halen we alle boomstronken
weg. Wij verbeteren de groeiplaatsen zodat we in het najaar weer nieuwe bomen terug kunnen planten.
Bomenonderzoek
Elk jaar, elke 3 jaar en elke 5 jaar hebben wij verschillende controles onder
bomen. Dit doen wij door een uitgebreid onderzoek te houden (Visual
Tree Assessment VTA onderzoek). Afgelopen jaar hebben wij de grootste,
oudste en risicobomen gecontroleerd.
Risicobomen zijn bomen waarbij wij al
eerder aantastingen of schade hebben vastgesteld. Deze bomen staan
door heel Uithoorn en De Kwakel.
AFSLUITING BOTERDIJK
Maandag 8 mei t/m 11 mei 2017 is
de Boterdijk voor doorgaand ver-

hebben de oorlog overleefd. ’s Avonds
om 19 uur zal Jack in de Stationsstraat (bij Brasserie Du Nord) een plaquette onthullen met daarop de namen
van onze oorlogsslachtoffers. Aansluitend zal hij om 20 uur in de Thamerkerk zijn oorlogsverhaal vertellen. De
toegang is gratis, het aantal plaatsen
beperkt. Voorafgaand aan en direct
na aﬂoop van de lezing kunt u een bescheiden 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 herdenking vanuit het Oranjepark met
een stille tocht. Slagwerkers van KnA
gaan voorop met omﬂoerste trom. Bij
het Stiltemonument tegenover de Thamerkerk wordt de Last Post gespeeld
en is het om 20 uur twee minuten stil,
afgesloten door het zingen van twee
coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt een toespraak door de burgemeester, mevrouw Oudshoorn-Tinga.
Zij zal namens de gemeente een krans
leggen, gevolgd door Jack en Ina Aldewereld. Daarna is de bloemenhulde 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 Thamerkerk 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
keer (ook voor ﬁetsers én voetgangers) afgesloten voor werkzaamheden van PWN aan de waterleiding.
Omleiding
Vanuit richting Uithoorn is de Boterdijk afgesloten voor doorgaand verkeer. De Boterdijk is wel bereikbaar
voor bewoners tot huisnummer 180175. Vanuit richting De Kwakel is de
Boterdijk afgesloten voor doorgaand
verkeer, maar Boterdijk en zijstraten
zijn bereikbaar voor bewoners tot
Boterdijk nr. 182-177.
Extra informatie
- Omwonenden ontvangen geen
aparte brief over de werkzaamheden.
- Afsluiting geldt voor “alle” verkeer
dus ook ﬁetsers er voetgangers.
- De werktijden zijn van 7.00-17.00.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
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:
- 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.
- Voorontwerpbestemmingsplan Banken 1. Inzageperiode vrijdag 5 mei 2017 tot
en met donderdag 18 mei 2017. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling

De Kwakel
- Noorddammerweg 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een woning. Ontvangen 21 april 2017.
- Hooilaan 9, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning. Ontvangen 24 april 2017.
- Vuurlijn 51, aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor het organiseren van het Sport & Spel weekend van KDO van 19 t/m 21 mei 2017. Ontvangen 18 april 2017.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 11-13. Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf en drank- en
horecavergunning ontvangen van Van Meines Retail BV voor het vestigen van
een viswinkel met restaurant – de Viskeuken. Ontvangen 24 april 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een startinrichting. Ontvangen 13 april 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlonder
met hekwerk in de achtertuin. Ontvangen 12 april 2017.
- Ebro 141, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. Ontvangen 24 april 2017.
Thamerdal
- Kloosterhof 4 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een PortaCabin. Ontvangen 13 april 2017.
- Zijdelveld 66a, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een
woning. Ontvangen 6 april 2017.
Zijdelwaard
- Achterberglaan 68, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel. Ontvangen 22 april 2017.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 3, aanvraag evenementenvergunning voor het houden
van de 33e Admiralencup van 2 t/m 4 juni 2017. Ontvangen 23 april 2017.
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Vervolg op volgende blz.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
KENNISGEVING VOORGENOMEN VASTSTELLING HOGERE
GRENSWAARDEN
De Kwakel
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens tot
vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het
verzoek heeft betrekking op nieuwbouw van 1 woning aan de Drechtdijk 95. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Drechtdijk.
Het ontwerp van het verzoek ligt, met de daarbij behorende stukken, vanaf vrijdag
5 mei 2017 tot vrijdag 19 mei 2017 tijdens kantooruren ter inzage bij de gemeente
Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de
stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Opmerkingen over het ontwerpverzoek kunnen binnen bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden
ingebracht (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Degene die bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Alleen belanghebbenden kunnen hun bedenkingen hiertegen indienen.
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
- Iepenlaan 3, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bezwaar: t/m 6 juni 2017.
- Vuurlijn 29 te De Kwakel, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woning. Bezwaar: t/m 31 mei 2017.
- Poelweg 44. Exploitatievergunning voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten verleend aan Weiveld B.V. Bezwaar t/m 6 juni 2017.
- Graslaan 12 te De Kwakel, omgevingsvergunning gevelwijzingen van de garage van de woning, Bezwaar t/m 7 juni 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 100. Verklaring van geen bezwaar verleend aan Stichting
Avondvierdaagse Uithoorn voor het organiseren van de avondvierdaagse van
12 t/m 15 juni 2017.
Dorpscentrum
- Amstelplein, Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade. Evenementenvergunning verleend aan Star Promotions B.V. voor het houden van een zomermarkt
op 29 en 30 juli 2017. Bezwaar t/m 31 mei 2017.
- Stationsstraat 41-45. Verklaring van geen bezwaar verleend aan Burgerinitiatief 4 mei Uithoorn voor het onthullen van een plaquette ter nagedachtenis aan

-

de oorlogsslachtoffers uit Uithoorn op 3 mei 2017 om 19.00 uur.
Koningin Julianalaan 27. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de
exploitant van Lorenzo Grillroom t/m 25 april 2020. Bezwaar t/m 6 juni 2017.
Wilhelminakade 3. Kennisgeving incidentele festiviteiten (ontheffing geluidsnorm) voor Café De Gevel op 22 april 2017 van 16.30 tot 22.00 uur en op 27
april 2017 van 15.30 tot 21.00 uur.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Evenementenvergunning verleend aan Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel voor het houden van een Streekmarkt op 9 september
2017. Bezwaar t/m 31 mei 2017.
- Schans 19. Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning horecabedrijf (t/m 21 april 2020) verleend aan de exploitant van Proeflokaal De Schans.
Bezwaar t/m 6 juni 2017.
- Laan van Meerwijk 16. Verklaring van geen bezwaar verleend aan gemeente
Uithoorn voor het binnenhalen van de lopers van sportvereniging AKU met het
bevrijdingsvuur op 5 mei 2017 om 10.00 uur.
- Schans 108. Kennisgeving incidentele festiviteiten (ontheffing geluidsnorm)
voor Café De Herbergh 1883 op 15, 22 en 26 april 2017 van 20.00 tot 1.00 uur.
Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei fase 1, vergunning voor Stedin Operations voor het aanleggen van
HL distributieleiding. Bezwaar t/m 25 mei 2017.
- Europarei-Straatsburgflat, vergunning kabels en leidingen voor CIF B.V. voor
het leggen van glasvezel.
Thamerdal
- Zijdelveld 66C, instemming voor Allinq HFC B.V. voor het vervangen van een
ingewaterde coaxiale kabel.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning ingebruikname gemeentegrond verleend aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden voor de verkeersveiligheidcampagne “aandacht op de weg” van 1 t/m 14 mei 2017. Bezwaar t/m
31 mei 2017.
- Verklaring van geen bezwaar verleend aan Velomanagement Holding B.V. voor
een fietstoertocht op 25 mei 2017.
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
BANKEN 1
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Banken 1 is het legaliseren van de bestaande hooischuur op het perceel Banken 1.

WWW.UITHOORN.NL

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Banken 1 ligt in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 5 mei 2017 tot en met donderdag 18 mei 2017 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus
8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen
worden ingediend.
Uithoorn, 3 mei 2017

BEKENDMAKING VERORDENING “DE ERFGOEDVERORDENING
GEMEENTE UITHOORN”
Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Uithoorn “de Erfgoedverordening
gemeente Uithoorn 2017” vastgesteld.
BEKENDMAKING BELEIDSREGEL EX ARTIKEL 4:81 VAN DE
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT MET BETREKKING TOT
TOEPASSING VAN ARTIKEL 13B OPIUMWET
(DRUGS-OVERTREDINGEN/HENNEPTEELT) EN ARTIKEL 174 VAN DE
GEMEENTEWET (VOORBEREIDENDE HANDELINGEN/GROWSHOPS)
Op 5 april hebben de burgemeesters van de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer,
Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen bovengenoemde beleidsregel vastgesteld.

Aanleiding voor het vaststellen van deze beleidsregel is dat genoemde gemeente
steeds vaker worden geconfronteerd met overtredingen van de Opiumwet die verstoringen van de openbare orde, overlast en gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. Daarnaast hebben genoemde gemeenten de wens het handhavingsbeleid
van de samenwerkende gemeenten eenduidig, slagvaardig en transparant te maken door dit te uniformeren, te actualiseren en aan te vullen.
De beleidsregel is bekendgemaakt via Overheid.nl

