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Je hond uitlaten, wat zijn
de regels?

Evenementen in de
gemeente

Je bent aan het wandelen met de hond. Plots stopt de hond en
doet hij zijn behoefte. Wat moet je dan doen? Opruimen of laten
liggen? Loop je op een hondenroute of uitrenplek? En wil je dit
opruimen, heb je dan een plasticzakje bij je om dit te doen?

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.
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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.
vrijdag

08.30-17.00 uur
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 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.

Om overlast van hondenpoep
en loslopende honden te voorkomen, hebben we regels opgesteld, die rekening houden met
zowel de honden, de eigenaar als
de buurt en zijn bewoners;
- Alle honden moeten aangelijnd zijn, behalve in een losloopgebied (groene paaltjes).

Geen honden op speelplekken, schoolpleinen, sportparken en begraafplaatsen.
De eigenaar moet overal de
uitwerpselen opruimen.

Er zijn 2 uitzonderingen waar je
de hondenpoep niet hoeft op te
ruimen:
- In de losloopgebieden die
staan aangegeven met groene paaltjes
- En op de hondenroutes waar
honden aangelijnd mogen lopen, gebied met de rode paaltjes.
Maar ons advies is, zeker met
deze warme zomer, ruim altijd
de hondenpoep op en neem altijd voor de zekerheid een plastic
zakje mee. Dit geeft een mooie,
schone, stankvrije omgeving,
waar iedereen blij is. Meer weten:
www.uithoorn.nl/honden

Augustus
26 aug
September
2 sept
1 t/m 4 sept
14 t/m 16 sept
26 t/m 29 sept

KOM LANGS !
zat. 15 september
12.00 - 14.00
gemeentehuis Uithoorn

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

# watga
j i j d o e n?

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

Ophalen papier tijdens de
Kwakelse Kermis
Op dinsdag 4 september is de ophaaldag voor papier in De Kwakel. Dit valt weer samen met de
jaarlijkse optocht van de Kwakelse Kermis. Om de optocht niet te
hinderen legen wij de papiercontainers op maandag 3 september.

Rondje Stelling
Kermis De Kwakel
Foodtruck Festival
Snuffelmarkt

Vrijwilligersmarkt

Commissievergaderingen

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) UWTC

Samen de nieuwe route naar
de middelbare school oefenen

meer info: steunpuntvrijwilligerswerk.info
2018-07 lantaarnpaalbord_Vwmarkt_Uithoorn.indd 1

Je zoon of dochter gaat na de zomervakantie naar het voortgezet
onderwijs? Een spannende tijd met veel nieuwe dingen om te leren en te ontdekken.

zelfstandig op weg. Meer tips:
http://verkeerseducatiepunt.nl/
samen-de-nieuwe-schoolrouteoefenen/

Een nieuwe school betekent ook:
een nieuwe en vaak langere route
naar school. Dat is spannend voor
je kind en misschien ook wel voor
jou. Kinderen kunnen van een onverwachte situatie schrikken en
daarom foute beslissingen in het

Kinderen in het verkeer
Vanaf maandag 3 september beginnen alle scholen weer. Na de
vakantie moet iedereen natuurlijk weer een beetje wennen aan
het drukke verkeer. Kinderen zijn
nog vol van de vakantie en het

verkeer nemen. Maak in deze laatste weekjes van de zomervakantie
nog gebruik van de gelegenheid
om de nieuwe school-thuisroute te
oefenen met je kind. Kinderen die
op deze manier begeleid worden,
gaan goed voorbereid, veiliger en
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begin van een nieuw schooljaar.
Veel kinderen lopen of fietsen
een nieuwe route naar een nieuwe school. Je moet waarschijnlijk ook weer wennen aan schoolgaande kinderen in het verkeer.
Vandaar dat we de spandoeken
‘De scholen zijn weer begonnen’
weer ophangen. Want hoe meer
rekening we houden met elkaar,
hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

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.

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.

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.

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.

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

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

-

TER INZAGE
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Appartementencomplexen
Heijermanslaan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Inlichtingen bij afdeling wonen
en werken, R. Noorhoff (0297) 513111.
Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 2 en Besluit hogere waarde 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.

WWW.UITHOORN.NL

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor C. Vasselaan 41,aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een dakkapel op de 2e verdieping, (ontvangen 09-082018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeerplein, aanvraag evenementenvergunning Buurtbeheer de Legmeer voor het organiseren van een Burendag op 22 september 2018
(ontvangen 09-08-2018).
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Hoofdweg 10, het dempen van een tussenslootje en het creëren van
vervangend water (verstuurd 10-08-2018).
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.
Dorpscentrum
- Schans, Marktplein, Wilhelminakade, evenementenvergunning Tropical Night en The Day After verleend aan de Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn op 25 en 26 augustus 2018 (verzonden 20-08-2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, evenementenvergunning voor het organiseren van een
braderie verleend aan THIB Organisatie op 9 februari, 13 april en 11
mei 2019 (verzonden 20-08-2018).

Thamerdal
- Willem Alexanderpoort, hoek van Wilhelminakade en hoek Stationsstraat plaatsing van bouwsteiger in verband met werkzaamheden aan
aangelegen gebouw. (verzonden 13 juli 2018).

