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

Geen tijdelijke terinzageleggingen
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Langs de Baan 22, het vervangen van een bestaande garagedeur voor
een kozijn met ramen (ontvangen 21-08-2018);
- Muur 10, het verwijderen van de garagedeur en het plaatsen van een
kozijn (ontvangen 28-08-2018);
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 32, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen 17-08-2018);
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Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 86, het vervangen van de kozijnen en plaatsen rolluiken (ontvangen 20-08-2018).
- Europarei fase 2, het nieuw bouwen van 21 appartementen en 26 eengezinswoningen (ontvangen 23-08-2018).
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.

De Kwakel
- Stelling 44, lozingsvergunning voor het tijdelijk lozen (van een gedeelte)
van het werkwater op de riolering.
- Boterdijk 185, het realiseren van een Bed & Breakfast (verzonden 2708-2018).
- Rozenlaan / Evenementenlaan, evenementenvergunning verleend aan
Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van de Kwakels Kermis
van 1 t/m 4 september 2018 (verzonden 27-08-2018).
- Vuurlijn 50, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant van In den Ossewaerde t/m 31 augustus 2021 (verzonden 29-082018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- In het midden 39, het maken van een dakopbouw (verzonden 01-082018).
- Legmeerplein, evenementenvergunning verleend aan Buurtbeheer de
Legmeer voor het organiseren van Burendag de Legmeer op 22 september 2018 van 13.00 tot 16.00 uur (verzonden 29-08-2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 2, Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning horecabedrijf t/m 3 augustus 2021 verleend aan de exploitant van
Restaurant Black Pepper Grill (verzonden 03-08-2018).
- Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning voor het NK Waterpolo
op 15 en 16 september 2018 (verzonden 03-09-2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan, evenementenvergunning verleend aan Videt Uithoorn voor het organiseren van de opening van het Speelveld en
Sportmarkt op 26 september 2018 van 13.30 tot 16.00 uur (verzonden
27-08-2018).
- Arthur van Schendellaan 40-44, vergunning aan Blom & Blom Fietsexpert voor de verkoop van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018 (verzonden 28-08-2018)

