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ALGemene inFORmAtie

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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15, Uithoorn, 
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer: 0297 513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

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 kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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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. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenemen-

tenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

22 aug Bingo in het Buurtnest 13:15 tot 16:00 (iedere vierde woens-
dag van de maand!) Bingokaartjes kosten €0,50 per stuk

25 aug  Tropical Night Tropical Night in het Dorpscentrum en op de 
Schans in Uithoorn

29 aug  Kinderknutselmiddag 13.30-15.30 u Kinderboerderij de Olie-
vaar, Anton Phlipsweg 10, Toegangsprijs: €2,- per kind, info 
0297-540405

25, 28 aug Atelier de Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. 3 workshops
1 sept rond het thema waarnemen. Kosten: €75,-. Tel: 020-6418680, 

info@jokezonneveld.nl

27-31 aug Speel Mee voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Nadere info: www.
speelmeeuithoorn.nl Voorinschrijving via de website tot 18 au-
gustus: €4,- per dag. 

1-4 sept  Kermis Locatie Evenemententerrein De Kwakel, www.polder-
feest.nl/category/kermis

1-2 sept CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen. 
Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

1 sept 08.00-18.00 u. Sportpark Randhoorn: 3 Nationale Kickbike-Cup 
stepwedstrijden. Inschrijven via http://stepgroepuithoorn.nl/ 
events/steprace. Meer informatie: Stepgroep Uithoorn, Erik 
Wolbers. Mobiel: 06-29277827. Mail: steppen@stepgroepuit-
hoorn.nl

1 sept Spelend Schilderen, Eye-openers Locatie Atelier de Rode 
Draad, Prinses Margrietlaan 86 te Uithoorn Schilderworkshop 
rond het thema waarnemen kosten: €32,50, 3 workshops voor 
€75,- Website: www.jokezonneveld.nl Overige bezoekersin-
formatie: telefoon: 020-6418680, info@jokezonneveld.nl

2 sept Tuin Bram de Groote geopend, Iedere eerste zondag van de 
maand geopend van 13.00-16.00 u. Locatie: t/o Boterdijk 61, 
Uithoorn Kosten: geen, Info: tel. 0297-568104

3 sept Netwerkbijeenkomst Open Coffee Amstelland, 09.30-11.00 u. 
Locatie Grand Cafe Plux Laagdrempelig netwerken met on-
dernemers uit de regio, Inschrijven is niet nodig en toegang is 
gratis.

3 sept Vanaf deze datum elke maandag vrij klaverjassen in buurthuis 
Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten: €1,75.

5 sept Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wil-
helminakade, 9.00-13.00 u. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730233

7 sept Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: 
€2,-. 

7 sept Verkiezingsmarkt 18.00-21.00 u. in de passage van het winkel-
centrum Amstelplein te Uithoorn.

8 sept Verkiezingsmarkt 10.00-13.00 u. in de passage van het winkel-
centrum Zijdelwaard te Uithoorn

8-9 sept.  CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen. 
Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

8 sept. 10.00-11.30 u.  proefles schilderen voor  volwassenen in ate-
lier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn: tegen beta-
ling van €5,- materiaalkosten. Vooraf opgeven via info@ate-
lier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297540444.

8 sept. 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) in atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uit-
hoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel. 02975-
40444

8 sept.  Streekmarkt op het Amstelplein georganiseerd door PvdA/
DUS.

9 sept. Wielerronde Uithoorn van 08.00-17.30 u Locatie Oude Dorp, 
Thamerdal

13 sept  informatiebijeenkomst palliatieve zorg voor nieuwe vrijwilli-
gers, 19.30-21.30 u, ThamerThuis, Kwakelsepad 2, De Kwa-
kel, Informatiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers palliatieve 
zorg en dan specifiek de thuisinzet.

15 sept. 10.00-11.30 u: proefles schilderen voor volwassenen in atelier 
De Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen betaling 
van €5 materiaalkosten, vooraf opgeven via info@atelier-pen-
seelstreek-uithoorn.nl  of  0297540444

15 sept.  15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/
kinderen) atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uit-
hoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of tel. 02975-
40444

19 sept. Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen 
in Legmeer,  9.00-13.00 u. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730223

20 sept.  Drakenbootrace 9.30-15.30 u, Locatie Amsteldijk Zuid 253

21 sept. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.

21 sept. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: 
€2,-.

22 sept. Filmvoorstelling aan de Amstel 20.30-23.00 u

23 sept. Harmonieorkest Kunst Na Arbeid (KNA) opent het culturele 
seizoen om 12.30 uur met een openluchtconcert voor de Tha-
merkerk.

30 sept. SCAU presenteert om 14.30 u. in Thamerkerk de violiste Li-
sa Jacobs en pianiste Ksenia Kouzmenko. Zij spelen werk van 
Brahms, Schumann, Britten en Bax. 

30 sept. CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen. 
Meer informatie op www.crea-uithoorn.com

evenementen vanaf oktober 2012 staan op 
www.uithoorn.nl

Onkruidbestrijding 
met DOB-methode
Het onkruid tussen de tegels van 
stoepen en paden en in de goten 
wordt de komende weken in de he-
le gemeente verwijderd volgens de 
DOB methode. DOB staat voor Duur-
zaam Onkruid Beheer van bestra-
ting. Het is een landelijke metho-
de die is ontstaan in overleg met de 
drinkwaterbedrijven.

Volgens de DOB methode is gebruik 
van het chemische middel glyfosaat 
toegestaan. Hoe lang de onkruidbe-
strijdingronde duurt, is niet zeker. Als 
het regent of gaat regenen, kan er 
niet gewerkt worden. Het middel zou 
dan te snel wegspoelen. Gemiddeld 
neemt de onkruidbestrijding vier tot 
zes weken in beslag.

Zomerdienstregeling 
gemeentepagina
net als in voorgaande jaren zal de gemeentepagina tijdens de zo-
mervakantie van de scholen niet wekelijks, maar om de week ge-
publiceerd worden. Vanaf 5 september verschijnt de gemeentepa-
gina weer wekelijks.

informatiecentrum Dorpscentrum 
tijdelijk op maandag dicht
In de vakantieperiode is het Informa-
tiecentrum Dorpscentrum op maan-
dag gesloten. Van 16 juli t/m 31 au-
gustus is het centrum wel geopend 
op dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 uur. 

wat kunt u in informatiecentrum 
Dorpscentrum vinden?
In het Informatiecentrum Dorpscen-
trum aan de Dorpsstraat 15 is uitge-
breide informatie te vinden over de 
verschillende plannen met dit gebied.
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Verkiezingen 2012
STEMMEN BIJ 
VOLMACHT 

De burgemeester van Uithoorn maakt 
bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal een kie-
zer toegestaan is bij volmacht te stem-
men. Daarbij gelden de volgende be-
palingen.

A.  Machtiging op schriftelijke 
 aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze 

gemeente zijn kosteloos verkrijg-
baar de formulieren voor de ver-
zoekschriften om bij volmacht te 
mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 
op 29 augustus 2012 door de kie-
zer worden ingediend bij de burge-
meester van de gemeente, waar 
hij op de dag van de kandidaatstel-

ling (31 juli 2012) als kiezer is gere-
gistreerd.

3. Hij, die zich bereid heeft verklaard 
als gemachtigde op te treden, moet 
op de dag van de kandidaatstelling 
(31 juli 2012) als kiezer zijn geregi-
streerd.

4. Bij inwill iging van het verzoek 
ontvangt de gemachtigde een 
volmachtbewijs. Hij dient de vol-
machtstem tegelijk met zijn eigen 
stem uit te brengen.

5. De volmachtgever is niet bevoegd 
de volmacht in te trekken of in per-
soon aan de stemming deel te ne-
men.

 
B.  Machtiging door overdracht 
 van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van 

een verzoekschrift in te dienen, na 
ontvangst van zijn stempas, tot en 
met de dag van de stemming, zelf 

ALGEMENE INFORMATIE
een andere kiezer machtigen voor 
hem te stemmen, door zijn stem-
pas aan die kiezer over te dragen.

2. Een op deze wijze aangewezen 
gemachtigde moet op de dag van 
de kandidaatstelling (31 juli 2012) 
in dezelfde gemeente staan inge-
schreven als de kiezer die de vol-
macht geeft.

3. De aldus gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk met 
zijn eigen stem, in de gemeente 
waar hij staat ingeschreven, uit-
brengen.

4. Een volmacht die verleend is door 
overdracht van de stempas kan tot 
het uitbrengen van een stem door 
de gemachtigde door de volmacht-
gever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee 
aanwijzingen als gemachtigde aan-
nemen. 

Meer info?
Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de afdeling Burgerza-
ken.

STEMMEN IN EEN ANDERE 
GEMEENTE MET EEN 
KEIZERSPAS

De burgemeester van Uithoorn maakt 
bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal een kie-
zer toegestaan is zijn stem uit te bren-
gen in een andere gemeente met een 
kiezerspas. Daarbij gelden de volgen-
de bepalingen.

A.  Schriftelijk verzoek 
1. Bij het gemeentehuis van deze ge-

meente zijn kosteloos verkrijgbaar 
formulieren voor verzoekschriften 
om in een andere gemeente met 
een kiezerspas aan de stemming 
te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 
op de veertiende dag voor de dag 

van de stemming, dus uiterlijk op 
29 augustus 2012, door de kie-
zer worden ingediend bij de bur-
gemeester van de gemeente, waar 
hij op de dag van de kandidaatstel-
ling (31 juli 2012) als kiezer is ge-
registreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd 
indien aan de verzoeker is toege-
staan bij volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek 
wordt de beslissing gesteld op de 
stempas, die daardoor wordt om-
gezet in een kiezerspas.

B.  Mondeling verzoek
5. Na ontvangst van zijn stempas kan 

de kiezer ook, in plaats van een 
schriftelijk verzoek te doen, zich 
onder overlegging van zijn stem-
pas vervoegen bij het gemeente-
huis van de gemeente, waar hij op 
de dag van de kandidaatstelling 
(31 juli 2012) als kiezer is geregi-
streerd, om deze te doen omzet-

ten in een kiezerspas. Dit kan ge-
schieden tot op de vijfde dag voor 
die van de stemming, dus uiterlijk 
op 7 september 2012.

Een kiezer, die in het bezit is van een 
kiezerspas, kan zich ter uitoefening 
van zijn kiesrecht aanmelden in elk 
stembureau in Nederland. 

VERVANGENDE STEMPAS

De burgemeester van Uithoorn maakt 
het volgende bekend:  De termijn voor 
de afgifte van een vervangende stem-
pas met inachtneming van de kieswet 
hoofdstuk J, artikel J8 lid 3 is verlengd 
met één dag tot en met 11 september 
2012. Plaats: Uithoorn,  Datum: 26 ju-
li 2012, De Burgemeester voornoemd, 
mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

Meer info?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Burgerza-
ken.

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 gemeentelijk 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 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: 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Besluit tot opheffen gereserveerde gehandicapte nparkeerplaats nabij de in-

gang naar de woning Thamerweg 61 te Uithoorn. Ter inzage van 11 juli t/m 22 
augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, (0297) 513111.

- Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning 
Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel. Ter inzage van 18 juli t/m 29 augustus 
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, (0297) 513 111.

- Mandatering afwijzing aanvraag vaststelling bestemmingsplan, ter inzage van 
23 augustus t/m 5 september 2012. Contactpersoon: Mw A. Stevens, (0297) 
513 111.

- Gereserveerde parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische 
voertuigen nabij Korte Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9. Ter in-
zage van 22 augustus t/m 3 oktober 2012, Contactpersoon: mw S.I. van der 
Waals, tel. (0297) 513 111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Cyclamenlaan 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 3 augustus 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Hugo de Grootlaan 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 16 augustus 2012.
- Nicolaas Beetslaan 68, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een schutting en een overkapping. Ontvangen 3 augustus 2012.

 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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Sportlaan 17, het wijzigen van de gevel en het aanbrengen van reclame. 

 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
- Handelsweg 30 t/m 86, omgevingsvergunning voor het oprichten van opslag-

ruimten. Bezwaar: t/m 25 september 2012.
De Kwakel
- Bezworen Kerf 17, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkap-

ping aan de zijkant van de woning. Bezwaar: t/m 20 september 2012.
- Cyclamenlaan 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 september 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- In het Midden 87, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schutting. 

Bezwaar: t/m 25 september 2012.
- Sportlaan 66, omgevingsvergunning voor het realiseren van een serre. Be-

zwaar: t/m 18 september 2012.
- Vogellaan 110, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 17 september 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 25, omgevingsvergunning voor het dichtzetten van het bestaan-

de balkon op de tweede verdieping. Bezwaar: t/m 25 september 2012.
- Zijdelveld 23-24, Verklaring van geen bezwaar en een ontheffi ng voor het ten 

gehore brengen van geluid aan BORUS BV Kinderopvang voor het organise-
ren van een evenement ter ere van het 15-jarig bestaan op 8 september 2012. 
Bezwaar t/m 27 september 2012

Thamerdal
- Boerlagelaan 41, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van 

horecabedrijf Raku t/m 18 augustus 2015. Bezwaar t/m 24 september 2012
Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 40, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 20 september 2012.
- Arthur van Schendellaan 40-44, Vergunning aan Blom & Blom fi etsexperts voor 

het verkopen van vuurwerk op 28, 29 en 31 december 2012. Bezwaar t/m 25 
september 2012

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Mandatering afwijzing aanvraag vaststelling bestemmingsplan
De burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de gemeente-
raad in zijn vergadering van 26 januari 2012 heeft besloten om de bevoegdheid 
tot het afwijzen van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen, als 
bedoeld in artikel 3.9 Wet ruimtelijke ordening, te mandateren aan het college van 
burgemeester en wethouders. 
Het mandaatbesluit ligt met ingang van 23 augustus 2012 tot en met 5 septem-
ber 2012 ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het gemeentehuis, Laan 
van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL
Vergunning aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 reclameborden 
om bekendheid te geven aan het evenement Tropical Night. Bezwaar t/m 25 sep-
tember 2012

 VERKEERSBESLUIT
Wijk: Zijdelwaard, De Kwakel, Meerwijk
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen drie gereserveerde 
parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen nabij Korte 
Boterdijk 8, Zijdelwaardplein 75 en Drechtdijk 9, teneinde de veiligheid op de weg 
te verzekeren en de vrijheid van het overige verkeer te waarborgen. Dit verkeers-
besluit, inclusief bijbehorende afbeeldingen, ligt tot en met 3 oktober 2012 ter in-
zage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
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