G

e

m

e

e

n

t

C O 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

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
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
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ALGemene inFORmAtie
wist u dat de gemeente uithoorn
ook gebouwen verhuurt?

Zomerdienstregeling
gemeentepagina

De gemeente Uithoorn verhuurt
soms gemeentelijke gebouwen. Momenteel staat de (kantoor) ruimte van
het gebouw de Hoeksteen te huur. Dit
gebouw staat op de hoek van de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan
en nabij winkelcentrum Zijdelwaard.
In het gebouw De Hoeksteen (ontworpen door Gerrit Rietveld en gebouwd in 1963) is in totaal ongeveer
95 m² (kantoor)ruimte voor verhuur
beschikbaar. Deze ruimte betreft de
gehele begane grond en is goed toegankelijk.

Net als in voorgaande jaren zal de Uithoornse gemeentepagina tijdens
de zomervakantie van de scholen alhier niet wekelijks, maar om de
week gepubliceerd worden. Deze dienstregeling gaat in per 20 juli en
duurt tot 31 augustus.
De gemeentepagina verschijnt na 3 augustus weer op 17 en 31 augustus. En dus niet op 10 en 24 augustus. Vanaf 31 augustus verschijnt
de gemeentepagina weer wekelijks (31 augustus, 7 september enz.).

Bij het huren van deze ruimte kan - in
overleg met de overige huurders - tevens gebruik worden gemaakt van de
op de 1e etage aanwezige gemeenschappelijke vergaderruimte (opp. 38
m²). Dit gebruik is inbegrepen in de
huur.
Wanneer u geïnteresseerd bent in
het huren van deze ruimte kunt u
contact opnemen met de heer J.H.E.
Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling van de bestuursdienst van de
gemeente Uithoorn, rechtstreeks onder telefoonnummer 0297-513273.

nieuwe routes voor
weggebruikers rondom Faunalaan
Op 21 augustus wordt de busbaan
Uithoorn-Aalsmeer in gebruik genomen. Hieronder leest u wat er verandert voor fietsers, bromfietsers en
voetgangers.

Veranderingen voor fietsers

Voor fietsers zijn er twee mogelijkheden:
1. het fietspad langs de busbaan,
geopend vanaf 21 augustus;
2. het (brom)fiets- en voetpad langs
de Faunalaan, tussen de rotonde
N201 en Buitenhof.

Veranderingen voor
bromfietsers

Brommers moeten gebruik maken
van het (brom)fietspad langs de Faunalaan, tussen de rotonde N201 en
de J.P. Sweelinckweg.
Brommers mogen geen gebruik maken van het fietspad langs de busbaan.

Veranderingen voor
voetgangers

Voetgangers mogen gebruik maken
van:
1. het fietspad langs de busbaan,
geopend vanaf 21 augustus;

2. het (brom)fiets- en voetpad langs
de Faunalaan, tussen de rotonde
N201 en Buitenhof.

Openbaar vervoer

Op het gedeelte van de Faunalaan
tussen Buitenhof tot aan de kruising
van Aan de Zoom rijdt vanaf 21 augustus ook de bus (lijn 149) die bewoners van Legmeer-West toegang
geeft tot het openbaar vervoer.

Verbod voor (brom)fietsers
en voetgangers

Tijdens de aanleg van de busbaan
was de oversteek naar de Weegbree
buiten gebruik waardoor oogluikend
werd toegestaan dat (brom)fietsers
en voetgangers gebruik maakten van
de Faunalaan.
Nu de aanleg van de busbaan klaar
is, geldt er een verbod voor (brom)
fietsers en voetgangers op de Faunalaan. Dit zal binnenkort met verkeersborden worden aangegeven.

Routekaart

Er staat een routekaart op de website
van de gemeente Uithoorn (www.uithoorn.nl), hier is te zien welke (alternatieve) routes er zijn.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

voorkom inbraak

Houd dieven
buiten de deur
Bel Bij onraad 112
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ACtiViteiten KALenDeR
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.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 26 aug. Open Zomer Atelier, elke vrijdag van 14.00-16.00 uur. Kosten:
vrijwillige bijdrage. Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
17 aug.
Zomerbingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: 14.00-16.30, zaal
open 13.45 uur. Kaartjes: € 0,50.
17 aug.
Workshop beeldtaal, 13.30 -15.30 uur. € 15,-. Meer info: Astrid
van Zelst, 0297-540352.
18 aug.
Speurtocht, 14.00-17.00 uur, inschrijving: 13.30 uur. Voor kinderen van 6 t/m 14 jaar. Bij ’t Buurtnest. Gratis toegang. Meer info:
Jolanda van der Veen 06-24275120 of hayo.jolanda@online.nl
18 aug.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 uur, kosten: € 5,- (incl. thee en teksten).
20 aug.
Braderie De Kwakel, 11.00-17.00 uur, toegang gratis.
21 aug.
Beachvolleybal- en voetbaltoernooi in Julianalaan, 10.00-19.00
uur. Nadere info: Martin van Groenigen, tel.: 06-24775739.
23 aug.
Vossenjacht, inschrijving 13.30 uur. Voor kinderen van 7 t/m 14
jaar. Bij ’t Buurtnest. Gratis toegang. Meer informatie: Jolanda
van der Veen 06-24275120 of hayo.jolanda@online.nl.
23 aug.
Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19.30 uur.
24 aug.
Miniworkshop speksteen, 13.30-15.30 uur. € 15. Meer info: Astrid
van Zelst, 0297-540352.
24 aug.
Buurtschouw bij Dorpshuis De Quakel, start bij Dorpshuis, 17.30
uur
26 aug.
Kinderkermis, kinderen onder de 7 jaar alleen met begeleiding
volwassene. Meer info: Jolanda van der Veen 06-24275120 of
hayo.jolanda@online.nl.
26 aug.
Aanmelden schildercursus, 19.00-21.00 uur, die in de week van
19 sept. start in Atelier de Penseelstreek Potgieterlaan 16, 1422
AZ te Uithoorn. Contact: 0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
27 aug.
Aanmelden schildercursus, 15.00-17.00 uur, die in de week van
19 sept. start in Atelier de Penseelstreek Potgieterlaan 16, 1422
AZ te Uithoorn. Contact: 0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
27, 28 aug. Expositie ’n Positief wonder, schilderijen van Sabina van Gemert
en beelden van Anneke Splinter. Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50. Open: 12.00-17.00 uur.
27 aug.
Tropical Night St. Werkgroep Horeca Uithoorn; Dorpscentrum/
Schans, 20.00-01.00 uur.
27 aug.
Workshop speksteen, 10.00-15.00 uur. € 50,- (incl. materiaal en
lunch). Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
30 aug.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur.
31 aug.
Miniworkshop speksteen, 13.30-15.30 uur. € 15. Meer info: Astrid
van Zelst, 0297-540352.
31 aug.
Buurtschouw Anjerlaan, start bij bankje, 17.30 uur.
evenementen vanaf september 2011
staan op www.uithoorn.nl
Foto: www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
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O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE 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,
tel. 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:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit over instellen maximum snelheid 30 km/uur op Randweg Oost.
Ter inzage van 20 juli t/m 31 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit over instellen eenrichtingverkeer Randweg Oost tussen 11 juli
en 30 september 2011. Ter inzage van 20 juli t/m 31 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

-

Verkeersbesluit over instellen 30 km/uur zone in verblijfsgebeid De Legmeer
tussen Aan de Zoom, In het Rond, In het Midden en Zonnedauw. Ter inzage van 3 augustus t/m 14 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit over aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Ter inzage van 3 augustus t/m 14 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Opheffen stopverbod eigen terrein serviceﬂat Thamerhorn. Ter inzage van 17
augustus t/m 28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-51311.
Uitbreiding parkeerverbod in de Stationsstraat ten behoeve van het evenement
Tropical Night op zaterdag 27 augustus 2011. Ter inzage van 17 augustus t/m
28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 170, aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 1 augustus 2011.
- Tussen Drechtdijk 59 en Het Fort 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een tijdelijke brug t.b.v. nieuwbouw woning. Ontvangen 10 augustus 2011.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van
een pui aan de voorzijde. Ontvangen 2 augustus 2011.
- Dorpsstraat 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een makelaarskantoor. Ontvangen 28 juli 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Heijermanslaan 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
gevel aan de voorzijde. Ontvangen 8 augustus 2011.
BESLISTERMIJN AANVRAGEN 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 noemen aanvraag:
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe gans 2, het aanleggen van een steiger.
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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 32, omgevingsvergunning voor het vervangen van gevelkozijnen. Bezwaar: t/m 22 september 2011.
- Chemieweg nummer 199, melding ontvangen van Portakabin B.V. voor het vergroten van een uitweg van het perceel Chemieweg nummer 199 naar de Chemieweg.
De Kwakel
- Kalslagerweg 12, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande
landbouwschuur. Bezwaar: t/m 22 september 2011.
- Kwakelsepad 8, omgevingsvergunning voor het herbouwen van het clubgebouw van Scouting vereniging St. Joannes De Kwakel. Bezwaar: t/m 12 september 2011.
- Kwakelsepad 10, omgevingsvergunning voor het veranderen en vernieuwen
van een winkel-woonhuis met industriehal in een gemeenschappelijke woonruimte met slaapvertrekken en het vervangen van de bestaande kademuur en
brug. Bezwaar: t/m 12 september 2011.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 15 te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het vestigen van een
informatiecentrum. Bezwaar: t/m 21 september 2011.
- Dorpsstraat 17, omgevingsvergunning voor het vestigen van een makelaarskantoor. Bezwaar: t/m 21 september 2011.
- Koningin Julianalaan 20
Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Café Bonaire voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 19 november 2011;
- een drank- en horeca vergunning t/m 19 november 2011;
- een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten t/m 31 december
2011;
Bezwaar: t/m 23 september 2011.

WWW.UITHOORN.NL

-

Koningin Julianalaan 16
Vergunning aan de exploitant van Discafé Het Dorp voor het organiseren van
een voet- en beachvolleybal evenement op 21 augustus 2011 van 12.00 tot
18.00 uur.Onthefﬁng artikel 35 aan de exploitant van Discafé Het Dorp verleend
voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het voet- en beachvolleybal evenement op 21 augustus 2011 van 12.00 tot 18.00 uur. Bezwaar:
t/m 21 september 2011.
- Willem Alexanderpoort 62-64
Vergunning verleend aan de exploitant van Ristorante Trattoria La Bruschetta:
- Horeca-exploitatievergunning t/m 31 juli 2014
- Drank- en Horecavergunning
Bezwaar: t/m 15 september 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan mevrouw Van der Putten voor het organiseren
van een actieve sportmarkt op 17 september 2011 van 11.00 tot 14.00 uur. Bezwaar t/m 21 september 2011.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan Stichting Speel Mee Uithoorn
voor het organiseren van de Speel Mee week in en rondom sporthal De Scheg
van 29 augustus t/m 2 september 2011. Bezwaar: t/m 14 september 2011.
VERKEERSBESLUITEN
Dorpscentrum Uithoorn
Burgemeester en wethouders hebben op 1 augustus besloten om, in het kader
van de openbare orde en de veiligheid, het parkeerverbod in de Stationsstraat uit
te breiden van zaterdag 27 augustus 20.00 uur tot zondag 28 augustus 03.30 uur,
om de vrije doorgang voor nooddiensten te garanderen.
Dit wordt bereikt door in de gehele Stationsstraat een parkeerverbod in te stellen
door het plaatsen van bord E1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 van zaterdag 27 augustus 20.00 uur tot zondag 28 augustus
03.30 uur. Op de parkeerterreinen kan wel geparkeerd worden.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 28 september 2011 ter inzage. Daartegen kan
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het stopverbod, zoals bedoeld
in artikel 23, eerste lid, sub g RVV 1990, op de toegang tot de parkeerkelder van
serviceﬂat Thamerhorn, zijnde een afgesloten particulier terrein op te heffen. Dit
verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 28 september 2011 ter inzage. Daartegen
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
KENNISGEVING AANWIJZINGSBESLUITEN WIJZIGING
HONDENROUTES
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij de aanwijzingsbesluiten voor de ‘hondenloslooproutes’ en de ‘hondenroute aangelijnd’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Tijdens de inspraakprocedure zijn geen zienswijzen ingediend. De aanwijzingsbesluiten liggen gedurende zes weken ter inzage bij de
receptiebalie, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Daarnaast kunt u hier ook de
vernieuwde hondenfolder ophalen. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het cluster Veiligheid en Handhaving van de afdeling Publiekszaken (tel.
0297-513111).
Uithoorn, 17 augustus 2011
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij vier meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
- A.J. Hartog Auto’s, Thamerweg 78 voor het veranderen van de inrichting;
- Home Decor Uithoorn B.V. Wiegerbruinlaan 4B voor het oprichten van een woninginrichtingszaak;
- Bouwmarkt Uithoorn B.V. Wiegerbruinlaan 4A (oprichting Bouwmarkt).
- Smitsair B.V. Industrieweg 6 voor het veranderen van de inrichting.
Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van
beroep.
Uithoorn, 17 augustus 2011

