Inwoners Uithoorn tevreden
met hun woning en buurt
Uit onderzoek, Wonen in de Metropoolregio, blijkt dat inwoners
voor hun woning gemiddeld een
8 geven en hun buurt 7,6.
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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.

In het algemeen liet het onderzoek zien dat nieuwe vooral betaalbare woningen heel hard nodig zijn. Woningzoekenden met
een laag en middeninkomen heb-

Wethouder Hans Bouma: “Het
onderzoek bevestigt wat wij met
elkaar in de regio eigenlijk al wisten. We moeten bouwen en we
moeten zorgen dat woningen betaalbaar blijven. Dat vraagt in ons
dichtbebouwde gebied om creatieve oplossingen. Want we willen
iets doen aan die tekorten.”

Meedenken over de
nieuwe burgemeester!

Informatie
U kunt het onderzoek lezen op
www.metropoolregioamsterdam.
nl/wimra. De cijfers over het
Factsheet van de gemeente Uithoorn vindt u op www.uithoorn.nl

De gemeente Uithoorn zoekt een nieuwe burgemeester. Wat
voor persoon moet dit zijn volgens u? Laat het ons weten en vul
de vragenlijst in via www.burgemeesteruithoorn.nl De campagne loopt van 7 mei t/m 23 mei. Via dit online onderzoek worden
de belangrijkste proﬁelkenmerken in kaart gebracht. Dit onderzoek duurt maar 3 minuten en kunt u anoniem invullen.

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

De gemeenteraad betrekt de uitkomsten van deze enquête bij
het opstellen van de proﬁelschets voor de nieuwe burgemeester.

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

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Aangepaste openingstijden
Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot kunnen
afwijkende openingstijden hebben tijdens de feestdagen:
- 2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018 gesloten

Werk in uitvoering
ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN 14 MEI
Op maandag 14 mei (week 20)
worden er op verschillende plekken
in Uithoorn en de Kwakel asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.
De wegen blijven gewoon open,
maar u kunt overlast van de werkzaamheden ervaren. Als er een afzetting nodig is, staan er borden of
verkeersregelaars. Het openbaar
vervoer en de nood- en hulpdiensten krijgen altijd voorrang.

Deelname onderzoek
Ruim 1100 inwoners uit Uithoorn
en De Kwakel werkten mee aan
het regiobrede WiMRA onderzoek. Zij vulden hiervoor een enquête in met vragen over hun
woonsituatie, woonwensen en
woonlasten.

ben grote problemen om een passende woning te vinden.

Locaties:
- Vuurlijn
- Anjerlaan
- Amsteldijk-Zuid
- Laan van Meerwijk
- Wilhelminakade
- Wiegerbruinlaan
- Arthur van Schendellaan
- Joost van den Vondellaan
- Boerlagelaan
- Potgieterplein

Evenementen in de
gemeente
In Uithoorn en De Kwakel is de komende paar maanden veel te
doen. U vindt hieronder een selectie van de evenementen die in
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden waarvoor een vergunning
is aangevraagd of verleend. Meer weten over het evenement?
Kijk op www.uithoorn.nl/evenementen voor meer informatie.

Aanleg van multifunctioneel
speelveld vanaf eind mei
In de week van 22 mei 2018 begint de aannemer DSG Landscaping met de aanleg van het multifunctionele speelveld in het park
De Groen Rode Scheg. De werkzaamheden duren, afhankelijk
van de weersomstandigheden,
tot eind juni 2018.
Tijdens de werkzaamheden is het
trapveld niet toegankelijk. Daar
komt (gedeeltelijk) het nieuwe
veld. De speeltoestellen aan de
andere kant van het voetpad in

het park zijn wel gewoon te gebruiken.
Buitenspeeldag
Op 13 juni is de Nationale Buitenspeeldag. Op deze dag zijn er door
het hele park heen sportactiviteiten voor de kinderen uit de buurt.
De werkzaamheden liggen deze
dag dan ook stil. Benieuwd hoe
het nieuwe speelveld eruit komt te
zien? Op www.uithoorn.nl/projecten kunt u de tekeningen zien.

Kom kennismaken met de
gemeente Uithoorn tijdens
de open dag op 3 juni
Op zondag 3 juni opent de gemeente Uithoorn haar deuren
voor alle inwoners en overige belangstellenden. Namens de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Uithoorn nodigen we u die dag van harte uit op
het gemeentehuis. Van 11.00 tot
15.00 uur bent u welkom om deel
te nemen aan een gevarieerd programma voor jong en oud. Test
uw kennis over de gemeente door

deel te nemen aan de pubquiz,
speeddate met leden van het bestuur of bekijk de kamer van de
burgemeester tijdens de rondleiding. Voor de kinderen is er een
speciaal ingerichte kinderhoek.

Mei
18 mei
18 t/m 20 mei
26 t/m 27 mei
28 mei t/m 31 mei

Obstakel in De Kwakel
Admiralencup http://cup.admiralengroep.nl/
Open Internationaal Canoepolo Tournament
Avond 4-daagse

Juni
2 en 3 juni
3 juni
9 juni
15 juni
16 juni
23 juni
29 juni t/m 1 juli

Kunstroute Zijdelveld
Amstellanddag
Kwakel Open Air - Muziekfestival
Hardloopevenement Rondje Zijdelmeer
Culinair Uithoorn aan de Amstel
Streekmarkt Uithoorn
Amstelland Festival

Juli
6 t/m 8 juli
07 juli
14 juli
14 juli
22 juli
28 juli

NK Bmx
Freerun buitenevenement
AmstelProms
Braderie THIB
All American Sunday
Hollands a/d Amstel

Augustus
1 t/m 7 aug
4 aug
25 en 26 aug
26 aug

Hou de vervolgaankondiging op
deze pagina of de ﬂyers in de gaten voor meer informatie over het
programma. We verwelkomen u
graag op 3 juni in het gemeentehuis.

September
1 t/m 4 sept
14 t/m 16 sept
26 t/m 29 sept

Polderfeest
Augustus Braderie
Tropical Night en The Day After
De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) UWTC
Kermis De Kwakel
Foodtruck Festival
Snuffelmarkt

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 motiva-

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.

tie 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.

WWW.UITHOORN.NL

Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

-

TER INZAGE

Voorontwerpbestemmingsplan appartementencomplexen Heijermanslaan. Inzageperiode vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot en met 24 mei 2018.
Inlichtingen bij afdeling wonen en werken R. Noorhoff (0297) 513111.
Ontwerpwijzigingsplan en Ontwerpbesluit hogere waarde geluid Europarei Midden, fase 2 en 3. Inzageperiode vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot
en met 14 juni 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken R. Noorhoff (0297) 513111.
Voorontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Inzageperiode vanaf donderdag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018.

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 90-96, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van een bedrijfsgebouw (ontvangen 26-04-2018);

De Kwakel
- Rozenlaan 83, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en
vergroten van een dakkapel (ontvangen 26-04-2018);
- Vuurlijn 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
woning (ontvangen 03-05-2018);
- Nabij Het Fort 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een tijdelijke brug bij Het Fort de Kwakel (ontvangen 07-05-2018);

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randweg, Randhoornweg en Noorddammerweg, evenementenvergunning aanvraag ontvangen voor de Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) – UWTC op 26 augustus 2018 van 10.30 uur tot 16.15 uur (ontvangen 30 april 2018)

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Witkopeend 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren
van een opbouw aan de voorzijde van de woning (ontvangen 02-052018);
- Aanvraag evenementenvergunning hardloopevenement Rondje Zijdelmeer van Atletiek Klub Uithoorn op 15 juni 2018 van 20.00 tot 21.00 uur
(ontvangen 30 april 2018)
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77c, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
voor ummy s ushi restaurant ontvangen - INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Thamerdal
Prinses Christinalaan 92, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda (ingetrokken 18-04-2018);
VERLENGEN BESLISTERMIJN

De Kwakel
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken: 2018-014635, het plaatsen van een houtgestookte
WKK & It op het perceel Achterweg t/o nr. 28 te De Kwakel
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
- Graslaan, verklaring van geen bezwaar voor een buurtbarbecue voor
bewoners van de Graslaan op 7 juli 2018 van 16.00 tot 24.00 uur (verzonden 03-05-2018)
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning All American Day op 22 juli 2018 van 12.00 – 19.00 uur (verzonden 1 mei 2018).
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar Sport en Spel weekend Legmeervogels van 8 t/m 10 juni 2018 (verzonden 2 mei 2018).

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 86, het uitbreiden van de woning (verzonden 7
mei 2018).
Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Muziekvereniging KNA voor het plaatsen van
20 reclameborden van 28 juni t/m 11 juli 2018 en 5 spandoeken van 3
t/m 14 juli 2018 om bekendheid te geven aan het evenement AmstelProms (verzonden 3 mei 2018)
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
MGR. NOORDMANLAAN, DE KWAKEL

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan is het verzoek van Eigen Haard om technisch verouderde woningen
aande Mgr. Noordmanlaan in De Kwakel te slopen en op deze locatie nieuwe woningen terug te bouwen.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel ligt
in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 17 mei 2018 t/m
woensdag 27 juni 2018 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 neemt vervolgens een beslissing 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, 16 mei 2018

BELEIDSREGELS VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UITHOORN OVER PRIVACY
+ PRIVACYREGLEMENT GEMEENTE UITHOORN

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen de gemeente wordt veel gewerkt met persoonsgegevens
van burgers. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente
zorgvuldig en veilig omgaat met persoonsgegevens. Op 8 mei 2018 hebben burgemeester en wethouders van Uithoorn besloten de Beleidsregels
omtrent Privacy en een Privacyreglement vast te stellen. De gemeente Uithoorn geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat
zien dat zij de privacy van de burger waarborgt, beschermt en handhaaft.
Het vastgestelde beleid is van toepassing op de gehele organisatie en alle processen. De gemeente Uithoorn heeft vanaf 1 januari 2016 een aantal
gemeentelijke taken uitbesteed aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+.
De Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ hanteert eveneens deze Beleidsregels omtrent Privacy en het hetzelfde Privacyreglement. Het privacybeleid
treedt in werking de dag na deze bekendmaking. Het beleid wordt iedere
drie jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. De beleidsregels en het Privacyreglement van de gemeente Uithoorn zullen volledig worden gepubliceerd op de website van de overheid, op www.overheid.nl
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 de

WWW.UITHOORN.NL

tussenopslag van verpakt asbesthoudend afval in maximaal 2 containers.
Ontvangstdatum melding: 6 april 2018
Melder: P. Kruit B.V.
Locatie: C. Verolmelaan 209, Uithoorn
Zaaknummer: 8129205

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 WABO, REGULIERE PROCEDURE,
VERGUNNING VERLEEND

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
heeft verleend. Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(OBM) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting met een
asbestsaneringsbedrijf bestaande uit een tussenopslag van twee containers met een gezamenlijke inhoud kleiner dan 50 m3, voor de opslag van
asbest uit eigen werk.
Verzenddatum beschikking: 7 mei 2018
Aanvrager: P. Kruit B.V.
Locatie: C. Verolmelaan 209, Uithoorn
Zaaknummer: 8056468

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u
gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan
contact met u opgenomen.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na
de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van
het besluit mee) en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand
anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.
Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te
vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit
besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure
een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige
Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het behandelen van het verzoek worden grifﬁekosten in rekening gebracht. U kunt ook
digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen
van beroep kunt u de brochure ezwaar en beroep tegen een beslissing
van de overheid downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. oor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid
op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).
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: 6 maart 2018
Melder: Florist Holland B.V.
Locatie: Dwarsweg 15, De Kwakel
Zaaknummer: 7715163

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.

