OF F IC IËL E M ED ED E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N

Gem

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.

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

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.

U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

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.

Redactie

Welke bekendmakingen vind ik op www.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Vaststelling uitwerkingsplan “Legmeer-West, de Toekomst, fase 2” Inzageperiode 24 juli 2015 t/m 3 september 2015. Inlichtingen bij A. Stevens, Publiekszaken (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan De Kwakel - wro-zone - Wijzigingsgebied 2. Inzageperiode 24
juli 2015 t/m 4 september 2015. Inlichtingen bij D. van der Pol afdeling Publiekszaken (0297)513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Bedrijvenweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
voorgevel. Ontvangen 6 augustus 2015

De scholen zijn weer begonnen
Het is deze week écht zo ver: de
scholen in de stadsregio Amsterdam zijn weer begonnen. Dus dat

betekent meer drukte op de weg.
Niet alleen meer autoverkeer, maar
ook meer fietsende kinderen. Kleu-

ters die op hun grote fiets naast hun
papa of mama mee mogen trappen en kinderen die eindelijk alleen
naar school mogen. Maar ook brugklassers die voor het eerst hun weg
naar hun nieuwe school moeten fietsen en tieners die na de vakantie bij
moeten praten met hun vrienden.

Daarnaast zullen er meer kinderen
lopen en de weg oversteken. Al deze
fietsers, voetgangers en brommerrijders hebben de afgelopen weken
minder deelgenomen aan het verkeer. Ze zullen weer een beetje moeten wennen. Net als de mensen in
auto’s en op brommers die juist net

WWW.UITHOORN.NL

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100 E, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een fietsenstalling. Bezwaar: t/m 24 september 2015.
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
- Evenementenlaan. Ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet aan de
heer Maliekhadien voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens
de Kwakelse Kermis van 5 t/m 8 september 2015. Bezwaar t/m 15 september
2015.
- Vuurlijn 24. Verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbalvereniging Thamen voor het organiseren van een jeugdweekend op 14 en 15 augustus 2015.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade, Marktplein en Schans. Vergunning voor het organiseren van
Tropical Night op zaterdag 29 augustus 2015. Bezwaar t/m 24 augustus 2015.
- Koningin Julianalaan 48, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: t/m 17 september 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Watsonweg. Vergunning aan Stedin voor het plaatsen van divers materiaal op
de openbare weg t/m 3 september 2015. Bezwaar t/m 15 september 2015.
- Grebbe 19, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
rechterzijgevel. Bezwaar: t/m 14 september 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Brusselflat. Vergunning aan Hemubo voor het plaatsen van divers materiaal op
de openbare weg t/m 18 september 2015. Bezwaar t/m 15 september 2015.
- Zijdelweg 23, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 17 september 2015.
VASTSTELLING BELEIDSREGELS 2015 LEERLINGENVERVOER
UITHOORN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de beleidsregels
inzake leerlingenvervoer 2015 zijn vastgesteld op 18 mei 2015.
U kunt de beleidsregels leerlingenvervoer 2015 inzien op de digitale regelingenbank http://uithoorn.regelingenbank.nl/.
BEKENDMAKING MANDAATBESLUIT BESCHIKKINGEN
LEERLINGENVERVOER 2015

Bij besluit van 18 mei 2015 hebben burgemeesters en wethouders de bevoegdheid tot het toekennen van individuele beschikkingen leerlingenvervoer gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Ontwikkeling en 1e ondermandaat
aan de coördinator cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.
VERLENING COLLECTEVERGUNNING STICHTING ORANJE FONDS

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 16 mei 2016
tot en met 21 mei 2016 aan De heer R. van der Giessen namens de Stichting
Oranje Fonds te Utrecht voor het houden van een collecte te Uithoorn. Tot uiterlijk 29 september 2015 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 melding hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Doner City op de locatie Dorpsstraat 20 Uithoorn. Melding ontvangen op 6 augustus 2015.

Op deze inrichtingen 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 2015

UITSCHRIJVING KINDERDAGVERBLIJF UIT HET LRKP

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en
wethouders bekend dat met ingang van 13 augustus 2015, kinderdagverblijf peuteropvang De Quakel op het adres Kerklaan 16 te De Kwakel (LRKP nummer
180047358) uitgeschreven is uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Wij hebben hiertoe besloten omdat de Stichting Kinderopvang Solidoe gevestigd
aan de Zwarteweg 103 te Aalsmeer bekend heeft gemaakt de locatie verhuisd te
hebben naar een nieuwe opvanglocatie.

gewend waren aan het feit dat het zo
lekker rustig was op de weg.
Om iedereen erop te wijzen dat er
meer mensen zijn op straat om rekening mee te houden, doen de gemeenten uit de stadsregio Amsterdam mee aan de landelijke cam-

pagne “De scholen zijn weer begonnen”. Kinderen kunnen tenslotte onvoorspelbaar zijn. Er hangen spandoeken boven wegen en borden aan
palen, maar uiteindelijk maakt u als
weggebruiker het verschil en zorgt u
dat iedereen veilig op zijn plaats van
bestemming komt.

