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officiële mededelinGen en bekendmakinGen
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 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 
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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk 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 arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den 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 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 tref-
fen. 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.officielebe-
kendmakingen.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. Inlich-
tingen bij J. Bakker, afdeling Leven, (0297) 513111.

 inGediende aanVraGen omGeVinGsVerGunninG

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
de kwakel
- Boterdijk 191, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

dakopbouw. Ontvangen 4 augustus 2017;
- Poelweg 44-46, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

recreatieruimte. Ontvangen 14 augustus 2017.
Zijdelwaard (europarei)
- Arthur van Schendellaan 100; aanvraag evenementenvergunning voor het or-

ganiseren van het culturele Indiase Navratri Festival op 16 september 2017. 
Ontvangen, 1 augustus 2017;

- aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van Speel Mee Uit-
hoorn van 29 t/m 31 augustus 2017. Ontvangen 15 augustus 2017.

 besluit omGeVinGsVerGunninGVriJ bouwwerk

de kwakel
- Vuurlijn tussen 51 en 58, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een hoekbouwbord.

 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 bepa-
lingen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verlengen voor de hier-
na te noemen aanvraag:
de kwakel
- Dwarsweg 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

CO2 tank.

 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
- Linie 14 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden 

van een steiger en hekwerk. Bezwaar: t/m 19 september 2017;
- Vuurlijn 34, verklaring van geen bezwaar aan HSV Thamen voor het organi-

seren van een Japans Jeugdweekend op 19 en 20 augustus 2017;
- Chrysantenlaan 64 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

verhogen van de nok en het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 20 sep-
tember 2017.

dorpscentrum`
- Wilhelminakade 13-23. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de 

exploitant van Mazzel Pizzeria Uithoorn en La Madonna Uithoorn t/m 23 juli 
2020. Bezwaar t/m 19 september 2017;

- Schans, Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade en Koningin Julianalaan. 
Evenementenvergunning verleend aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn 
voor Tropical Day en Night op 26 augustus 2017 van 15.00 tot 01.30 uur op 
27 augustus 2017. Bezwaar t/m 1 oktober 2017. 

meerwijk (meerwijk-oost, meerwijk-west)
- Harlekijneend 4 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbrei-

den van de woning op de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 20 september 2017.
Zijdelwaard (europarei)
- Vijver Alfons Ariënslaan/Wiegerbruinlaan, omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van een kunstwerk. Bezwaar: t/m 18 september 2017.

 oVeriGe bekendmakinGen

- Vergunning verleend aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het plaat-
sen van 20 reclameborden van 16 t/m 26 augustus 2017 om bekendheid te 
geven aan het evenement Tropical Night op 26 augustus 2017. Bezwaar t/m 
19 september 2017;

- Vergunning verleend aan Rick FM voor het plaatsen van 20 reclameborden 
en 5 spandoeken in de periode van 29 augustus 2017 t/m 11 september 2017 
om bekendheid te geven aan de lokale uitzending van Rick FM op 9 septem-
ber 2017. Bezwaar t/m 24 september 2017;

- Vergunning verleend aan FIS voor het plaatsen van 15 reclameborden van 28 
augustus t/m 6 september 2017 om bekendheid te geven aan het evenement 
Kermis De Kwakel van 2 t/m 6 september 2017. Bezwaar t/m 28 september 
2017.

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)
telefonisch 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 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 commissievergade-
ringen 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

Op het vroegere BMX-terrein aan de 
Europarei worden 16 bomen gekapt. 
Ook wordt de hoge houtwal aan de 
rand van het BMX-terrein wegge-
haald. 
Het terrein moet worden opgehoogd 
voor de woningbouw en de inrichting 
van de openbare ruimte. Het terrein 
ligt nu ongeveer 50 tot 60 cm boven 
het oppervlaktewater. Hier komt on-
geveer 30 tot 40 cm bij. Door het op-

hogen van het terrein, hebben de 
bomen geen overlevingskans. De 
boomwortels zullen verstikken. 
Van de 16 bomen worden er 14 bo-
men weggehaald in de grasberm 
tussen de Europarei en de water-
gang (sloot). Hier wordt een weg 
aangelegd en een waterpartij gegra-
ven. Nadat de woningen gebouwd 
zijn komen er 21 nieuwe bomen in 
de nieuwe wijk terug.

kennismaken met de gemeente uithoorn 
tijdens de dag van de democratie
Op zaterdag 9 september 2017 zet 
de gemeente de deuren van het ge-
meentehuis open om met u de Dag 
van de Democratie te vieren. Van 
10.00 tot 14.00 uur kunnen jong en 

oud (spelenderwijs) meedoen aan 
activiteiten rond democratie. Een 
mooie manier om u kennis te laten 
maken met democratie en lokale po-
litiek. De gemeenteraad en het col-

weghalen bomen woningbouw-
locatie wonen in buitengoed

lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Uithoorn heb-
ben een gevarieerd programma voor 
u georganiseerd waar iedereen aan 
kan meedoen. 

activiteiten
Rondleiding door het gemeente-
huis, samen een stad bouwen (Spel 
Democracity), pubtalk met raads- 
en collegeleden, als ik burgemees-
ter zou zijn..., doorlopende tentoon-
stelling, workshops, kinderplein met 
oudhollandsche spelen.

meer informatie
www.uithoorn.nl/evenementen

Connie, 54 jaar




