
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

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

Twee derde van de 
65-plussers in de regio 
Amstelland voelt zich gezond 
De gezondheid van de 65-plus-
sers  in de regio Amstelland is 
gunstiger dan in de rest van Ne-
derland:  ze voelen zich vaker 
gezond, hebben minder vaak li-
chamelijke beperkingen, minder 
overgewicht, minder vaak psy-
chische klachten en ze ervaren 
meer regie over het eigen leven. 
Helaas nemen overgewicht, psy-
chische klachten en eenzaam-
heid toe en drinken ouderen in 
de regio meer alcohol dan ge-
middeld in Nederland. Dit blijkt 
uit de rapportage ‘Gezondheid in 
Beeld: 65-plussers in regio Am-
stelland’ van de GGD.

De huidige rapportage geeft in-
zicht in de gezondheid en leef-
gewoonten van de 65-plussers 
van de vijf Amstelland-gemeen-
ten (Aalsmeer, Amstelveen, Die-
men, Ouder-Amstel, Uithoorn) 
vergeleken met de rest van Ne-
derland en presenteert de trends 
ten opzichte van het onderzoek 
uit 2010. Eind 2017 zijn vijf ge-
meentelijke rapportages ver-
schenen met de onderzoeksre-
sultaten voor de hele volwassen 
bevolking. 

Trends
In de regio Amstelland zijn mobi-
liteitsbeperkingen onder 65-plus-
sers lager dan in 2010. Ook de 
angst om te vallen is onder ou-
deren in de regio afgenomen. 
Minder goed nieuws: het per-
centage ouderen dat zich een-
zaam voelt is toegenomen, van 
38% naar 47%. Dit is ongeveer 
gelijk aan de rest van Nederland 
(48%). Het percentage 65-plus-
sers met overgewicht is geste-
gen van 53% naar 56%. 

Het aandeel ouderen met psychi-
sche klachten steeg eveneens, 
van 32% naar 38%. Wel komen 
zowel overgewicht als psychi-
sche klachten in de regio minder 
vaak voor dan in de rest van Ne-
derland (respectievelijk 59% en 
42%).

Uithoorn
Vergeleken met de rest van de 
regio hebben 65-plussers in Uit-
hoorn gemiddeld een betere er-
varen gezondheid, komen psy-
chische klachten er minder vaak 
voor en is er minder ouderen-
mishandeling (4 % ten opzich-
te van 5% in de regio Amstel-
land).  Ook roken ouderen in Uit-
hoorn minder vaak en voldoen ze 
vaker aan de beweegnorm. Wel 
ligt het percentage obesitas in 
Uithoorn hoger. Dit geldt niet al-
leen voor ouderen maar ook voor 
volwassenen en jongeren. Daar-
om heeft Uithoorn zich in 2014 al 
aangesloten bij Jongeren op Ge-
zond Gewicht (JOGG), zodat kin-
deren gestimuleerd worden om 
voor de gezonde keuze te gaan 
en om voldoende te bewegen. 
Vierjaarlijks onderzoek
De cijfers die hierboven zijn uit-
gelicht zijn maar een klein ge-
deelte van alle factoren die in 
kaart zijn gebracht. De volledi-
ge rapportage is te vinden op ht-
tp://www.ggd.amsterdam.nl/be-
leid-onderzoek/gezondheids-
monitors/amstelland-gm2016/. 
Aan het onderzoek in 2016 de-
den 3.461 zelfstandig wonende 
65-plussers uit de regio Amstel-
land mee. Zij vulden een vragen-
lijst in met vragen over lichame-
lijke en psychische gezondheid, 
leefgewoonten en zorggebruik.

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse pu-
blicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële 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 moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de ru-
briek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u 
kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelin-
gen 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 Quakel. 
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de open-
bare 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 motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uit-
hoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrij-
ken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de ver-
gunning 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 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 
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 be-
roep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroeps-
schrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. 
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amster-
dam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemoti-
veerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behan-
deling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in re-
kening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) wor-
den 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 in-
zien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrij-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
ven 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
- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Appartementencomplexen He-

ijermanslaan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Apparte-
mentencomplexen Heijermanslaan. Inlichtingen bij afdeling wonen en wer-
ken, R. Noorhoff (0297) 513111.

- Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 2 en Besluit hogere waar-
de 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 bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

woning (ontvangen 24-07-2018).
- Boterdijk 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

Frans balkon (ontvangen 27-07-2018).
- Banken 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een hooi-

berg tot B&B (ontvangen 26-07-2018).
- Hoofdweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen van een tus-

senslootje en het creëren van vervangend water. (ontvangen 27-07-2018).
- Het Fort 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning. (ontvangen 31-07-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff, Buitendijks)
- Weegbree 72, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

berging met veranda. (ontvangen 02-08-2018).
Dorpscentrum
- Schans, Wilhelminakade, Marktplein evenementenaanvraag Tropical Night & 

The day after op 25 en 26 augustus 2018 (ontvangen 17-7-2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen, evenementenaanvraag Rondje Stelling fi etstoertocht op 2 sep-

tember 2018 (ontvangen 20-07-2018).
Zijdelwaard (Europarei)
- Boutenslaan 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

blokhut (ontvangen 21-7-2018).
 

 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 bepalin-
gen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verlengen voor de hierna 
te noemen aanvragen:
De Kwakel
- Boterdijk 185, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een Air 

B&B.

 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
- Rozenlaan (evenemententerrein) 43e Polderfeest van 1 t/m 5 augustus 2018 

(verzonden 23 juli 2018).
- Vuurlijn 33, het realiseren van een brug (verzonden 01 augustus 2018).
- Vuurlijn 33, het vervangen van de bestaande woning (verzonden 01 augustus 

2018).
- Het Korte Eind 7, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke 

woning (verzonden 03 augustus 2018).
Thamerdal
- Zijdelweg 27, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde van de woning (verzonden 01 augustus 2018)
Zijdelwaard (Europarei)
- Roodenbachlaan 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schut-

ting (verzonden 13 juli 2018).

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het 

plaatsen van driehoeks- en spandoeken in de periode van 14 t/m 27 augus-
tus 2018 (verzonden 25 juli 2018).

- Omgeving Zijdelwaard (Arthur van Schendellaan 59, Arthur van Schendel-
laan 57, Joh. De Wittlaan 83, Libellebos en Plux Verklaring van geen bezwaar 
Buurtbeheer Zijdelwaard kinderactiviteiten 2018.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
 BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE OP 

TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Ba-
sisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de 
afdeling burgerzaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft beslo-
ten de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te houden. Dit 
betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan ingeschreven en staan ge-
registreerd als niet-ingezetene. 

Geslachtsnaam  Voorletters Geboortedatum Datum beschikking
Fayez A. 17-02-1967 28-07-2018
De Bruin R. 30-10-1954 28-07-2018
Haksteeg J.A.C. 31-08-1974 28-07-2018
Madigan A.V. 09-08-1986 28-07-2018
Troch P.L. 05-05-1983 28-07-2018
van Dort G.W.J. 29-09-1967 28-07-2018
Gharbi M. 18-05-1983 28-07-2018
Jong-Loy G. 02-12-1964 28-07-2018
Vontsteen S.J. 09-10-1992 28-07-2018
Doest J.G. 05-09-1973 28-07-2018
Beydals D. 10-02-1987 28-07-2018
Król D. 10-05-1988 28-07-2018 
Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift 
sturen naar: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8,1420 AA 
Uithoorn. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te onderte-
kenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
    - uw naam en adres
    - de datum van uw bezwaarschrift
    - een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
    - waarom u het niet eens bent met ons besluit
    - uw handtekening
    - zo mogelijk uw e-mailadres
    - het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.uithoorn.nl/bezwaar-
schrift.Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening beschikken. 
Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl

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 gemeente?

 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 finan-
cieel voorbehoud, zijn op 12 juli 
2018 vastgesteld door het colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders op basis van de algemene 
Subsidieverordening 2012 (ASV 
2012). U vindt deze beleidsregels 
op www.uithoorn.nl.

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.

Augustus
25 en 26 aug Tropical Night en The Day After
26 aug De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) - 
  UWTC
September
2 sept Rondje Stelling
1 t/m 4 sept Kermis De Kwakel
14 t/m 16 sept Foodtruck Festival
26 t/m 29 sept Snuffelmarkt




