
G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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)
Tel. 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 welstandscom-
missie 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 commissieverga-
deringen 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

Aanvragen subsidie voor 
sociale activiteiten 2019
Wilt u met uw organisatie een 
steentje bijdragen aan het opzet-
ten of ondersteunen van de soci-
ale / maatschappelijke projecten 
of activiteiten in onze gemeen-
te? Vraag vóór 1 september 2018 
subsidie aan. U kunt een aan-
vraag indienen zolang de activi-
teiten passen binnen de genoem-
de regels en voorwaarden in de 
subsidieregeling.

Procedure structurele subsidie
Wilt u een subsidieaanvraag in-
dienen voor een project of acti-
viteit dat op reguliere/structurele 
basis plaatsvindt. Dien uw aan-
vraag tot uiterlijk 1 september 
2018 in.
De aanvraagtermijn die genoemd 
staat in beleidsregel 6 en 7 wijkt 
af van de verordening (artikel 7 lid 
1 en 3) en staat vast op 1 okto-
ber 2018.

Procedure incidentele subsidie
Een incidentele (eenmalige) sub-
sidie kunt u het hele jaar aanvra-
gen. U moet de aanvraag voor 
een eenmalige subsidie uiterlijk 
13 weken voor de start van de ac-
tiviteiten aanvragen.

Subsidie aanvragen
U moet altijd gebruik maken van 
de offi ciële aanvraagformulieren, 
bij voorkeur het e-formulier op on-
ze website www.uithoorn.nl.

Beleidsregels
De beleidsregels voor subsidie-
aanvragen 2019 met een fi nanci-
eel voorbehoud, zijn op 12 juli 218 
vastgesteld door het college van 
Burgemeester en wethouders op 
basis van de algemene Subsidie-
verordening 2012 (ASV 2012). U 
vindt deze beleidsregels op www.
uithoorn.nl.

W W W . U I T H O O R N . N L

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse pu-
blicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële me-
dedelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bij-
voorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bo-
vendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moei-
lijk 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 offi ciële medede-
lingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingeke-
ken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer 
dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zo-
als bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Qua-
kel. 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 Uit-
hoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motiva-
tie 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 inge-
diend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete-
kent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn 
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een 
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aan-
vragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kos-
ten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in 
beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het be-
roepsschrift door de rechtbank worden u griffiekosten in rekening ge-
bracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. 
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Am-
sterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een ge-
motiveerd 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 janua-
ri 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen ver-
bindende 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 gemeen-
te Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Banken 1. Beroepperiode 14 

juni 2018 tot en met 25 juli 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en wer-
ken, de heer L. Schuijt (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 41. Inzageperiode vanaf  donder-
dag 14 juni 2018 tot en met woensdag 25 juli 2018. Inlichtingen bij af-
deling wonen en werken. (0297) 513 111. Vervolg op volgende blz.

Evenementen in de 
gemeente
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.

Juli
28 juli Hollands a/d Amstel

Augustus
1 t/m 7 aug Polderfeest
4 aug Augustus Braderie
25 en 26 aug Tropical Night en The Day After
26 aug De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) - 

UWTC

September
1 t/m 4 sept Kermis De Kwakel
14 t/m 16 sept Foodtruck Festival
26 t/m 29 sept Snuffelmarkt

Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?

Toeristenbelasting: hoe zit 
dat ook alweer? 

Maak gebruik van de 
burenkaart tijdens de 
vakantie

Veel inwoners van Uithoorn zet-
ten zich belangeloos in voor het 
welzijn van anderen. Wilt u ie-
mand voor een Koninklijke onder-
scheiding in aanmerking laten ko-
men? Kom dan op tijd in actie!

De procedure voor het toeken-
nen van een Koninklijke onder-
scheiding vergt veel tijd. De voor-
dracht voor de Lintjesregen is in 
april 2019. U moet dan u het voor-
stel vóór eind juli 2018 dit jaar bij 
de burgemeester indienen. Gaat 
het om een uitreiking tijdens een 
andere gelegenheid, dan moet u 
het voorstel tenminste zes maan-
den van tevoren naar de burge-
meester sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op 
de gemeentelijke website Uit-
hoorn.nl of Lintjes.nl. Daarnaast 
kunt u contact opnemen met het 
bestuurssecretariaat via 0297-
513108 of sbestuurssecretari-
aat@uithoorn.nl.

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Overnachten er wel eens tegen 
betaling mensen van buiten de 
gemeente Uithoorn bij u? Omdat 
u bijvoorbeeld een Bed & Break-
fast runt of op een andere ma-
nier betaalde overnachtingsmo-
gelijkheid aanbiedt? Dan bent u
verplicht voor deze personen toe-
ristenbelasting aan de gemeente
te betalen. Daartoe heeft de ge-

meenteraad enige tijd geleden 
besloten. Het maakt hierbij niet 
uit of de overnachting toeristisch 
of zakelijk is. Voor 2018 is het ta-
rief vastgesteld op € 1,01 per per-
soon per nacht. U bent vrij om de 
toeristenbelasting door te bereke-
nen in uw overnachtingstarief. Als 
bij de gemeente bekend is dat u 
betaalde overnachtingsmogelijk-

De vakantieperiode breekt 
weer aan. Inbrekers hebben 
nooit vakantie en maken juist 
van deze periode gebruik om 
bij onbewoonde woningen in 
te breken. U kunt zelf voorbe-
reidende maatregelen treffen 

uw woning goed te beveiligen. 
Maar wist u dat u gebruik kunt 
maken van de burenkaart? Of 
van de vakantieservice van de 
politie? 
Kijk op www.uithoorn.nl voor 
meer informatie. 

Zwemmen in de haven? 
Levensgevaarlijk!
Bij warm weer zoeken veel 
mensen verkoeling in het wa-
ter in de Amstel, ook bij de stei-
gers in het Dorpscentrum. 
Het is te begrijpen dat de ka-
des en steigers bij de haven 
op deze dagen uitnodigen om 
vanaf te springen om in het 
water te zwemmen. Het is al-
leen in de haven (net als in al-
le havens in Nederland) ver-
boden om te zwemmen. Dit is 
niet zomaar, het kan levens-
gevaarlijk zijn. Bovendien ris-
keer je een boete van 140 eu-
ro als je zwemt in en rond ha-
vens en in de buurt van een 
brug of sluis.

Levensgevaarlijk
Door te zwemmen in de ha-
vens, breng je niet alleen je-
zelf, maar ook andere (boot)

gebruikers in gevaar. Boot-
gebruikers kunnen zwem-
mers bijna niet zien. Ook kun-
nen boten niet altijd even snel 
vaart minderen en uitwijken. 
Ook van de steigers afsprin-
gen brengt de nodige risico’s 
met zich mee. Door het troe-
bele water is niet altijd te zien 
hoe diep het water is en of er 
voorwerpen op de bodem lig-
gen. 

Veilig zwemmen in natuur-
water
Wil je toch graag veilig zwem-
men in natuurwater? Ga dan 
naar een officiële zwemloca-
tie. Deze officiële zwemloca-
ties vindt je op www.zwem-
water.nl  een site van water-
schappen, provincies en Rijks-
waterstaat.

heden aanbiedt, ontvangt u aan 
het eind van het jaar automatisch 
een verzoek om aangifte te doen. 
Ontvangt u geen verzoek tot aan-
gifte maar biedt u wel betaalde 
overnachtingsmogelijkheden? 

Neem dan zelf contact op met de 
gemeente voor het doen van aan-
gifte. Meer informatie over toeris-
tenbelasting vindt u op www.ge-
meentebelastingenamstelland.nl/
uithoorn   

- Lokale gezondheidsnota 2018-2022 Uithoorn gezonder en gelukkiger.
Inzageperiode: 21 juni 2018 tot en met 2 augustus 2018. Inlichtingen bij 
afdeling Leven, J. Ottenheym (0297) 513111.

- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Appartementencom-
plexen Heijermanslaan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluid-
hinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Inlichtingen bij afde-
ling wonen en werken, R. Noorhoff (0297) 513111.

- Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 2 en Besluit hoge-
re waarde geluid Europarei Midden, fase 2 en 3. Beroepperiode 12 juli
2018 t/m 22 augustus 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken,
R. Noorhoff (0297) 513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van 
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 100-112 melding verzoek aanleg uitweg (ontvangen 

4 juli 2018).
De Kwakel
- Steenwycklaan 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten

van een woning (ontvangen 11-07-2018).
- Het Korte Eind 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een tijdelijke woning (ontvangen 12-07-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 

Park Krayenhoff, Buitendijks)
- In het Midden 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van

een dakopbouw en het wijzigen van een kozijn (ontvangen 11-07-2018).
- Langs de Baan 1, aanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van

het dakterras en het wijzigen van de gevels (ontvangen 12-07-2018).

Dorpscentrum
- Amstelplein, aanvraag van THIB organisatie voor het organiseren van

een braderie op 9 februari, 13 april en 11 mei 2019 (ontvangen 29 juni
2018).

- Wilhelminakade, Marktplein en Schans aanvraag ontheffing art 35
Drank en Horeca wet (ontvangen 9 juli 2018).



AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING BUITEN 
BEHANDELING

De Kwakel
- Bezworen Kerf 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen

van een bestaande kas (verzonden 16-07-2018).
INGETROKKEN (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

De Kwakel
- Jaagpad, het verbeteren van de dijk (verzonden 13 juli 2018).

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.
De Kwakel
- Vuurlijn 15, omgevingsvergunning voor het het vergroten van de woning 

(verzonden 20 juli 2018).
- Cyclamenlaan 50, instemmingsbesluit Liander aansluiten laadpaal (ver-

zonden 6 juli 2018).
- Poelweg 4, exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmigran-

ten (verzonden 10 juli 2018). 
- Randweg 121, exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmi-

granten (verzonden 20 juli 2018). 
- Randweg 125, , exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmi-

granten (verzonden 20 juli 2018).
- Randweg 145, exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmi-

granten (verzonden 10 juli 2018).
- Randweg 149, exploitatievergunning tijdelijke huisvesting arbeidsmi-

granten (verzonden 10 juli 2018).
- Rozenlaan (evenemententerrein ontheffing art 35 DHW tbv van het Pol-

derfeest van 1 t/m 5 augustus 2018 (verzonden 18 juli 2018).
- Rozenlaan (evenemententerrein) evenementenvergunning Stichting

Feestcomite De Kwakel Polderfeest van 1 t/m 5 augustus 2018 (ver-
zonden maandag (23 juli 2018). 

- Steenwycklaan, instemmingsbesluit CIF IJsselmonde B.V.  aanleg tele-
comkabels (verzonden 6 juli 2018). 

- Vuurlijn 50 nabij, het aanleggen van een tijdelijke fietspad (verzonden
13 juli 2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)

- Burgemeester Brautigamlaan 27, instemmingsbesluit Stedin aanleg
gasleiding (verzonden 6 juli 2018). 

- Noorddammerweg-Randweg hoek, omgevingsvergunning voor het
plaatsen van (deels flexibele) keerwanden (verzonden 9 juli 2018). 

- Ransuil-Torenvalk verklaring van geen bezwaar buurtbarbecue op 13
juli 2018.

Dorpscentrum
- Amstelplein tegenover het Kruidvat vergunning verleend voor het afzet-

ten met bouwhekken in verband met sloopwerkzaamheden aan BAM 
Bouwtechniek in verband met de uitbreiding van Albert Heijn naar Al-
bert Heijn XL (verzonden 16 juli 2018). 

- Dorpsstraat 51, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dak-
terras (verzonden 9 juli 2018). 

- Wilhelminakade 11, exploitatievergunning horecabedrijf t/m 9 juli 2021
verleend aan de exploitant van Grieks Restaurant Irodion (verzonden
10 juli 2017).

- Stationsstraat 10, omgevingsvergunning voor het vergroten van een
garage/berging  (verzonden 17 juli 2018).

Thamerdal
- Den Uyllaan 4 ontheffing geluid slotfeest RKSG Thamen op 19 juli 2018

van 17.00 tot 23.00 uur. (verzonden 16 juli 2018).
- Johan de Wittlaan 83 verklaring van geen bezwaar Welooti Festival

Thamen vrijdag 20 juli 2018 van 15.00 uur tot 19.00 uur (verzonden 18 
juli 2018). 

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77, instemmingsbesluit Liander verzwaren klantaan-

sluiting (verzonden 6 juli 2018).

Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan de AKU voor het plaatsen van driehoeksbor-

den en spandoeken in de periode van 19 juli 2018 t/m 3 augustus 2018 
(verzonden 18 juli 2018).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Bekendmaking Coördinatiebesluit Prinses Beatrixlaan en Prins Ber-
nardlaan
De gemeente Uithoorn maakt bekend dat de Gemeenteraad van de ge-
meente Uithoorn op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) op 31 mei 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling, zoals be-
doeld in artikel 3.30, eerste lid, onder a, van de Wro toe te passen op het 
project Prinses Beatrixlaan en Prins Bernardlaan.
Voor deze maatregel worden in ieder geval de volgende besluiten gecoör-
dineerd voorbereid en bekendgemaakt:
- bestemmingsplan op grond van de wro
- vergunningen op grond van de Wabo
- vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming;
- overige besluiten die nodig zijn om de gewenste maatregel mogelijk te

maken.

De bevoegdheid tot besluitvorming over deze besluiten ligt bij verschillen-
de overheidsorganen en er zijn verschillende procedures van toepassing. 
Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de 
voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewe-
zen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsproce-
dure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in 
één procedure worden voorbereid, waarbij het college van de gemeen-
te Uithoorn de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één 
kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder be-
staat te zijner tijd de mogelijkheid om via één loket zienswijzen in te bren-
gen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve beslui-
ten. Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit besluit bezwaar of 
beroep in stellen.

Uithoorn, 25 juli 2018

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Vervolg van vorige blz.




