
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 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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).

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Vuurlijn 8 A, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. Ontvangen 17 mei 2017.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 7 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen 

van de gevel. Ontvangen 12 mei 2017
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100E , aanvraag van Videt Uithoorn voor het organi-

seren van het evenement Buitenspeeldag 2017 op 14 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
- J.A. van Seumerenlaan 3, evenementenvergunning en ontheffi ng artikel 35 

Drank- en Horecawet verleend aan Scouting Admiralengroep voor de 33e Ad-
miralencup van 2 t/m 4 juni 2017. Bezwaar t/m 28 juni 2017.

De Kwakel
- Hoofdweg 151, omgevingsvergunning voor het bouwen van een verwerkings-

ruimte met een bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 27 juni 2017.
- Noorddammerweg nabij 1, kavel 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 27 juni 2017.
- Rozenlaan . Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend aan Penelo-

pe Events & Catering voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken 
tijdens de Kwakelse Kermis van 2 t/m 5 september 2017. Bezwaar: t/m 29 ju-
ni 2017.

- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar Sport en Spel weekend KDO van 19 
t/m 21 mei 2017. Iepenlaan achter 44, omgevingsvergunning voor het oprich-
ten van een woning. Bezwaar: t/m 4 juli 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Bosmuis 26, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 27 juni 2017.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 29, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlonder met hek-

werk in de achtertuin. Bezwaar: t/m 29 juni 2017.
Thamerdal
- Kloosterhof 4, omgevingsvergunning voor het tijdelijke plaatsen van een 

portacabin. Bezwaar: t/m 27 juni 2017.

Afwijkende openingstijden 
en afvalinzameling 

 Maandag 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis, 
KCC, Burgerzaken, receptie en scheidingsdepot de hele dag ge-
sloten.

 De inzamelwijk PMD Legmeer, Kootpark, Legmeer-West van 5 juni 
(Tweede Pinksterdag) wordt op zaterdag 3 juni opgehaald.

Kent u iemand in uw omgeving die 
een Koninklijke onderscheiding ver-
dient? Zo ja, laat ons dat weten voor 
1 augustus 2017. Wie weet, krijgt 
deze persoon dan in april 2018 een 
lintje. In Uithoorn en De Kwakel zet-
ten veel inwoners zich belangeloos 
en vaak in alle bescheidenheid in 
voor het maatschappelijk welzijn. 
Deze mensen kunnen in aanmerking 
komen voor een Koninklijke onder-
scheiding, net als ieder ander met bij-
zondere verdiensten voor de samen-
leving. Ze moeten dan wèl worden 
voorgedragen.

Hoe kunt u iemand voordragen?
Iedereen kan voor een ander een 
Koninklijke onderscheiding aanvra-
gen. Daarbij moet sprake zijn van 
een of meer bijzondere verdiensten 
van de voor te dragen persoon.

Criteria en aanvraagformulier
Op http://lintjes.nl/voordragen staan 
de criteria om in aanmerking te 
komen voor een Koninklijke onder-
scheiding. Op diezelfde site staat ook 
een aanvraagformulier. U kunt ook 
het aanvraagformulier downloaden 
van onze website. Het aanvraag-
formulier kunt u eventueel ook op-
vragen bij het bestuurssecretariaat 
(0297) 513111. 

Doe het voor 1 augustus!
Vanwege een uitgebreide procedu-
re moeten aanvragen voor de lintjes-
regen in april 2018 al vόόr 1 augus-
tus 2017 bij de burgemeester bin-
nen zijn. Inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel kunnen de door hen volle-
dig ingevulde en goed onderbouwde 
aanvraag sturen naar burgemeester 
mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Aanvraag voor andere 
gelegenheid dan lintjesregen
Een onderscheiding kan ook bij een 
bijzondere gelegenheid worden uit-
gereikt, zoals een jubileum van een 
organisatie. De behandeling van zo’n 
aanvraag duurt zes maanden. Houd 
u daar dus rekening mee bij het in-
dienen van een voordracht.

Kent u iemand die een lintje 
verdient?

Afvalkalender in gemeentegids
In de gemeentegids van 2017 is 
voor het eerst de afvalkalender toe-
gevoegd als handige uitklappagina. 
Deze pagina kunt u uit de gemeen-
tegids ‘scheuren’ en op een handige 
plek ophangen. Althans, dat was de 
bedoeling. Helaas is het bij de druk-

proef niet goed gegaan en zijn de 
data van de ophaaldagen een kolom 
versprongen. De overige informatie 
en wijkindeling is wel juist. De kalen-
der staat al weer goed in de digita-
le gemeentegids en kunt u deze ook 
downloaden via www.uithoorn.nl

Inloopbijeenkomsten
Inloopbijeenkomst Kootpark-Oost

 Vanmiddag, 31 mei organiseert de gemeente samen met UBA Project-
ontwikkeling B.V. een inloopbijeenkomst over Kootpark-Oost. De bijeen-
komst is van 17.00-20.00 uur in het voormalige Rabobankkantoor aan de 
Sportlaan 10. U kunt binnenlopen op een moment dat u het beste uitkomt.

Informatieavond over multifunctioneel sportveld 
in de Groen-Rode Scheg

 Vanmiddag, 31 mei 2017 is van 17.00-19.00 uur een informatieavond in 
de aula van basisschool ’t Startnest, Arthur van Schendellaan 100-E in 
Uithoorn. Deze inloopavond gaat over de aanleg van een multifunctio-
neel sportveld in het park de Groen-Rode Scheg. De omwonenden van 
het park zijn met een huis-aan-huis brief al geïnformeerd.

Wall of Honour
De gemeente Uithoorn staat dit jaar 
op gepaste wijze stil bij de landelij-
ke veteranendag. Inwoners van Uit-
hoorn kunnen hun eer betonen aan 
veteranen door in het gemeentehuis 
een tekst op de ‘Wall of honour’ ach-
ter te laten. 
Burgemeester Dagmar Oudshoorn 
heeft op dinsdag 30 mei 2017 de af-

trap tijdens de lokale veteranendag 
gedaan. 
De Wall of honour staat van 1 tot en 
met 23 juni 2017 in het gemeente-
huis. Inwoners kunnen tijdens de re-
guliere openingstijden van het ge-
meentehuis de veteranen eer beto-
nen door een anjer met hun bood-
schap op de Wall te bevestigen.

Werk in uitvoering
ASFALTEREN ZIJDELWEG
Vanaf maandag 5 juni t/m 18 juni 
wordt de Zijdelweg opnieuw geas-
falteerd. Het gaat om het deel tus-
sen de Wiegerbruinlaan en de Ko-
ningin Máximalaan. We sluiten de Zij-
delweg in delen af voor het verkeer. 
Hou hiermee rekening met uw route. 
Op www.uithoorn.nl leest u wanneer 

wij welk deel van de Zijdelweg wij af-
sluiten. Voor het verkeer is een omlei-
dingsroute met borden aangegeven. 
De parkeervakken aan de Zijdelweg 
worden tijdelijk afgesloten. Wij advi-
seren de bewoners om op het par-
keerterrein van de Sportlaan te parke-
ren. Heeft u nog vragen over de werk-
zaamheden? Bel met (0297) 513111.




