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,

Gem

e e nte U i t h o o r

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

n

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

Gemeentenieuws

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

COLOFOn

ma., wo., vr., za.

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

Gemeentehuis

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Laan van Meerwijk 16

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

ruimte huren?

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

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

Zomerbob!
Drukbezette terrasjes, heerlijke etentjes, zwoele uitgaansavonden en spontane citytrips in eigen
land…….Het zijn de onmisbare ingrediënten voor een op en top Hollandse zomer. Wordt er getoast en
gefeest in goed gezelschap? Dan
is BOB uiteraard ook van de partij!
Juist nu de vakantie is begonnen, is
het belangrijk om afspraken te maken. Of het nu gaat om een barbecue, festival of strandbezoek: veilig
thuiskomen willen we allemaal.
De nieuwe BOB-campagne promoot
een veilige zomer en benadrukt het
belang van de BOB. BOB drinkt
geen druppel alcohol of zorgt vooraf voor een alternatief om weer vei-

lig thuis te komen: De taxi, het openbaar vervoer, ter plaatse overnachten bij een vriend of in een hotel.
Campagne
De zomerse BOB-campagne op de
posters herken je aan de letter ‘O’ in
het Bob-logo. Die is vervangen door
een item met het thema ‘zomerse
feestjes’: een barbecue, zwemband,
buitenlamp of platenspeler. Door het
hele land vindt je de campagneborden langs de (snel)wegen. Veel gemeenten, en wij dus ook, geven aandacht aan deze campagne. De politie voert extra alcoholcontroles uit.
Wie is bij jou de ZomerBob? https://
www.daarkunjemeethuiskomen.nl/
bob

O F F i Ci ë L e m ed ed eL in G e 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.
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).
ter inZaGe
tijdelijk:
- Concept Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2018 en Nadere regels Jeugdhulp
Uithoorn 2018. Inzageperiode vanaf 24 juli 2017 tot 4 september 2017. Inlichtingen bij de heer
inGediende aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Vuurlijn 58, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hoekbouwbord. Ontvangen 14 juli 2017.
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke
units t.b.v. kinderdagverblijf. Ontvangen 18 juli 2017.
- Pastoor J. van Dijklaan 77, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
dakkapel op voorzijde woning. Ontvangen 18 juli 2017.

-

Nabij Jaagpad 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
stal. Ontvangen 23 juli 2017.
Linie 14 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden
van een steiger. Ontvangen 27 juli 2017.
Iepenlaan kavel 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
woning. Ontvangen 28 juli 2017.
Poelweg hoek Steenwycklaan te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning
voor het oprichten van een kantoorvilla. Ontvangen 31 juli 2017.

de Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randweg 121, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een logiesgebouw. Ontvangen 14 juli 2017.
- Iet Stantsweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een
voorgevel. Ontvangen 18 juli 2017.
- Randhoornweg 90, aanvraag drank- en horecavergunning ontvangen van het
bestuur van de Uithoornse Wieler Trainings Club. Ontvangen 17 juli 2017.
- Wikke 36, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een doorbraak. Ontvangen 2 augustus 2017.
dorpscentrum
- Stationsstraat 41-45, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf en dranken horecavergunning ontvangen van de exploitant van Het Spoorhuis. Ontvangen 20 juli 2017

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West).
- Harlekijneend 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
woning op de eerste verdieping. Ontvangen 18 juli 2017.
- Amstelplein, aanvraag evenementenvergunning ontvangen van THIB organisatie voor het organiseren van een braderie op 9 december 2017, 10 februari
2018, 14 juli 2018 en 15 december 2018. Ontvangen 18 juli 2017.
besLuit OmGeVinGsVerGunninGVriJ bOuwwerk
bedrijventerrein uithoorn
- Industrieweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het amoveren van sliblagunes RWZI.
de kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 77, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
dakkapel op voorzijde woning.
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
- Vuurlijn 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning.
- Vuurlijn 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning met bijgebouw.
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
- Bedrijvenweg 10, omgevingsvergunning voor het herbouwen van de bestaande loodsen. Bezwaar: t/m 6 september 2017.
- Hoofdweg nabij 15, omgevingsvergunning voor het bouwen van een stekruimte met laadkuil. Bezwaar: t/m 6 september 2017.
- Rozenlaan, evenementenvergunning verleend aan Feestcomité De Kwakel
voor het 42e Polderfeest van 2 t/m 6 augustus 2017. Bezwaar t/m 11 september 2017.

de Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een winkelruimte. Bezwaar: t/m 6 september 2017.
- Legmeerplein, evenementenvergunning verleend aan Buurtbeheer de Legmeer voor het organiseren van Burendag Legmeer op 23 september 2017 van
13.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 12 september 2017
dorpscentrum
- Stationsstraat 41, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van
horecacategorie 2 naar horecacategorie 5. Bezwaar: t/m 6 september 2017.
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fregat, Verklaring van geen bezwaar aan mevrouw De Graaf voor het houden
van een buurtbarbecue voor de bewoners van de Fregat op 26 augustus van
11.00 tot 24.00 uur.

thamerdal
- Prinses Christinalaan te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het kappen van
twee (waardevolle) kastanjebomen. Bezwaar t/m 31 augustus 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 40-44, vergunning verleend aan Blom & Blom Fietsexperts voor de verkoop van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017. Bezwaar t/m 12 september 2017.

www.uithOOrn.nL

-

Van Eedenlaan 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
dakkapellen. Bezwaar: t/m 13 september 2017. Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
Vergunning verleend aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20
reclameborden van 4 t/m 17 september 2017 om bekendheid te geven aan de
verkeersveiligheid campagne “De Scholen zijn weer begonnen”. Bezwaar t/m
12 september 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.
OVeriGe bekendmakinGen
beëindiging kinderdagverblijf hummeloord
Op 28 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders een verzoek van
Stichting Kinderopvang Solidoe ontvangen. Dit verzoek betreft de beëindiging vermelding van het kinderdagverblijf Hummeloord in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit verzoek is als volgt ingewilligd:
- het kinderdagverblijf Hummeloord, Eendracht 7, met uniek registratienummer
910020437; is verwijderd met ingang van 10 juli 2017.
Dit betreft een bekendmaking als bedoeld in artikel 8 lid 4 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
aanwijzing toezichthouders en onbezoldigde ambtenaren
De gemeente houdt toezicht en treedt daar waar nodig handhavend op. Om toezicht
te kunnen uitoefenen en handhavend op te kunnen treden dienen de medewerkers
die deze werkzaamheden doen aangewezen te zijn. Ook is het soms noodzakelijk
dan wel gewenst om externen deze werkzaamheden te laten doen. Deze (ingehuurde) medewerkers moeten niet alleen aangewezen te zijn, maar ook aangesteld te
zijn als onbezoldigde ambtenaar. Per 1 januari 2016 hebben de gemeenten OuderAmstel en Uithoorn werkzaamheden die verband houden met Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving (VTH) ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling
Duo+ (de Uitvoeringsorganisatie Duo+). Daarom heeft de directeur van de Uitvoeringsorganisatie Duo+ een aantal functies zoals medewerkers aangewezen/aangesteld. Het betreffende besluit kunt u, gedurende zes weken, vinden op de website
van de gemeente Uithoorn (www.uithoorn.nl) onder het kopje bekendmakingen. Tegen voornoemd besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 6:4 en 7:1 van
de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf één dag na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgmeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te bevatten en dient te zijn ondertekend.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met – of na – het indienen van een bezwaarschrift, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist, te verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus
84500, 1080 BN Amsterdam. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende
bezwaarschrift te worden overlegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een
griffierecht verschuldigd.
bekendmaking verordening re-integratieverordening Participatiewet uithoorn 2017
De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 6 juli 2017 de Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017 (verder: Re-integratieverordening) vastgesteld. In de Reintegratieverordening worden de spelregels met betrekking tot de inzet van diverse
instrumenten om personen met een uitkering en niet-uitkeringsgerechtigden aan het
werk te helpen, vastgelegd. De Re-integratieverordening is op 2 augustus jongstleden gepubliceerd en is inmiddels in werking getreden. U kunt de verordening vinden op www.overheid.nl.
Publicatie beleidsregels voor subsidieaanvragen 2018
Op basis van de algemene Subsidieverordening 2012 (ASV 2012) heeft het college
van Burgemeester en wethouders op 23 mei 2017 de beleidsregels 1, 2 en 4 tot en
met 8 en 10 tot en met 12 voor subsidieaanvragen 2018 vastgesteld met een financieel voorbehoud. Met betrekking tot Beleidsregel 9 Taalontwikkeling en beleidsregel
3 Huiselijk geweld komt in september 2017 een separaat voorstel.
Procedure structurele subsidie
Aanvragers hebben de gelegenheid subsidieaanvragen voor structurele subsidies
2017 in te dienen tot uiterlijk 1 september 2017 (voor subsidiering van de activiteit in
2018). Met betrekking tot beleidsregel 9 Taalontwikkeling en beleidsregel 3 Huiselijk geweld is besloten de aanvraagtermijn voor subsidie in afwijking van de verordening (artikel 7 lid 1 en 3) op 1 oktober 2017 te stellen in plaats van 1 september 2017.
Procedure incidentele subsidie
Een incidentele subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden, mits de activiteiten passen binnen de genoemde criteria en voorwaarden in de subsidieregeling. De
aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 13 weken voorafgaand aan de
start van de activiteiten te worden aangevraagd.
Subsidie aanvragen
Als u een aanvraag voor subsidie wilt indienen, moet u gebruik maken van de officiële aanvraagformulieren. Deze vindt u online bij www.uithoorn.nl/subsidie. U kunt
het beste het formulier invullen als u dit via Google Chrome doet. U kunt het formulier ook printen en per post opsturen aan Gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn.

