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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

weRK in
uitVOeRinG

HeRsteLweRKZAAmHeDen AsFALt BOVenKeRKeRweG

De provincie Noord-Holland laat de Bovenkerkerweg bij het viaduct van de
nieuwe N201 opnieuw asfalteren, omdat het onlangs aangebrachte asfalt niet
voldoet aan de eisen. In opdracht van de gemeente Amstelveen wordt ook het
weggedeelte tussen dit viaduct en de Hollandsedijk vervangen. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet dit gedeelte van de Bovenkerkerweg tussen 18 juni en 3 juli 2012 worden afgesloten voor autoverkeer.
Fietsers houden doorgang. Landbouwverkeer kan de landbouwweg
blijven gebruiken. Verkeer wordt omgeleid via de Zijdelweg. De
werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
meer info?
Klachten- en informatienummer van de provincie
Noord-Holland: 06-51388980 (tijdens kantooruren)
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ALGemene inFORmAtie
inspraak inrichtingsvisie
Groenzone meerwijk
Burgemeester en wethouders hebben de Inrichtingsvisie voor de
Groenzone in Meerwijk in beginsel
vastgesteld. Na een inspraakbijeenkomst in mei 2011 hebben bewonerswerkgroepen ideeën verzameld om
tot een integraal plan te komen. Ook
is met bewoners en andere partijen
(waaronder Waternet en de Groengroep) overleg gevoerd.
De visie beschrijft het gewenste
beeld voor de Groenzone. Veranderingen in deze zone zijn noodzakelijk, maar niet alle veranderingen
kunnen in één keer uitgevoerd worden. De toekomstvisie geeft de gemeente een handvat om de komende jaren onderdelen aan te pakken,
zonder het uiteindelijke beeld uit het
oog te verliezen.

ter inzage en reageren
Een ieder heeft gelegenheid schriftelijk te reageren op de visie, die van
20 juni t/m 1 augustus 2012 ter inzage ligt bij de receptiebalie in het gemeentehuis en in de bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1. Ook op de website van de gemeente, www.uithoorn.
nl, is het ontwerp te zien. Uw reactie kunt u tot en met 1 augustus 2012
sturen naar de gemeente Uithoorn,
afdeling Leefomgeving, postbus 8,
1420 AA Uithoorn of per e-mail naar
gemeente@uithoorn.nl, ook dan ter
attentie van de afdeling Leefomgeving. Na het verwerken van het inspraakresultaat nemen burgemeester en wethouders een definitief besluit over de visie.

inloopavond voorontwerpbestemmingsplan iepenlaan
Op 25 juni 2012 wordt in de raadzaal
van het gemeentehuis een inloopavond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Iepenlaan’.
Tijdens deze avond kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien en

vragen stellen. Ook kunt u tijdens deze bijeenkomst een reactieformulier
invullen.
De inloopavond begint om 19.30 uur.
Belangstellenden zijn daarbij van
harte welkom.

inloopmiddag- en avond
over werkzaamheden
tolhuissluis
Half augustus begint de provincie Noord-Holland met de restauratie
van de Tolhuissluis. De provincie brengt de sluis zo veel mogelijk terug
in de oude staat. Het streven is dat de grote kolk tot half oktober 2012
in gebruik blijft. In april 2013 zullen de werkzaamheden afgerond zijn.
Tijdens de werkzaamheden zal het Nieuweveens Jaagpad ten dele gestremd zijn ter hoogte van de Tolhuissluis. Verkeer wordt over een rijbaan geleid. Daarnaast is het voor voetgangers/fietsers niet mogelijk
om het pad over de sluisdeuren te gebruiken. De provincie Noord-Holland legt ter vervanging een tijdelijke brug aan. Om over deze tijdelijke
aanpassingen en andere werkzaamheden meer informatie te geven,
organiseert de provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst.
Voor een ieder die geïnteresseerd is of nog vragen heeft over de uiteindelijke plannen, wordt een informatiemiddag en –avond georganiseerd op dinsdag 3 juli 2012.
Plaats van de bijeenkomst
Tolhuiscafé tegenover de Tolhuissluis (Nieuwveens Jaagpad 18 in
Nieuwveen). Van 17.00 uur tot 20.00 uur staan de projectleider en de
aannemer klaar om uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven. Om 17.00 uur en om 19.00 uur geven zij een korte presentatie. De
inloopmiddag en -avond zijn gratis en u hoeft zich niet aan te melden.
meer info?
Heeft u vooraf vragen over deze inloopavond dan kunt u deze per
e-mail stellen aan de provincie: de heer Bregman, bregmanh@
noord-holland.nl

ACtiViteiten en eVenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl

5 juli

Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Notaris Akkermans legt uit wat je bij dementie zou moeten/kunnen
regelen. Aanvang: 19.30 uur. Einde: 21.30 uur. Toegang gratis.

5 juli

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

7 juli

Spelend Schilderen, Eye-openers: 10 losse workshops in juli
en augustus. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86,
lokaal 6..Eerste workshop op 7 juli van 13.30-16.30 uur. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-. Info: Joke Zonneveld, tel. 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

10 juli

Eye-openers: Spelend Schilderen, voor groot/oppas/ouder en
kind. 9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten: €45,- ouder/kind, elk volgende kind € 10,- indien plek. Info: Joke Zonneveld, tel.: 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 30 juni Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilderen op zaterdag van 13.30-16.30 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kosten: €105,-. Info: 020-6418680
t/m 2 juli

Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilderen op maandag van 9.00-12.00 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kosten: €105,-. Info: 020-6418680.

11 juli

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

21 juni

Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis eenvoudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

12 juli

21 juni

Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

14 juli

21+28 juni

19.00-20.00 uur gezond gewicht spreekuur voor een gezond
voedingsadvies bij Keeponweight Coaching. Graag even aanmelden op 06-20021854.

Spelend Schilderen, Eye-openers: 10 losse workshops in juli
en augustus. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86,
lokaal 6..Eerste workshop op 7 juli van 13.30-16.30 uur. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-. Info: Joke Zonneveld, tel.: 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

27 juni

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wilhelminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 0620730233

18 juli

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

27 juni

Bingo in ’t Buurtnest, 13.15-16.00 uur.

18 juli

30 juni

Braderie De Kwakel. 10.00-18.00 uur

1ste cursus Mixed Media op Canvas bij CREA Uithoorn, Grevelingen 56. 6 maal op woensdagavond van 19.30-22.00 uur,
voor €80,-. Meer informatie op www.crea-Uithoorn.com

30 juni

Goud van Oud in Dorpscentrum

19 juli

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

21 juli

Eye-openers: Spelend Schilderen, het labyrinth. 10 lose workshops. 13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-, doek €7,50 Info: Joke Zonneveld, tel.: 0206418680; info@jokezonneveld.nl

25 juli

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 0620730223

30 juni t/m Jop Kids Express, De Schutse en De Burght
7 juli
3 t/m 6 juli

4 juli

Rolstoelvierdaagse in Uithoorn/De Kwakel, georganiseerd
door Het Rode Kruis in samenwerking met woonzorgcentrum
Het Hoge Heem. Deelname gratis. Voor inlichtingen en inschrijven kunt u tot uiterlijk 18 juni contact opnemen met: Jur
Westera tel: 0297-565493 of 06-24180055. E-mail: jpjwestera@caiway.nl
Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

Evenementen vanaf augustus 2012 staan op www.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E 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.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Harley Davidson Dag 22 juli 2012. Ter inzage van 30 mei
t/m 11 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111
- Concept Verkeersstructuurplan De Kwakel. Ter inzage van 30 mei t/m 27 juni
2012. Contactpersoon: mw. M. Vermaas, 0297-513111.
- Concept Algemene subsidieverordening Uithoorn 2012. Ter inzage van: 30
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: de heer T. van Doremalen, 0297513111
- Voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. Ter inzage van: 31 mei 2012
t/m 3 juli 2012. Contactpersoon: mw. A. Stevens, 0297-513111.
- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling
Aalsmeer-Uithoorn (G2). Ter inzage van 31 mei t/m 28 juni 2012. Contactpersoon: mw. G. Nieuwendijk, 0297-513188.
- Verkeersbesluit inzake aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
bij de ingang van de woning Johan van Oldenbarneveldtlaan 35. Ter inzage
van 13 juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111
- Verkeersbesluit inzake evenementen 2012 in De Kwakel. Ter inzage van 13
juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit inzake geslotenverklaring Randweg voor alle motorvoertuigen
tussen Randhoornweg en Noorddammerweg, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor het baggerdepot en Randweg 5 . Ter inzage van 13 juni t/m
25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Culinair Uithoorn 16 juni 2012. Ter inzage van 13 juni t/m 25
juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111
- Inrichtingsvisie Groenzone Meerwijk. Ter inzage van 20 juni t/m 1 augustus
2012. Contactpersoon: de heer R.A. van de Pol, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Bezworen Kerf 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
terrasoverkapping. Ontvangen 8 juni 2012.
- Poelweg 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een ondergrondse tankopslag en tankstation. Ontvangen 13 juni 2012.
GEWEIGERDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Het Korte Eind 1, geweigerde aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de loods. Bezwaar: t/m 25 juli 2012.

WWW.UITHOORN.NL

WWW.QUICKTYRES.NL

Botsholsedwarsweg 4 • Waverveen • 0297 56 73 75 • 06 43 04 18 06

Quick Tyres autobanden altijd de goedkoopste!

WWW.QUICKTYRES.NL
WWW.QUICKTYRES.NL
WWW.QUICKTYRES.NL

Zomerbanden actie
• Michelin 4 banden halen = 3 betalen
• Novex elke 2de band halve prijs
• Licht metalen velgen voor superscherpe prijzen

16 inch vanaf € 75 p/st
17 inch vanaf € 85 p/st
18 inch vanaf € 95 p/st
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Zomerbanden actie

Deze aanbieding is inclusief monteren, balanceren en BTW.

Quick Tyres autobanden altijd de goedkoopste!

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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Legmeerplein, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de voorzieningen
(geen detailhandel) “Legmeerplein” fase 2..Bezwaar: t/m 26 juli 2012.
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 30, verklaring van geen bezwaar aan Plux sports health beauty voor
het organiseren van buiten sporten op het terrein van Qui Vive op 27 juni 2012
van 09.00 tot 11.30 uur.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg, verklaring van geen bezwaar aan R.K. Scholengemeenschap
Thamen voor het organiseren van een sportdag op het evenemententerrein
Legmeer-West op 3 juli 2012.

Dorpscentrum
- Schans, Prinses Irenelaan, Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het organiseren van de
evenementen Goud van Oud op 30 juni 2012 en Tropical Night op 25 augustus 2012 waarbij ook diverse attributen op de openbare weg worden geplaatst.
- Onthefﬁng van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend aan de exploitanten van: café De Gevel, café Drinken & Zo en café De Herbergh 1883
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken. Bezwaar t/m 25 juli
2012
- Wilhelminakade 11, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant
van Grieks Restaurant Irodion t/m 11 juni 2015.Bezwaar t/m 26 juli 2012
- Marktplein, vergunning aan Buurtbeheer Centrum, Uithoorn aan de Amstel
voor het organiseren van het evenement Film aan de Amstel op 22 september
2012 van 20.30 – 23.30 uur. Bezwaar t/m 24 juli 2012
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk voor het organiseren van
een ouderenmiddag op 5 juli 2012 van 14.00 tot 16.30 uur.Bezwaar t/m 26 juli 2012
OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL

Vergunning aan het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Uithoorn, voor het organiseren van de rolstoelvierdaagse van 3 t/m 6 juli 2012. Bezwaar t/m 24 juli 2012

