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Jeugdhulp in onze
gemeente, uw mening telt
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GEMEENTENIEUWS

Hoe ervaren jongeren én ouders
in onze gemeente Jeugdhulp in
Uithoorn? Jouw mening telt!
Voor jongeren en ouders
Heb je als ouder/verzorger of als
jongere in 2017 te maken gehad
met jeugdhulp? Dan willen wij
graag weten hoe je dit ervaren
hebt. Op www.uithoorn.nl kun je
een vragenlijst invullen als ouder

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

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Wil je weten waar de gemeente zich mee bezig houdt? Altijd
al eens willen weten hoe de kamer van de burgemeester eruit ziet? Of wil je kennismaken met de nieuwe raadsleden? Dan
nodigen wij je van harte uit om ons te bezoeken tijdens de open
dag op zondag 3 juni van 11.00 uur tot 15.00 uur.

Ruimte huren?

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren? Kijk op
www.uithoorn.nl/ruimtehuren
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Kennismaken met het participatieplatform
Tijdens de open dag laten we zien wat het participatieplatform
is. Het participatieplatform biedt jou als inwoner van Uithoorn
of de Kwakel straks een extra gelegenheid mee te denken of
je mening te geven over toekomstige projecten in de gemeente
Uithoorn. Tijdens de open dag laten we je de website zien en geven we je meer informatie over hoe je kunt deelnemen en welk
soort projecten je straks op deze website vindt.

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

Kom je ook?
De open dag van de gemeente Uithoorn valt samen met
de kunstroute Zijdelveld. Maak een uitstapje naar de kunst die
je vindt op het plein voor het gemeentehuis en bezoek tegelijk
de open dag. Je bent van harte welkom!

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Heeft u afﬁniteit met taal en mensen, beschikt u over inlevingsvermogen? Meld u zich dan aan als
taalvrijwilliger, door langs te gaan
bij Hennie van het inlooppunt op
maandag van 14.00 tot 16.00 uur
in de bibliotheek aan de Dorpsstraat 43 in Uithoorn, of via taalhuisuithoorn@stdb.nl. Bellen
met Claudia Prange, projectcoordinator Taalhuis kan ook: 0297230280.

Ondernemerspeiling
Ben u tevreden als ondernemer in
onze gemeente? Graag zouden
wij dit van u willen weten. Wij hebben alle ondernemers in onze gemeente een online vragenlijst (ondernemerspeiling) gestuurd.
Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld, u kunt tot 5 juni nog meedoen. Met deze gegevens on-

derzoeken wij wat verbeterd kan
worden, zodat u als ondernemer
succesvol en prettig kunt ondernemen in de gemeente Uithoorn.
Heeft u geen vragenlijst ontvangen, mail of bel Steven van Boekee van Newcom Research &
Consultancy (uitvoering onderzoek), via (088) 770 4600 of
onderzoek@newcom.nl

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

Kunstroute Zijdelveld
Open huis gemeente
Amstellanddag
Hoge Hakkenrun café De Gevel
Kwakel Open Air -Muziekfestival
Buitenspeeldag
Hardloopevenement Rondje Zijdelmeer
Culinair Uithoorn aan de Amstel
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

Activiteiten voor jong en oud
- Pubtalk met raadsleden en collegeleden;
- Achtergrondinformatie over verschillende beleidsterreinen;
- Rondleiding door het gemeentehuis;
- Tentoonstelling: burgemeesters van Uithoorn toen en nu;
- Pubquiz: test je kennis over Uithoorn;
- Kennismaken met het nieuwe participatieplatform;
- Speciaal voor kinderen: poppentheater.

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.

Inlooppunt Taalhuis in de
bibliotheek
Sinds enige weken is het inlooppunt van het Taalhuis in de Uithoornse bibliotheek bemand
door Hennie. Heeft u een taalvraag, wilt u beter Nederlands leren spreken, lezen of schrijven of
kent u iemand die dat graag wil,
of wilt u graag zelf taalvrijwilliger
worden? Hennie staat elke maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur
voor u klaar.
Taalvrijwilliger worden?

Kom een kijkje nemen in
het gemeentehuis

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

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.

of als jongere. Dit kan nog tot en
met 1 juni 2018. De vragenlijst is
volledig anoniem. Niemand kan
zien wie het antwoord heeft gegeven. Mocht je kans willen maken
op één van de iPads, laat dan aan
het einde van de vragenlijst uw
e-mailadres achter. Dit adres gebruiken we alleen om de winnaars
op de hoogte te stellen. Daarna
wordt het adres verwijderd.

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

Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Houd u er dan
rekening mee dat u tijdig in actie
moet komen. Is het de bedoeling
dat de onderscheiding tijdens de
zogenaamde “lintjesregen” voor
Koningsdag in 2019 wordt uitgereikt, dan dient u het voorstel vóór
15 juli 2018 dit jaar bij de burgemeester in.
Koninklijke onderscheiding
Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid,
dan moet u het voorstel tenminste
zes maanden van tevoren naar
de burgemeester sturen. De gelegenheid waarbij de Koninklijke
onderscheiding wordt uitgereikt
moet verband houden met het

zwaartepunt van de verdiensten
waarvoor iemand een Koninklijke
onderscheiding krijgt toegekend.
Op Lintjes.nl kunt u informatie
vinden waaronder het aanvraagformulier. Voor meer informatie
en het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met het
bestuurssecretariaat via (0297)
513111 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.
Informatie gemeentelijke
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen
van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het
bestuurssecretariaat via (0297)
513111 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

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.

recht 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.

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.

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.

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 bestuurs-

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

-

TER INZAGE

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.
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-

Voorontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Inzageperiode vanaf donderdag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

De Kwakel
- Evenemententerrein De Kwakel, aanvraag evenementenvergunning
Polderfeest van 1 t/m 5 augustus 2018 – St. Feestcomité De Kwakel
(ontvangen 7 mei 2018).
- Evenemententerrein De Kwakel, aanvraag evenementenvergunning
Kermis de Kwakel van 1 t/m 4 september 2018 – St. Feestcomité De
Kwakel (ontvangen 7 mei 2018).
- 20180258 het realiseren van een opbouw op een bestaande aanbouw,
Boterdijk 182 (ontvangen 16 mei 2018).
- 20180262 het uitbreiden van een bedrijfspand, Noorddammerweg 15A
(ontvangen 18 mei 2018).
- 20180263 het verhogen van een bestaande kas, Bezworen Kerf 7 (ontvangen 22 mei 2018).
Dorpscentrum
- Stationsstraat 41-45, kennisgeving incidentele festiviteit (geluid) voor
een bruiloftsfeest op 3 augustus 2018 van 20.00 tot 1.00 uur (ontvangen 4 mei 2018).
Zijdelwaard (Europarei)
- Anna Blamanlaan 32, het maken van een veranda (ontvangen 15 mei
2018).
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
VERLENGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik
van hun bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verlengen voor de hierna te noemen aanvraag:

De Kwakel
- Noorddammerweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een opslaggebouw.

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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, evenementenvergunning en ontheffing recreatief nachtverblijf kampeerverbod buiten kampeerterreinen Gravity
Camp 2018 Back2Basics Parkour (verzonden 17 mei 2018).

De Kwakel
- Kerklaan, evenementenvergunning Midzomeravond Festival muziekvereniging Tavenu op 23 juni 2018 van 19.30 tot 24.00 uur (verzonden
9 mei 2018).
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar Sport en Spel weekend van 1
t/m 3 juni 2018 (verzonden 14 mei 2018).
- Randweg 145, omgevingsvergunning voor het tijdelijk huisvesten van
meerdere afzonderlijke personen (arbeidsmigranten) in een bedrijfswoning (verzonden 18 mei 2018).
- Randweg 149, omgevingsvergunning voor het tijdelijk huisvesten van
meerdere afzonderlijke personen (arbeidsmigranten) in een bedrijfswoning (verzonden 18 mei 2018).
- Het Fort 1, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke
brug bij Het Fort de Kwakel (verzonden 24 mei 2018).

Dorpscentrum
- Marktplein/Wilhelminakade, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
aan Muziekvereniging KNA voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens AmstelProms op 14 juli 2018 (verzonden 16 mei
2018)
- Evenementensteiger Wilhelminakade evenementenvergunning Café
De Gevel Hoge Hakkenrun op 3 juni 2018 tussen 12.00 en 19.00 uur
(verzonden op 25 mei 2018)
- Loterijvergunning van 14 juni t/m 14 juli 2018 verleend aan Muziekvereniging KNA (verzonden 17 mei 2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld, evenementenvergunning en tijdelijke standplaatsvergunning
Stichting Kunstroute Zijdelveld op 2 tot en met 3 juni 2018 tussen 12.00
en 17.00 uur (verzonden 14 mei 2018).
- Laan van Meerwijk 16, verklaring van geen bezwaar Open Dag van Uithoorn op zondag 3 juni 2018 van 12.00 tot 16.00 uur (verzonden 25 mei
2018).
- Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning Amsterdam Open International Canoepolo Tournament op 26 en 27 mei 2018 bij Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruijter (verzonden 14 mei 2018).
- Schoolstraat/Schans, loterijvergunning op 16 juni 2018 verleend aan Lions Club Uithoorn (verzonden 17 mei 2018).
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Zijdelwaard (Europarei)
- Hollandse Dijk 3, Kennisgeving incidentele festiviteit Tennisclub Uithoorn op 17 juni 2018 van 14.00 tot 18.00 uur (verzonden 3 mei 2018).
- Arthur van Schendellaan 100 (De Scheg) Evenementenvergunning
Gravity Camp 2018 Back2Basics Parkour, van 18 t/m 20 mei 2018 (verzonden 17 mei 2018).
- Zijdelwaardplein 75B, omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame en het wijzigen van de pui (verzonden 17 mei 2018).
- Arthur van Schendellaan 100e, evenementenvergunning aan Videt Uithoorn voor het organiseren van een Buitenspeeldag op 13 juni 2018 van
14.00 tot 16.00 uur (verzonden 23 mei 2018)

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Avondvierdaagse Uithoorn
voor het organiseren van de avond4daagse van 28 t/m 31 mei 2018
(verzonden 17 mei 2018).
- Vergunning verleend aan Lions Club Uithoorn voor het plaatsen van 20
reclameborden en 5 spandoeken in de periode van 2 tot en met 16 juni 2018 om bekendheid te geven aan het evenement Culinair Uithoorn
a/d Amstel (verzonden 23 mei 2018)
- Verklaring van geen bezwaar aan Golazo voor de fietsroute die gereden wordt op 21 juni 2018 en waarbij Uithoorn gedeeltelijk gepasseerd
wordt. (verzonden 24 mei 2018).

