WhatsApp Buurtpreventie
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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

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.

Buurtbewoners helpen mee door
waakzaam te zijn en onveilige situaties te melden. Dieven, inbrekers en
vernielers krijgen daardoor minder
kans om hun slag te slaan. Door samen te werken proberen we het veiligheidsgevoel en leefbaarheid terug
te brengen.
Samen werken aan veiligheid
In Uithoorn en De Kwakel wordt uitgegaan van de vraag hoe bewoners
kunnen samenwerken in het signaleren en aanpakken van criminaliteit. Door bewoners samen te laten werken op het gebied van veiligheid, verbetert de leefbaarheid waar-

criminaliteit dalen en bewoners hebben meer contact met elkaar.

Regio bij bewoners
De kracht van de WhatsApp Buurtpreventie- Uithoorn / De Kwakel is,
dat de regie bij de bewoners zelf ligt.
Door zelf de noodzaak te zien om
buurtpreventie in hun wijk in te zetten, bijvoorbeeld door stijging van
het aantal woninginbraken in hun
buurt, is de betrokkenheid van alle
deelnemende bewoners hoger. Dit
zorgt ervoor dat bewoners zich meer
van elkaar en de veiligheid in de
buurt bewust zijn. Hierdoor kan de

Eenvoudige opzet
De WhatsApp Buurtpreventie-Uithoorn/De Kwakel is ondertussen gegroeid naar een netwerk waarbij ruim
550 vrijwilligers betrokken zijn, verdeeld over 12 wijken. De opzet is
eenvoudig gehouden en bestaat uit:
- 2 Projectleiders die contact onderhouden met politie en gemeente
- 1 Beheerdersgroep waarbij ook de
politie betrokken is
- 12 wijken (we zoeken nog beheerders voor diverse wijken)

U kunt zich ook aanmelden
Wilt u zich ook aanmelden, dat kan op www.buurtpreventie-uithoorn.nl.
Voor meer informatie kunt u een email sturen naar:
projectleideruithoorn@buurtpreventie-uithoorn.nl of
projectleiderdekwakel@buurtpreventie-uithoorn.nl.

OF F IC IËL E M ED ED E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
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

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.

Admiralencup 2017
Op zaterdagochtend 3 juni vond de
Admiralencup plaats voor tochten
van 7, 35 of 70 km. De Admiralencup is het landelijke waterscoutingevenement waar zes deelnemers
in een boot op spier- en windkracht
zich aan elkaar meten. De Admira-

De WhatsApp Buurtpreventie-Uithoorn/De Kwakel is een initiatief van
een aantal burgers uit Uithoorn en
De Kwakel. Bij de WhatsApp Buurtpreventie- Uithoorn / De Kwakel werken bewoners, vrijwilligers, politie en
gemeente samen om de criminaliteit in de gemeente terug te dringen.

door criminaliteit kan worden teruggedrongen.

lencup wordt elk jaar door Scouting
Admiralengroep Uithoorn georganiseerd en door waterscouts uit heel
het land bezocht.
Wilt u meer lezen over de Admiralencup en de uitslagen, kijk dan op
www.uithoorn.nl.

Wegens groot succes weer
een Cursus Politiek Actief
De gemeente organiseert in het najaar opnieuw de cursus Politiek Actief.
Daarvoor heeft zich al een ﬂink aantal mensen aangemeld. Maar er zijn nog
enkele plekken beschikbaar. Dus hebt u belangstelling, meld u dan aan! De
data waarop de cursus gaat plaatsvinden staan hieronder vermeld. Aanvangstijd is steeds 19.30 uur; als eindtijd wordt steeds gestreefd naar ongeveer 22.00 uur. Aanmelden kan bij de grifﬁer, Hans van Leeuwen, via grifﬁe@uithoorn.nl.
Data cursus Politiek Actief najaar 2017
- 5 september 2017: Kennismaking/korte inleiding staatsinrichting
- 19 september 2017: Hoe werkt de gemeente Uithoorn
- 26 september 2017: De ﬁnanciën van de gemeente/
speeddaten met raadsleden
- 10 oktober 2017: Lobbyen
- 31 oktober 2017: Debatteren
- 9 november 2017: Bijwonen raadsvergadering

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).
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Dwarsweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Ontvangen 9 mei 2017.
- Iepenlaan tussen nr. 5 en 15 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning
voor het oprichten van een woning. Ontvangen 23 mei 2017.
- Bedrijvenweg 14 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte. Ontvangen 29 mei 2017.
- Bedrijvenweg 18 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte. Ontvangen 29 mei 2017.
- Iepenlaan naast nr. 5 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van een woning en een brug. Ontvangen 2 juni 2017.
- Achterweg 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een
agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning. Ontvangen 31 mei 2017.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een
winkelpui. Ontvangen 1 juni 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
startheuvel en een parc fermé.
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
- Vuurlijn 24. Verklaring van geen bezwaar omtrent de organisatie van een landelijke Beeballdag op 11 juni 2017. Bezwaar t/m 19 juli 2017.
- Vuurlijn 30. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend aan de UithoornseTennisclub Qui Vive voor het schenken van zwakalcoholhoudende
dranken tijdens een 3-tal toernooien van 4 t/m 13 juni 2017, 12 t/m 17 juli 2017
en 25 augustus t/m 4 september 2017. Bezwaar t/m 12 juli 2017.
- Jaagpad 5. Verklaring van geen bezwaar voor het verplaatsen van een uitrit.
Bezwaar t/m 19 juli 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randweg 155, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bestaande bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 4 juli 2017.
- Kazemat. Verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtbarbecue voor de bewoners van de Kazemat op 2 september 2017 van 15.00
tot 23.00 uur.
- Randhoornweg – evenemententerrein Legmeer-West. Evenementenvergunning en onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend aan V.O.F. Amstelland Festival voor het organiseren van het Amstelland-Festival van 23 t/m
25 juni 2017. Bezwaar t/m 12 juli 2017.
Dorpscentrum
- Marktplein – evenementensteiger. Vergunning verleend aan KNA muziekvereniging voor het houden van een loterij op 17 juni 2017 tijdens het evenement
Amstel Proms. Bezwaar t/m 4 juli 2017.
- Onthefﬁng artikel 35 verleend aan KNA muziekvereniging voor het schenken
van zwakalcoholhoudende dranken tijdens Amstel Proms op 17 juni 2017 van
16.00 tot 23.30 uur. Bezwaar t/m 11 juli 2017
- Evenementenvergunning verleend aan KNA muziekvereniging voor het organiseren van Amstel Proms op 17 juni 2017 van 16.00 tot 23.30 uur. Bezwaar
t/m 20 juli 2017.
- Marktplein – evenementensteiger. Evenementenvergunning en onthefﬁng artikel 35 Drank- en horecawet verleend aan de exploitant van Café The River
voor het organiseren van Ibiza Night aan de Amstel op 3 juni 2017 van 19.00
tot 01.30 uur. Bezwaar t/m 12 juli 2017.
- Koningin Julianalaan 18, omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Bezwaar: t/m 12 juli 2017.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen (Fort aan de Drecht). Verklaring van geen bezwaar voor het houden van een muziekmiddag op 11 juni 2017. Bezwaar t/m 19 juli 2017.
- Brandgans. Verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurtbarbecue voor de bewoners van de Brandgans op 24 juni 2017 van 15.00 tot
23.30 uur.

Zijdelwaard (Europarei)
- Onthefﬁng verleend aan UWTC voor geluid ten behoeve van een BMX wedstrijd op 4 juni 2017 tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Bezwaar t/m 12 juli 2017.
- Arthur van Schendellaan 100e. Evenementenvergunning verleend aan Videt
Uithoorn voor het organiseren van een Buitenspeeldag op 14 juni 2017 van
14.00 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 20 juli 2017.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan KNA Muziekvereniging voor het plaatsen van 20 reclameborden en 5 spandoeken van 3 t/m 17 juni 2017 om bekendheid te geven
aan het evenement Amstel Proms op 17 juni 2017. Bezwaar t/m 4 juli 2017.
- Vergunning verleend aan Amstelland Festival V.O.F. voor het plaatsen van 20
reclameborden, 1 spanframe en 4 spandoeken van 12 t/m 26 juni 2017 om bekendheid te geven aan het evenement Amstelland Festival van 23 t/m 25 juni
2017. Bezwaar t/m 5 juli 2017.
- Vergunning verleend aan Centercom Buitenreclame voor voor het plaatsen
van 20 reclameborden van 19 juni t/m 2 juli 2017 om bekendheid te geven aan
de veiligheidscampagne “Bob”. Bezwaar t/m 19 juli 2017.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BANKEN 1
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Banken 1 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPBanken1OW01 met ingang van 15 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Banken 1 is het legaliseren van de bestaande hooischuur op het perceel Banken 1.

Thamerdal
- Thamerweg 47 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan de achterzijde. Ontvangen 3 juni 2017

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Banken 1 ligt vanaf donderdag 15 juni 2017 tot en
met woensdag 26 juli 2017 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERLENGEN

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.

Zijdelwaard (Europarei)
- Elsschotlaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
constructie. Ontvangen 24 mei 2017.

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:

WWW.UITHOORN.NL

Uithoorn, 14 juni 2017

