
G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoo
rn

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)
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 welstandscom-
missie 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 commissieverga-
deringen 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

Evenementen in de gemeente
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.

September
22 sept. Burendag de Legmeer van 13.00-16.00 u.
22 sept. Demolition Day
26 sept. Speelveld en Sportmarkt van 13.30-16.00 u.
26 t/m 29 sept Snuffelmarkt

December
28, 29 en 31 dec. Verkoop van consumentenvuurwerk

Inloopavond herinrichting 
Vuurlijn Oost
Bent u nieuwsgierig naar het 
voorlopig ontwerp voor de her-
inrichting van de Vuurlijn Oost? 
Kom dan naar de inloopavond op 
het gemeentehuis, woensdag 26 
september 2018. Iedereen is van 
harte welkom tussen 19.30 en 
21.00 uur. U kunt vragen stellen of 
opmerkingen en/of ideeën door-
geven aan onze medewerkers. 
Heeft	 	 na	a 	oo 	nog	vragen	of	

opmerkingen? Stuur deze tot vrij-
dag 12 oktober 2018 aan ons toe 
via gemeente@uithoorn.nl.

Na de inloopavond werken we al-
le	deta l 	 t	 n	een	defi	n t ef	ont-
werp. Bij dit definitieve ontwerp 
verwerken wij, indien mogelijk, de 
vragen en opmerkingen die wij tij-
dens de inloopavond of per e-mail 
hebben ontvangen.

Week van de opvoeding 
Van 1 tot en 7 oktober is de week 
van de opvoeding. De Week van 
de Opvoeding draait om ontmoe-
ting en uitwisseling tussen ouders, 
medeopvoeders, kinderen en jon-
geren. Het thema van dit jaar: Op-
voeden is samenspel. Opvoeden 
doe je niet alleen. Het is een sa-

menwerking tussen onder meer 
ouders, kinderopvang, scholen, 
sportverenigingen en gemeente. 
In Uithoorn staat er die week veel 
op het programma; workshops en 
bijeenkomsten waar ouders en kin-
deren aan mee kunnen doen. Meer 
weten? Kijk op www.uithoorn.nl

Jeugdhulptrainingen
Doe mee met trainingen over (po-
sitief) opvoeden van uw (puber)
kind of laat uw kind meedoen met 
een sociale vaardigheidstraining 
of een weerbaarheidstraining. 
Met deze trainingen krijgen u en 
uw kind handvatten voor soci-
aal-emotionele problemen, weer-
baarheid en positief. Inwoners uit 

de gemeente Uithoorn en Ouder-
Amstel kunnen deze trainingen 
volgen. Kijk op www.uithoorn.nl/
jeugdhulptrainingen voor de nieu-
we trainingen die vanaf septem-
ber 2018 beginnen. U kunt zich nu 
al inschrijven. De trainingen gaan 
altijd door. U of uw kind kan gratis 
deelnemen.

Deelnemers gezocht voor 
Randstad koopstromen-
onderzoek 2018
De detailhandel is de afgelopen 
jaren veranderd. We shoppen 
steeds meer online, waardoor er 
vaker winkels leeg staan. De ge-
meente Uithoorn zet zich samen 
met de provincie en winkeliers in 
voor een aantrekkelijk dorpscen-
trum en een compleet winkelaan-
bod in andere wijkcentra. Om dit 
zo goed mogelijk te doen, is re-
gelmatig onderzoek naar koopge-
drag belangrijk. De resultaten van 
het onderzoek kunnen ons hel-
pen bij bijvoorbeeld de ontwikke-
ling van de centrumplannen.

Onderzoek
We beginnen daarom een uitge-
breid onderzoek waarbij we willen 
weten waar u als inwoner bood-
schappen doet en winkelt en hoe 
tevreden u bent over de verschil-
lende winkelgebieden. 
Met de resultaten van het onder-
zoek kan de gemeente samen 
met de provincie de bestaande 
winkelvoorzieningen versterken 
en verbeteren. Onderzoeksbu-
reau I&O Research doet het on-
derzoek op verzoek van de Pro-
vincies Noord- en Zuid-Holland 

ASFALTEREN KONINGIN 
 MAXIMALAAN
Vanaf woensdag 26 september 
tot en met 29 september gaan we 
de Koningin Máximalaan tussen 
de Laan van Meerwijk en de Ad-
miraal van Ghentlaan (inclusief 
de kruispunten) opnieuw asfalte-
ren. De werkzaamheden vinden 
laat 	t en	1 . 	 r	 	avond 	
en	5. 	 r	 	ochtend .	

Wat is er aan de hand
Er is spoorvorming op de Konin-
gin Máximalaan. Spoorvorming is 
een beschadiging van het weg-
dek. Het ontstaat meestal doordat 
zware vrachtwagens sporen ach-
terlaten in het asfalt. Ook het ver-
zakken van lagen in het asfalt kan 
leiden tot spoorvorming. Bij spoor-
vorming kan er een golfpatroon 
in de weg ontstaan. De spoorvor-
ming geeft vooral problemen bij 
nat weer (plassen) en vorst (glad-
heid).

Wat gaat we doen
We gaan daarom de weg opnieuw 
asfalteren. Voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden moeten we 
de weg afsluiten. Om u zo min 

mogelijk overlast te zo min moge-
lijk te bezorgen worden de werk-
aa heden	 	avond 	en	 	nacht 	

gedaan.

Planning werkzaamheden
In de nacht van 26-09-2018 van 
19.00-05.00 wordt het asfalt ge-
freesd (ca. 4 tot 9 cm). In de nacht 
van 27-09-2018 van 19.00-05.00 
wordt het nieuwe asfalt aange-
bracht. In de nacht van 28-09-
2018 van 19.00-05.00 worden de 
verkeerslussen en belijning aan-
gebracht.

Omleidingen
Op de route en langs de weg s 
taan gele omleidingsborden. De-
ze borden gelden in de avonduren 
tijdens de werkzaamheden. Over-
dag is de weg voor iedereen open.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit project, 
neem dan contact op met de heer 
C.G. Maas. Hij is overdag bereik-
baar via (0297) 513 111 (maan-
dag tot en met donderdag en vrij-
dagochtend), of per e-mail via ge-
meente@uithoorn.nl t.a.v. dhr.
C.G. Maas.

Werk in uitvoering

Aan de slag met de 
fi etsstraat op de Boterdijk
Vanaf 10 september tot aan Kerst 
2018 gaan wij aan de slag met 
de	werk aa heden	aan	de	fi	et -
straat Boterdijk. De aannemer 
gaat per deel de werkzaamhe-
den uitvoeren om de overlast te 
beperken. Voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden is het nodig 
om straten af te sluiten voor auto-
verkeer. Tijdens de werkzaamhe-
den blijft er een mogelijkheid om 
de wijk of straat uit te rijden. 
Tijdens de afsluitingen blijven de 
woningen bereikbaar voor voet-
gangers en (brom)fiets aan de 
hand. Voor autoverkeer geldt er 
een omleiding die op hoofdlijnen 
loopt via het Kwakelsepad, Ring-
dijk, Vuurlijn, Noorddammerweg, 
Koningin Máximalaan en Watson-
weg. Wilt u toch in de Kwakel zijn, 
de omleidingsroute wordt met 
gele borden aangegeven. Door 

slechte weeromstandigheden 
kan de planning eventueel afwij-
ken.

Informatie
Wij hopen op weinig overlast, 
maar bij vragen of opmerkingen 
neem gerust contact met ons op. 
U kunt bellen naar 0297-513 111 
en vragen naar de heer P. Nagte-
gaal (beschikbaar op dinsdag en 
donderdag van 08.00-16.30 uur) 
of de heer E. Wanningen (be-
schikbaar van maandag t/m don-
derdag van 08.00-16.30 uur en op 
vrijdag van 08.00-12.00 uur).

en Utrecht. Ook de gemeente Uit-
hoorn neemt deel aan het onder-
zoek.

Deelnemen
Een aantal inwoners uit onze ge-
meente krijgt binnenkort een uit-
nodiging in de brievenbus om 
(anoniem) deel te nemen aan het 
onderzoek. Deze inwoners zijn 
willekeurig gekozen en de privacy 

is uiteraard gewaarborgd. Deel-
nemen kan door online een vra-
genlijst in te vullen. Heeft u geen 
brief gekregen maar wilt u wel 
graag meedoen? Vul de vragen-
lijst in via www.startvragenlijst.nl/
kso2018 Onder alle deelnemers 
van het onderzoek worden 50 ca-
deaubonnen van €25 verloot. 
Meer informatie over het onderzoek 
is te vinden op www.kso2018.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De	offi	c le	 ededel ngen	en	 ekend ak ngen	 n	een	wekel k e	 -
l cat e	van	de	ge eente	 thoorn. n	de e	r r ek taan	offic le	 e-

dedelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bij-
voorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bo-
vendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de ru-
briek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u 
k nt	 a len	naar	ge eente thoorn.nl.	 	k nt	de	offic le	 ededel n-
gen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingeke-
ken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer 
dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zo-
als bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. 
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de open-
bare 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 Uit-
hoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 

schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uit-
hoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrij-
ken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de ver-
gunning 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 ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-
recht 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 aan-
vragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kos-
ten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 beroeps-
chr ft	door	de	recht ank	worden	 	gr ffieko ten	 n	reken ng	ge racht.	

Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amster-
dam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemoti-
veerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behan-
deling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in re-
kening 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 verbin-
dende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de vol-
ledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog di-
g taal	 n en	v a	 www.offic ele ekend ak ngen.nl	 	k nt	 ch	daar	ook	
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uit-
hoorn geattendeerd te worden.
elke	 ekend ak ngen	v nd	 k	o 	www.offi	c ele ekend ak ngen.nl

- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van 
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Hoofdweg 1, het uitbreiden van de woning (ontvangen 03-09-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Ebro 65, het realiseren van een dakopbouw (ontvangen 04-09-2018).

Vervolg op volgende blz.



W W W . U I T H O O R N . N L

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 27, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf

van exploitant Come to Thai Wok (ontvangen 28-08-2018)
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 57, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf en drank- 

en horecavergunning van exploitant van Plein57 (ontvangen 29-08-
2018).

- Amstelplein 35, aanvraag drank- en horecavergunning slijterij Gall &
Gall (ontvangen 05-09-2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Herman de Manlaan 14, het plaatsen van een dakkapel op het voordak-

vlak (ontvangen 08-09-2018).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
- Steenwycklaan 40, het oprichten van een woning

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 9, tijdelijke lozingsvergunning voor het verlagen van

het grondwater ten behoeve van inspectie van ondergrondse tanks
(verzonden 13-09-2018).

- C.T. Storkweg 21, ontheffing	art.	35	Drank-	en	Horecawet	verleend	voor
het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Demo-
lition Day op 22 september 2018 (verzonden 11-09-2018)

De Kwakel
- Iepenlaan 12, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning 

(verzonden 03-09-2018).
- Jaagpad 1a, omgevingsvergunning voor het realiseren van een kinder-

dagverblijf (verzonden 10-09-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Langs de Baan 1, omgevingsvergunning voor wijzigen van de gevels

van de woning (verzonden 4-9-2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning voor het organiseren

van het NK-kanopolotoernooi op 15 en 16 september 2018 (verzonden 
03-09-2018).

Thamerdal
Burgemeester van Meetelenstraat 16 t/m 20, omgevingsvergunning voor 
het oprichten van 3 appartementen (verzonden 10-09-2018).
- Marijnenlaan 32, exploitatievergunning horecabedrijf verleend t/m 3

september 2021 aan de exploitant van Cafetaria Eethuis Family (ver-
zonden 03-09-2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Dorpsstraat 41, vergunning aan Van der Schaft Tweewielers voor de

verkoop van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 31 december 2018
(verzonden 12-09-2018).

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Albert Verweylaan 38, vergunning verleend aan K. van Maanen voor het 

plaatsen van een container van 5 september t/m 5 oktober 2018 (ver-
zonden 5 september 2018).




