
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).

 TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Banken 1. Inzageperiode van 15 juni 2017 t/m 26 

juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Duo+ Vergunningen.
- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inzageperiode  van vrijdag 30 

juni 2017 t/m donderdag 13 juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Uit-
hoorn. 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Poelweg 12 aanvraag ontvangen voor het organiseren van de Truckers Run 

op 7 oktober 2017. Ontvangen 3 mei 2017.
- Evenemententerrein De Kwakel Rozenlaan/Evenementenlaan. Aanvraag ont-

vangen voor het 42e Polderfeest van 2 t/m 6 augustus 2017. Ontvangen 31 
mei 2017.

- Aanvraag ontvangen voor de Kwakelse Kermis van 2 t/m 5 september 2017. 
Ontvangen 22 juni 2017.

- Poelweg achter 44 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het (tij-
delijk) plaatsen van een unit en het aanleggen van een stallingsruimte t.b.v. 
voertuingen. Ontvangen 1 juli 2017.

Vervolg op volgende blz.

Grofvuil ophalen, nu online doorgeven
Grofvuil mag niet bij het gewo-
ne huisvuil. Grofvuil past door ge-
wicht of afmeting vaak niet in een 

vuilniszak of een ondergrondse- 
of rolcontainer. U kunt grofvuil zelf 
brengen naar het scheidingsdepot 

in Uithoorn of u kunt het tegen be-
taling door de gemeente laten op-
halen. 

 

Reizen met kinderen
Reist u met een minderjarig kind 
(tot 18 jaar) naar het buitenland, 
dan moet u rekening houden met 
extra regels en uitgebreide con-
troles aan de grenzen. Geschei-
den en alleen met je kind of kin-
deren naar het buitenland voor 
een vakantie? Of gaat u met het 
samengestelde gezin op vakan-
tie? Dan gelden extra regels en 

controle. Denk aan de toestem-
ming van uw ex-partner om naar 
het buitenland te kunnen reizen! 
Dit geldt ook als kinderen met an-
deren die niet het gezag hebben 
- grootouders, ooms en tantes, 
vrienden - meegaan naar het bui-
tenland. Meer informatie over rei-
zen met kinderen leest u op rijks-
overheid.nl 

JOGG doet Uithoorn goed en 
gaat 3 jaar door!
JOGG Uithoorn (Jongeren op ge-
zond gewicht) zet zich in om ge-
zond eten en bewegen voor jonge-
ren gemakkelijk en aantrekkelijk te 
maken. Samen met partners organi-
seren zij activiteiten zodat kinderen 
een gezonde leefstijl met de paple-
pel krijgen ingegoten.  En met suc-
ces. Want het lijstje laat mooie resul-
taten zien: 

Van 2014 tot nu zijn er
- 4 basisscholen begonnen met 

een DrinkWater campagne bin-
nen schooltijd;

- 2 middelbare scholen die aan-
dacht hebben besteed aan de 
Gezonde leefstijl tijdens de Week 
van de Verleiding (2x per jaar);

- 2 kinderdagverblijven zijn begon-
nen met een DrinkWater cam-
pagne binnen de dagopvang;

- 150 kinderen bij het laatste be-
zoek aan het consultatiebureau 
een DrinkWater bidon hebben 
ontvangen;

- 7 maatschappelijke en 7 com-
merciële	partijen	actief	betrokken	
bij JOGG Uithoorn;

- 6 PPS partners die JOGG mede 
een succes maken;

- 405 activiteiten georganiseerd na 
schooltijd onder de JOGG para-
plu.

‘Alle	reden	om	met	elkaar	door	te	
gaan’,	zegt	wethouder	Ria	Zijlstra.	
‘Met	veel	plezier	heb	ik	een	hand-
tekening gezet onder de overeen-
komst voor nog  drie jaar JOGGEN. 
Wat mij betreft kan de JOGG para-
plu nog veel groter en kan het JOGG 
tempo niet hoog genoeg zijn. Want 
het lijken soms kleine stapjes die we 
zetten: water drinken op school in 
plaats	van	zo’n	lekker	pauzedrank-
je bijvoorbeeld. Maar een klein stap-
je voor het kind van nu betekent een 
enorme stap voor de volwassene 
van	later.’

Fenke van Rossum (sportcoach Vi-
det & organisator JOGG activitei-
ten) voerde afgelopen drie jaar de 
regie over de organisatie van de ac-
tiviteiten.	‘Ik	geniet	van	het	werken	
met kinderen. En, net als de kinde-
ren, kom ook ik graag met een goed 
rapport thuis. Dan is het top dat on-
ze cijfers op alle onderdelen positief 
zijn. Bij het eten van fruit hebben we 
zelfs een stijging van 6,5 % bereikt. 
Mijn lat ligt voor de komende drie 
jaar weer een stukje hoger. Want we 
hebben van én met elkaar geleerd 

en weten dat die lat hoger kan. Dus 
we stropen de mouwen op en gaan 
samen	voortvarend	aan	de	slag.’

Meten is weten
- 31,5 % van de kinderen drinkt 

water  in plaats van gezoet drank-
je (was 25,6%)

- 85,5% eet iedere dag ontbijt (was 
83,6%),

- 14,4% behaalt de groentenorm 
van dagelijks minimaal 150 gram 
groente (was 11%)

- 22,3% eet twee of meer stuks 
fruit per dag (was 15,8%)

Wat is JOGG?
JOGG (Jongeren Op Gezond Ge-
wicht) is een aanpak die bewezen 
effectief is om de stijging van over-
gewicht bij jongeren (0-19 jaar)  om 
te zetten in een daling. Het is een 
beweging waarbij iedereen in stad, 
dorp of wijk zich inzet om gezond 
eten en bewegen voor jongeren ge-
makkelijk en aantrekkelijk te maken. 
Het is een lokale aanpak waarbij niet 
alleen ouders en gezondheidspro-
fessionals zich bezighouden met het 
bevorderen van een gezonde leef-
stijl bij kinderen, maar bijvoorbeeld 
ook winkeliers, bedrijven, scholen en 
de gemeente zelf. 

Meer informatie of goede 
suggestie? 
Wil je meer informatie over JOGG 
Uithoorn of heb je een goed idee 
of een leuke suggestie? Dan kun 
je contact opnemen met de JOGG 
regisseur Fenke van Rossum, via 
fvanrossum@sportservicehaarlem-
mermeer.nl  

Wie doen er mee? 
Scholen:
- De Kwikstaart
-	 ’t	Duet
-	 ’t	Startnest
- De Vuurvogel
Kinderopvang:
- Solidoe
- Brood en Spelen 
 (de Blokkendoos)
PPS partners:
- AH Zijdelwaard
- AH Jos van de Berg
- Zorg en Zekerheid
- Amstelhof Sport & Health Club
En verder...
- Gemeente Uithoorn
- Zorg en zekerheid
- De Goudreinet
- AKU Uithoorn; Videt

Maak gebruik van de 
Burenkaart tijdens de vakantie
De vakantieperiode breekt weer 
aan. Helaas hebben inbrekers nooit 
vakantie en maken juist van deze 
periodes gebruik om bij onbewoon-
de woningen in te breken. Buiten dat 
u zelf preventieve maatregelen kunt 
treffen uw woning goed te beveili-
gen, willen wij u ook hierbij wat han-
dige tips geven. Zoals de burenkaart 
en de vakantieservice van de politie.

Burenkaart
Op deze kaart staan tips hoe u er-
voor kunt zorgen dat het voor in-
brekers net lijkt of er iemand thuis 
is.	Eén	van	de	tips	is	s	’avonds	een	
lampje aandoen. Daarnaast kunt u 
vragen of de buren de container bui-
ten willen zetten op de juiste dag. 
In geval van nood weten de buren 
hoelang u nog afwezig bent en hoe 
zij u kunnen bereiken. Bekijk de Bu-
renkaart via www.uithoorn.nl of kom 
hem afhalen op het gemeentehuis. 

Vakantieservice van de politie
Bij niet veel inwoners is het bekend, 

maar u kunt gebruiken maken van 
de vakantieservice van de politie. 
U stelt hierbij de politie op de hoog-
te van uw afwezigheid of vakantie. 
Door eenvoudig een e-mail te stu-
ren zal de politie een extra oogje 
in het zeil houden als u op vakan-
tie bent. Tijdens uw afwezigheid zal 
uw huisadres extra aandacht krij-
gen tijdens de surveillance. Indien 
hiervoor aanleiding bestaat, bijvoor-
beeld wanneer een raam of deur 
openstaat, zal contact worden op-
genomen met het door u opgege-
ven waarschuwingsadres, zodat 
maatregelen genomen kunnen wor-
den.

Hoe werkt de vakantieservice 
van de politie
U stuurt een e-mail naar intake.ser-
vice.aalsmeeruithoorn@politie.nl. In 
deze e-mail geeft u uw adresgege-
vens, periode van afwezigheid en 
het waarschuwingsadres of de sleu-
telhouder (naam, adres én telefoon-
nummer) door.

Niets om aan te trekken?
Een opgeruimde kledingkast 
doet wonderen!
Een overvolle kledingkast en toch 
het gevoel niks aan te kunnen trek-
ken? Herkenbaar! Waarschijnlijk net 
zo herkenbaar als die kledingstuk-
ken in uw kast waar u het bestaan 
niet meer van wist.

U een opgeruimde kledingkast, 
Sympany een gevulde 
textielcontainer
Dan is dit hét uitgelezen moment om 
uw kledingkast eens grondig op te 
ruimen. Wist u dat dit meestal in het 
voor- en najaar gebeurt. De zoge-
naamde seizoenswisselingen zoals 
we ze bij Sympany ook wel noemen. 
Gelukkig hebben wij hierin al jaren-
lange ervaring. De textielcontainers 
van Sympany lopen in deze perio-
de namelijk veel sneller vol, daarom 
verhogen wij als vanzelfsprekend de 
inzamelmomenten in deze periode.

Help het milieu en doneer uw 
oude goed in de textielcontainers 
van Sympany
Een opgeruimde kast geeft niet al-
leen overzicht, maar brengt ook 
een stukje rust. Weg met dat jas-
je met die te korte mouwen of die 
broek met veel te korte pijpen. Kle-
ding, schoenen of accessoires die 
u niet meer draagt, horen natuur-
lijk niet in het restafval, maar in een 
van de Sympany textielcontainers in 
uw gemeente. Door uw oude textiel 
gescheiden in te leveren, draagt u 
ook nog eens bij aan een beter mi-
lieu. Kijk www.sympany.nl voor uw 
dichtstbijzijnde textielcontainer loca-
tie en meer informatie.

Dit mag in de textielcontainer:
Via het online formulier via www.
uithoorn.nl/grofvuil kunt u uw grof-
vuil aanmelden. Doe dit uiterlijk el-
ke dinsdag vóór 12.00 uur. Iedere 
woensdag wordt het aangemelde 
grofvuil opgehaald.
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- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhoff, Buitendijks)

- Sportlaan 17 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden 
van een winkelruimte. Ontvangen 21 juni 2017. 

- Evenemententerrein Legmeer-West. Aanvraag ontvangen van Solidoe Kin-
deropvang voor het organiseren van een sportdag op 27 juli 2017 van 11.00 – 
16.00 uur. Ontvangen 5 juli 2017.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18. Kennisgeving incidentele festiviteit op18 november 

2017ontvangen van de exploitant van The Party Factory Uithoorn. Ontvangen 
op 4 juli 2017.

- Wilhelminakade 3. Kennisgeving incidentele festiviteit op 21 juli 2017 ontvan-
gen van de exploitant van Café De Gevel. Ontvangen op 4 juli 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Van Eedenlaan 21 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaat-

sen van dakkapellen. Ontvangen 28 juni 2017.
-	 Vijver	Alfons	Ariënslaan/Wiegerbruinlaan,	aanvraag	omgevingsvergunning	

voor het plaatsen van een kunstwerk. Ontvangen 30 juni 2017;
- Aanvraag ontvangen van buurtbeheer Zijdelwaard en Europarei voor het orga-

niseren van diverse zomeractiviteiten. Ontvangen 14 juni 2017.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

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 verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag
De Kwakel
- Noorddammerweg nabij 1, kavel 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

oprichten van een woning.

 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
- Dwarsweg 10, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning. Bezwaar: t/m 9 augustus 2017.
- Achterweg 50, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de 

woning als bedrijfswoning naar het gebruik als plattelandswoning. Bezwaar: t/m 
17 augustus 2017.

- Mijnsherenweg 8, omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame. 
Bezwaar: t/m 17 augustus 2017.

Dorpscentrum
- Koningin Julianlaan 18. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten geho-

re brengen van geluid tijdens een feest aan de exploitant van The Party Facto-
ry Uithoorn op:

 - 7 juli 2017 van 20.00 tot 01.00 uur
 - 14 juli 2017 van 20.00 tot 01.00 uur
 - 15 september 2017 van 20.30 tot 01.00 uur
 - 29 september 2017 van 20.00 tot 01.00 uur

 - 11 november 2017 van 20.30 tot 01.00 uur. 
- Marktplein 2a. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen 

van geluid tijdens een feest aan de exploitant van Geniet aan de Amstel op 2 
september 2017 van 20.00 tot 01.00 uur.

- Dorpsstraat 11, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een winkelpui. 
Bezwaar : t/m 9 augustus 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 7, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. Bezwaar: 

t/m 16 augustus 2017.
- Eendracht. Verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buurt-

barbecue voor de bewoners van de Eendracht op 8 juli 2017 van 17.00 tot 24.00 
uur.

Thamerdal
- Zijdelveld 54. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen 

van geluid tijdens een feest aan de exploitant van Hotel Hengelsport op 6 au-
gustus 2017 van 15.30 tot 01.00 uur.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77b. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-

ploitant van Grillroom Bon Appetit t/m 4 juli 2020. Bezwaar t/m 17 augustus 
2017.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Atletiek Klub Uithoorn voor het plaatsen van 10 re-

clameborden en 2 spandoeken van 20 juli t/m 3 augustus 2017 om bekendheid 
te geven aan het evenement Polderloop op 3 augustus 2017. Bezwaar t/m 14 
augustus 2017.

Vervolg van vorige blz.




