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

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. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
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)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
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 commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

Werk in uitvoering
Storing aan lichtmasten 
Zijdelwaard
In de wijk Zijdelwaard is een kabel-
storing aan de straatverlichting. Deze 
storing is doorgegeven aan Liander. 
Het gaat om het Zijdelwaardplein, De 
Mérodelaan, A.M. de Jonglaan, Eer-
beeklaan, stuk Achterberglaan en 
een deel van de Wiegerbruinlaan. 
Het kan enige tijd duren voordat de 
storing is opgelost. Deze werkzaam-
heden hebben prioriteit bij gemeente 
Uithoorn en Liander. We hopen dat 
alles vóór 21 oktober is opgelost. 

Tijdelijke verkeershinder voor 
fi etsers op Faunalaan 
Op donderdag 15 en vrijdag 16 ok-
tober voeren wij reparatiewerkzaam-
heden aan de riolering in de Fauna-
laan. Fietsers kunnen hinder van de 
werkzaamheden ondervinden. De ri-
olering ligt onder het fietspad. Het 
fietspad sluiten wij in gedeeltes af 
tussen 07.00 en 17.00 uur. Fietsers 
worden met borden omgeleid.

Waterwolftunnel dicht
In november is er onderhoud aan de 
Waterwolftunnel. De tunnel is tijdens 
de werkzaamheden afgesloten voor 
verkeer. 
- Vrijdag 6 november 2015 van 

19.00 tot zaterdag 7 november 
2015 06.00 uur 

- Zaterdag 7 november 2015 van 
19.00 tot zondag 8 november 
2015 06.00 uur.

Werkzaamheden Boterdijk
Vanaf 19 oktober tot ca. eind oktober 
gaan wij asfalteren op de Boterdijk 
in De Kwakel. De stelconplaten die 
er nu liggen gaan weg en hier komt 
opnieuw fundering en asfalt. De Bo-
terdijk sluiten wij af voor doorgaand 
verkeer. Er staan borden die een 
omleidingsroute aangeven. 
Bewoners kunnen hun huis wel be-
reiken. Dit zal begeleid worden door 
verkeerregelaars.

Werkzaamheden Begraafplaats 
Noorddammerweg
Op de Begraafplaats aan de Noord-
dammerweg zijn binnenkort werk-
zaamheden waarbij op de Noord-
dammerweg zal worden geladen en 
gelost. Er zal nauwelijks verkeers-
hinder zijn. Dit wordt verder geregeld 
door verkeersregelaars.

Plaatsing ondergrondse 
container
Vanaf 26 oktober plaatsen wij op 
de hoek van de Prinses Irenelaan / 
Dorpsstraat een ondergrondse af-
valcontainer. Voor deze plaatsing 
moeten een gasleiding en een elec-
trakabel verplaatst worden. Voor het 
omleggen van de kabels en leidin-
gen sluiten wij de Prinses Irenelaan, 
tussen de Dorpsstraat en de Oran-
jelaan, een halve dag af.
Verkeer wordt omgeleid met borden 
via de Raadhuisstraat en het par-
keerterrein naast de COOP.

Accommodatie- en 
kantoorruimten
De gemeente Uithoorn verhuurt 
kantoorruimten op verschillende 
locaties binnen de gemeentegren-
zen. 

Huisvesting bedrijven
Particulier worden voldoende be-
drijfspanden aangeboden om u te 
huisvesten. Mocht u interesse heb-
ben om u te vestigen in Uithoorn dan 
kunt u het beste contact opnemen 
met één van de lokale makelaars. 
Naast Green Park heeft de gemeen-
te enkele panden beschikbaar voor 
bedrijfsvestiging.

De Bovenboog
In het voormalige schoolgebouw 
van BSO De Dolfijn op de hoek Pr. 
Christinalaan/J. de Wittlaan voel je 
nog de 50-er jaren sfeer van de vo-
rige eeuw. Toch biedt dit pand he-
dendaagse mogelijkheden. U kunt 

hier - door een zekere mate van zelf-
werkzaamheid - tegen een interes-
sante huurprijs ruimte(n) huren. Het 
betreft een aantal voormalige klaslo-
kalen van verschillende afmetingen. 
Vooralsnog gaat het om huurperio-
den van maximaal één jaar.

The Mix
(J. van Seumerenlaan 1) is het voor-
malige jongerencentrum van de ge-
meente. Deze accommodatie biedt 
ruime mogelijkheden voor particulier 
initiatief gericht op maatschappelij-
ke (jongeren-)activiteiten. Het geheel 
bestaat uit een (dans-)zaal met podi-
um en bar, alsmede een aantal sepa-
rate ruimtes. Deze kunnen eventueel 
apart worden gehuurd. De huurperi-
ode zal vooralsnog maximaal twee 
jaar bedragen.
Gebouw de Hoeksteen
Ligt op een zeer gunstige locatie op 

Streekmarkt
De streekmarkt van 12 september 
op het Amstelplein was een groot 
succes, de gemeente kraam werd 
druk bezocht. Ruim 60 inwoners 
hebben meegedaan aan de prijs-
vraag van gemeente Uithoorn. De 
prijsvraag bestond uit twee onder-
delen, het raden van het gewicht van 
een volle PMD afvalzak en aange-
ven of afval wel of geen PMD (pa-
pier, metaal en drankenkarton) afval 
was. Dit leverde interessante dis-
cussies op. Kijk op www.uithoorn.nl/
pmd om te zien wat wel en wat geen 
PMD is. De aanwezige PMD zak 
woog 1,2 kilo. Met de prijswinnaars 
is persoonlijk contact opgenomen. 

Groente, - fruit- en restafval
In de ondergrondse containers voor 
gf/restafval en in de grijze minicon-
tainer mag uitsluitend groente-, fruit- 

en restafval en geen tuinafval c.q. 
GFT afval. Takken, snoeiafval, blad 
en gras kan men op elk gewenst mo-
ment gratis brengen naar één van de 
tuingroendepots. De tuingroende-
pots zijn te vinden op www.recycle-
manager.nl.. De wijken De Legmeer, 
het Kootpark en De Kwakel worden 
in 2016 voorzien van ondergrondse 
containers voor gf/restafval, in 2017 
komen de containers in Zijdelwaard 
en in 2018 in de rest van Uithoorn.

PMD haken bij appartementen
Aan de oranje PMD haken bij een 
appartement complex mag u alleen 
op dinsdagavond of op woensdag 
voor 7:30 uw PMD zak hangen. De 
zakken worden op woensdag op-
gehaald en hoe korter de zakken 
buiten hangen hoe minder kans op 
zwerfafval. 

Buurtbeheer op Facebook! 
Wil jij beheerder van jouw 
buurt worden?
Buurtbeheer is al jarenlang een be-
grip in Uithoorn en De Kwakel. Be-
woners, gemeente, opbouwwerk en 
politie ging samen aan de slag om 
de leefbaarheid in de wijken te ver-
groten. Sinds 2015 is daar verande-
ring in gekomen. Het initiatief is meer 
verplaatst richting de bewoners en 
de gemeente ondersteunt daar waar 
nodig is. Dit staat ook beschreven in 
de participatienota en een voorbeeld 
daarvan is dat de website van Buurt-
beheer. Deze website verdwijnt bin-
nenkort en sinds kort is er een fa-
cebookpagina: www.facebook.com/
buurtbeheerUithoornDeKwakel Op 
de facebookpagina kun je interes-
sante informatie over je buurt vinden 
en/of zelf berichten plaatsen. 

Facebook groepen
Om Buurtbeheer nog actiever te 

maken en de samenhang tussen 
buurtbewoners te vergroten zijn er 
per buurt facebookgroepen aange-
maakt. Zoek je buurt op via de pa-
gina van Buurtbeheer Uithoorn-De 
Kwakel. Via de pagina maar ook de 
groep van je eigen buurt, blijf je op de 
hoogte van activiteiten en overleg-
gen in jouw buurt. Ook blijf je op de 
hoogte van wat er in jouw omgeving 
speelt. Je kunt zelf berichten, aan-
kondigingen, evenementen of foto’s 
plaatsen. Buurtbewoners kunnen 
onderling zaken regelen en afstem-
men. Heb je vragen voor Buurtbe-
heer, dan kun je terecht op de pagina 
van Buurtbeheer. Leer je buurt ken-
nen en word lid van de groep! Om 
de groepen tot een succes te maken 
is het toevoegen van wijkbewoners 
een must en doe vooral actief mee! 
We zien je graag terug op Facebook.

Ruim 96.000 mensen laten 
woonduur omzetten in 
inschrijfduur
Mogelijkheid nog tot 31 december 2015
Dit jaar hebben al 96.991 inwo-
ners van de stadsregio Amster-
dam hun woonduur om laten zet-
ten in inschrijfduur door zich in te 
schrijven bij WoningNet. Zo zor-
gen zij voor betere kansen op 
een sociale huurwoning in de toe-
komst. Mensen die hun woonduur 
niet hebben laten omzetten, maar 
dat nog wel willen, hebben nog tot 

31 december 2015 de tijd om dit 
te doen. 
Meer informatie over de regeling 
vindt u op www.woningnetregio-
amsterdam.nl of via www.stadsre-
gioamsterdam.nl/

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van 
de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekend-
makingen 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 offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stuk-
ken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stuk-
ken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoek-
steen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informa-
tiecentrum 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 Meer-
wijk 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 wor-
den ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meer-
wijk 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 wor-
den 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 voor-
lopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amster-
dam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevat-
ten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de recht-
bank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sec-
tor bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor 
de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten 
in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende wer-
king. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amster-
dam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd ver-
zoekschrift 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 over-
heid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitslui-
ten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.
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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerp-uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B6. Inzageperiode 2 okto-

ber 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke ont-
wikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst fase 3. Inzageperiode 2 
oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.

- Terinzage legging ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 56. Inzageperiode 2 oktober 
2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

- Wijzigingsplan De Kwakel – wro-zone wijzigingsgebied 2. Beroepsperiode 2 okto-
ber 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke Ont-
wikkeling, D. van der Pol (0297) 513111. 

- Vaststelling bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 3”. Inzageperiode 2 oktober 
2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 27. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot en 
met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 
513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 2 oktober 
2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Poelweg 44 en 46. Aanvraag exploitatievergunning voor de huisvesting arbeids-

migranten. Ontvangen 21 september 2015.
- Hoofdweg 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaan-

de bedrijfspand. Ontvangen 6 oktober 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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Burgemeester Kootlaan 11. Vergunning aan mevrouw Kooring voor het plaatsen 

van een eco-toilet op de openbare weg tot en met 16 oktober 2015. Bezwaar t/m 
11 november 2015.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan. Vergunning aan Roscom Promotie voor het inne-

men van een incidentele standplaats voor de verkoop van diensten van Caiway op 
21 en 22 oktober 2015. Bezwaar t/m 17 november 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan Roscom Promotie voor het innemen van een inci-

dentele standplaats voor de verkoop van diensten van Caiway op 23 en 24 okto-
ber 2015. Bezwaar t/m 17 november 2015.

- Zijdelveld 54. Vergunning aan Hotel Hengelsport Uithoorn / restaurant De Uithoek 
voor het exploiteren van een horecagelegenheid t/m 7 oktober 2018. Bezwaar t/m 
18 november 2015.

- Grift 2, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de bestaande berging. Be-
zwaar: t/m 10 november 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Artishock Events & Marketing voor het organi-

seren van de DiaBeatit Run op 10 oktober 2015.
- Vergunning aan de heer Börger voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden 

van 17 t/m 26 oktober 2015 om kenbaarheid te geven aan Qua Kunst & Ambacht. 
Bezwaar t/m 23 november 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Alfons Ariënslaan. Vergunning aan Stichting De Hoeksteen 50 jaar voor het organi-

seren van een openluchtvoorstelling Bibliopera op 3 en 4 oktober 2015 van 19.00 
tot 23.00 uur. Bezwaar t/m 11 november 2015.

- Alfons Ariënslaan. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet voor het schenken 
van zwakalcoholhoudende drank tijdens de Bibliopera op 3 en 4 oktober 2015 van 
21.00 tot 23.00 uur. Bezwaar t/m 11 november 2015.

- Slauerhoffl aan 12. Vergunning aan AM Groep voor het plaatsen van een schaft-
keet op de openbare weg tot en met 18 december 2015. Bezwaar t/m 11 novem-
ber 2015.

 WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE, ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wet-
houders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevol-
ge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd. De 
ontwerpbeschikking betreft het voornemen om de bestaande wijze van monsterna-
me zodanig aan te passen dat deze voldoet aan de voor monstername uit afvalwa-
ter geldende norm NEN 6600-1:2009. Het betreft de inrichting gelegen aan de Indu-
strieweg 7 te Uithoorn.
Aanvrager: Quaker Chemical B.V. Zaaknummer: 59648
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publica-
tie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij 
de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

Vervolg op volgende blz.

de hoek van de Alfons Ariënslaan 1/
Hugo de Grootlaan 1, aan sierwater 
en nabij winkelcentrum Zijdelwaard. 
In dit pand zijn ruimten met verschil-
lende oppervlaktes te huur. Er is vol-
doende gratis parkeergelegenheid in 
de buurt. Het gebouw beschikt over 
een lift. Vooralsnog wordt uitgegaan 
van huurperioden van maximaal één 
jaar.

Arthur van Schendellaan 57
Is jarenlang als dansschool gebruikt. 
Het pand beschikt over twee sepa-
rate voormalige leslokalen, een keu-
kentje en de nodige sanitaire voor-
zieningen.
Voor meer informatie over het voor-
gaande kunt u contact opnemen 

met de heer J.H.E. Groeneveld (tel. 
0297-513273) of de heer F.L. Gerrit-
sen (tel. 0297-513 233) van de afde-
ling Ontwikkeling.

Incidentele en seizoensverhuur
De gemeente heeft het beheer van 
een aantal multifunctionele accom-
modaties uitbesteed aan Optisport 
BV. Dit betreft de Brede School in 
Legmeer-West (MFA De Legmeer), 
Sport en Activiteiten Centrum De 
Scheg (Zijdelwaard) en buurtcen-
trum ’t Buurtnest (Zijdelwaard/Euro-
parei). In deze accommodaties zijn 
ruimten te huur voor o.a. sport, spel, 
vergaderingen etc. Meer informatie 
over de mogelijkheden kunt u vinden 
op: http://www.optisport.nl/uithoorn 



w w w . u i t h o o r n . n l

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar 
voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Geef duidelijk 
aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden. Een schriftelijke 
zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, 
Postbus 209, 1500 EE Zaandam. Heeft u vragen over deze procedure of wilt u monde-
linge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken het contactformulier 

officiële mededelingen en bekendmakingen
onder: http://www.odnzkg.nl/contact/contact/. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze 
naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

 Programmabegroting ter inZage
Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de pro-
grammabegroting van de bestuursdienst voor 2016, in het gemeentehuis Laan van 

Meerwijk 16 en de openbare bibliotheek Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter le-
zing is neergelegd.
Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, welke be-
dragen:
-   voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk € 8,55
-   voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk € 97,85
-   voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk € 75,80
Uithoorn, 6 oktober 2015

Vervolg van vorige blz.




