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Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen, 
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Samen leven is samen doen! Binnen 
de gemeente Uithoorn woont een 
verscheidenheid aan mensen met 
verschillende culturele achtergron-
den. 
De gemeente heeft als uitgangs-
punt van beleid dat iedereen mee 
moet kunnen doen in de maatschap-
pij. Nu is dit beleid gebundeld in een 
nota met speerpunten. Dit document 
is goedgekeurd door de Raad op 29 
september 2011. Vaak zijn ‘participa-
tie en integratie’ alleen mooie woor-
den, maar deze nota geeft aan dat 
de gemeente Uithoorn door een ge-
zamenlijke aanpak de inwoners echt 
wil laten meedoen in de maatschap-
pij waarin zij leven.

De speerpunten
Een belangrijk speerpunt is bijvoor-
beeld taalstimulering en participatie-

activiteiten. Dit wil zeggen dat theo-
rie en praktijk bij elkaar worden ge-
bracht. Vrijwilligerswerk wordt inge-
zet om koppelingen te maken tussen 
allochtone en autochtone bewoners. 
Elkaars cultuur en taal leren kennen 
vergroot de integratie & participatie 
en het begrip & respect hebben voor 
elkaar. Andere speerpunten zijn de 
ontmoetingsplek en activiteiten voor 
allochtone en autochtonen vrouwen 
en meisjes (13 t/m 16 jaar), bevorde-
ren vrijwilligerswerk bij allochtone in-
woners en bekendheid en bereik van 
zorg- en welzijnsorganisaties. 

meer lezen?
Wilt u meer weten over de inhoud van 
‘De Integratienota 2011-2014, Sa-
men leven in de gemeente Uithoorn’ 
dan kunt u de hele nota downloaden 
via www.uithoorn.nl

samen leven in de gemeente 
uithoorn

Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten 
voor de rest van het jaar op onze website www.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
Elke ma. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
middag vrij spelen. Zaal open om 13.00 u. Kosten: €1,75 p.p. (incl. 1x 

koffie/thee).
t/m 26 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag 

13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn Kosten: €225,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

t/m 22 nov. Boekbinden voor beginners, 8 lessen te beginnen op 4 oktober 
in gebouw Ceres, Industrieweg 33. Tijd: 19.30-21.30 uur. Kos-
ten: €44,-, incl. materiaal. Info: 0297-562848 en rgj@xs4all.nl.

t/m 2 nov. Introductieworkshop voor stemgebruik op 4 achtereenvolgen-
de donderdagen in atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 
Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: € 60. Nadere info: workshop@
metstem.nl en www.metstem.nl

12 nov t/m Pr. Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 uur. Kosten in totaal: 
10 dec. € 105,-. Info:Carla de Brave, 06-22608327. 
25 okt. DJ Lounge, chillen in The Mix! 19.30-23.00 u., entree vrij.
27 okt. Rockcafé met live mystery guest. 19.30-23.00 u., entree vrij.
25 okt. Bewonersoverleg Meerwijk, basisschool De Springschans, 

19.30 u. 
25 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u. 
26 okt. Workshop mindmappen van 19.30-22.00 u. Mindmappen helpt 

je om informatie makkelijker op te nemen en te onthouden. 
Kosten €40,-. Meer info: informatie@pauliendubelaar.nl of 06-
11208341.

28 okt. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 
om 19.30 u. Kosten: €2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee).

28 okt. H en A modeshow, met na afloop pannenkoeken. Kaarten voor 
de modeshow:€1,50, kaarten voor modeshow incl. koffie/thee 
en pannenkoeken: €6,50. Kaarten te koop in het wijksteunpunt 
Info: 0297-567209.

29 okt. Halloween in Fort aan de Drecht. Voor kinderen van groep 3 
t/m 8 en brugklassers. Aanvang: 18.30 u. Info:www.buurtbe-
heer.uithoorn.nl.

29 okt.  Goodmen’s Halloween-feest! Aanvang: 21.00 u., entree €15,-
29 okt. Kwakelse veiling in KDO kantine.

29 okt.  Goodmen’s Helloween-feest! Aanvang: 21.00 u., entree €15,- 
30 okt. Sylvia Robbemont, conference en liedjes “Liedjes uit het hart” 

heet het programma waarmee Sylvia Robbemont babbelend 
en zingend een uitbundige sfeer doet ontstaan. Thamerkerk, 
start 14.30 uur. Kosten € 12,-. Meer info: www.scau.nl of J. He-
ijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.

31 okt. Cursus ‘Wat doe je in nood?’in brandweerkazerne, Zijdelweg. 
Duur: 19.30-22.00 uur. Aanmelden via www.uithoorn.nl.

 Nadere info: www.watdoeje.nl/uithoorn/aanmelden_voor_cur-
susof_bijeenkomst.

3 nov. Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Me-
vrouw Dominique Gerbracht, activiteitenbegeleider bij Osira/
Amstelring, vertelt over de benadering van dementerenden bij 
de alledaagse dingen. Inloop 19.30 u. Het programma duurt 
van 20.00-21.30 u.

 Nadere info: Mantelzorg steunpunt: 020-3335353 of amstel-
landmeerlanden@alzheimer-nederland.nl.

5 nov. Kwakelse veiling in KDO kantine.
5 nov. Najaarsconcert KNA in Sporthal De Scheg, A. van Schendel-

laan 100A.
 Tijd: 19.45-22.30 uur. Zaal open: 19.00 u. Entree: aan de zaal 

€13,-. In voorverkoop: €11,-. Info: www.kna-uithoorn.nl of  
kna.secretariaat@gmail.com. 

9 nov.  Kinderboerderij De Olievaar, knutselmiddag, 13.30-15.30 u. 
€2,-. 

10 nov.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u, kos-
ten: €5,- (incl. thee en teksten).

11 nov. Concert van C.O.V. Amicitia (Gloria van Vivaldi, Magnificat van 
Zelenka en Nelson Mess van Haydn).in De Burght, Potgieter-
plein. Aanvang: 20.15 u. Entree: €22,-. 65+pas/CJP: €21,-. In-
fo: Greet Bijlsma, 0297-567257 en 562727. 

12 nov. Intocht Sinterklaas. 10.00 u: Aankomst op Wilhelminakade/
Marktplein. 10.30-12.00 u: Sint naar winkelcentrum Amstel-
plein. 13.30-14.30 u. Sint in winkelcentrum Zijdelwaardplein. 

 18.30 u.; Intocht Sinterklaas in De Kwakel (evenemententer-
rein KDO); 18.40 u.: optocht naar Dorpshuis; 19.00-20.00 u.: 
Sint bij Dorpshuis.

15 nov. Bewonersoverleg Legmeer, Buurtsteunpunt Legmeer, 19.30 u.
19 nov.  Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uit-

hoorn. Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00 
u. Duur wandeling: tot ongeveer 12.30 u. Deelname gratis, 
aanmelding niet nodig. Info: 0297-287223 / yfke.zijlstra@ 
casema.nl. Zie ook: www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn/

22 nov. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
25 nov. Amerikaanse middag, 14.30 uur. Zangduo Jean en Marjan, in-

cl. Amerikaans eten. Kosten €12,50. Aanmelden tot uiterlijk 23 
nov. Kaarten te koop in het wijksteunpunt Info: 0297-567209.

27 nov. Philadelphus Ensemble, kamermuziek. Leden van het Con-
certgebouworkest spelen werk van Mendelsohn en Dvorak. 
Thamerkerk, start 14.30 u.. Kosten: €12,-. Meer info: www.
scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.

29 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
 evenementen vanaf december 2011 
 staan op www.uithoorn.nl

ACtiViteiten KALenDeR

‘Laat je niet overvallen’-campagne-
bus bezoekt winkelgebieden in Am-
stelveen, Uithoorn en Diemen 

Winkelcriminaliteit kost de detail-
handel jaarlijks ruim één miljard eu-
ro. Naast die forse financiële scha-
de telt vooral ook de persoonlijke im-
pact op winkeliers en hun medewer-
kers. Om hen te leren hoe zij het risi-
co op een overval, geweld of agres-
sie kunnen verkleinen organiseert 
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
(HBD), in opdracht van het ministe-
rie van Veiligheid en Justitie, dit na-
jaar preventiebijeenkomsten. De bij-
eenkomsten vinden plaats in diver-
se regio’s in Nederland (onder ande-
re in de regio Amstelland) onder de 
noemer ‘Laat je niet overvallen!’. Het 
HBD organiseert de bijeenkomsten 
in de regio samen met de Kamer van 
Koophandel Amsterdam, Politie Am-
sterdam-Amstelland en de gemeen-
ten Amstelveen, Diemen en Uithoorn. 
De ‘Laat je niet overvallen!’-campag-

nebus heeft op 19 oktober de diver-
se winkelgebieden bezocht om win-
keliers te attenderen op de gratis bij-
eenkomsten. Onder andere op het 
Amstelplein en het Zijdelwaardplein 
heeft de bus gestaan.

Bezoek één van de volgende 
bijeenkomsten in november:
•  woensdag 2 november, Raadhuis, 

Laan Nieuwer Amstel 1, Amstel-
veen

•  dinsdag 8 november, Gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16, Uit-
hoorn

•  dinsdag 15 november, Gemeen-
tehuis, D.J den Hartoglaan 1, Die-
men

winkeliers persoonlijk uitgenodigd 
voor overvalpreventiebijeenkomsten

Gemeente waarschuwt voor 
Zeker en mobiel
De gemeente Uithoorn waarschuwt haar inwoners voor ontstoppings-
bedrijf Zeker en Mobiel. Vertegenwoordigers van het bedrijf gaan op 
dit moment langs de deuren om langlopende contracten aan te bie-
den om verstoppingen in de riolering te verhelpen. Daarbij wordt de in-
druk gewekt dat het bedrijf in opdracht van of samen met de gemeen-
te werkt en binnenkort werkzaamheden aan het riool gaat uitvoeren. 
Maar daarvan is absoluut geen sprake. Het bedrijf is bij ons onbekend 
en heeft dan ook geen ventvergunning van de gemeente Uithoorn.
Op internet en bij de Consumentenbond regent het klachten over het 
bedrijf. Vertegenwoordigers proberen contracten te slijten en gebrui-
ken daarbij naar verluidt misleidende teksten. 

Blijf alert
Sommige bedrijven zijn wel heel creatief om klanten te werven. 

Soms gebruiken ze briefhoofden van gemeenten, gerenom-
meerde bedrijven etc. Lees altijd zeer goed de contrac-

ten/aanbiedingen etc. Twijfelt u? Ga dan niet op deze 
aanbiedingen en diensten in.

Kappen bomen Zonnedauw

Bewonersoverleg meerwijk

De gemeente Uithoorn is voorne-
mens om 27 bomen in de plantvak-
ken op de kop van Zonnedauw te 
kappen. Het gaat om de plantvakken 
naast Zonnedauw 24, 46, 70, 92 en 
116. De gemeente wil de plantvakken 
daar opnieuw inrichten. 

Het gaat om 27 sierappels en 1 lijs-
terbes, die verscholen staan in de ho-
ge beplanting. 
De vitaliteit van de meeste bomen is 
redelijk, een aantal is slecht. De ge-
meente wil ter compensatie 10 bo-
men terugplanten.

Op 2 november is er bewonersoverleg in basis-
school De Springschans, Eendracht 8. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële 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. He-
laas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de of-
fi ciële 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 bibli-
otheek 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 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 griffi ekosten 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.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School. 
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008.   
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. 

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de wo-

ning Johan de Wittlaan 42 te Uithoorn. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 novem-
ber 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit tot verlenging maatregel eenrichtingsverkeer Randweg oost 
van 1 oktober 2011 t/m 31 maart 2012. Ter inzage van 5 oktober t/m 16 no-
vember 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een tijdelijke tent ten behoeve van opslag. Ontvangen 14 oktober 2011.
- Industrieweg 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een 

bestaande dak en het vergroten van een kantoor op de eerste verdieping. Ont-
vangen 17 oktober 2011

Dorpscentrum
- Amstelstraat 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning aan de achterzijde. Ontvangen 14 oktober 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zwarte Mees 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

vrijstaande carport. Ontvangen 16 oktober 2011.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Randweg nabij fi etsbrug Noorddammerweg, aanvraag omgevingsvergunning 

voor het plaatsen van een brug. Ontvangen 27 september 2011.

 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 14, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelij-

ke tent ten behoeve van opslag. Bezwaar: t/m 30 november 2011.
De Kwakel
- Fresialaan 54, omgevingsvergunning voor het verhogen van de nok en het 

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 30 november 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 22, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 30 november 2011.
- Vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk en Thamerdal voor het organiseren van 

een Halloween activiteit op 29 oktober 2011 van 18.30 tot 21.00 uur. Bezwaar 
t/m 30 november 2011

Thamerdal
- Johan de Wittlaan 51, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakop-

bouw. Bezwaar: t/m 29 november 2011.

 UITVOERINGSBESLUITEN OP GROND VAN DE 
 BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS(EN) 
 GEMEENTE UITHOORN 2011 
Burgemeester en wethouders hebben de volgende nadere regels vastgesteld op 
grond van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uit-
hoorn 2011:
- de tijden waarop de gemeentelijke begraafplaats voor een ieder toegankelijk is 

(art. 5, eerste lid van de Beheersverordening);

- nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen (art. 12, tweede lid 
van de Beheersverordening);

- nadere regels voor grafbedekking (art. 20, derde lid van de Beheersverorde-
ning).

De uitvoeringsbesluiten treden op 27 oktober in werking en liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openings-
uren. Binnenkort zijn de uitvoeringsbesluiten ook in te zien op de website www.
uithoorn.nl.

 VERORDENING TOT TWEEDE WIJZIGING OP DE VERORDENING 
 GRAFRECHTEN 2011 EN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ EN 
 DEEL UITMAKENDE VAN DE VERORDENING GRAFRECHTEN 2011
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, be-
kend dat de gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 september 2011 heeft 
besloten tot vaststelling van de Verordening tot tweede wijziging op de verorde-
ning Grafrechten 2011 en de tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van 
de verordening Grafrechten 2011. De verordening wijzigt de verordening Graf-
rechten 2011 en de daarbij behorende tarieventabel. De datum van ingang van 
de heffi ng is de eerste dag na deze bekendmaking (27 oktober). De verordening 
ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tij-
dens de openingsuren. Binnenkort is de verordening ook in te zien op de websi-
te www.uithoorn.nl.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): 
- Hotel Hengelsport voor het oprichten van een hotel op de locatie Zijdelveld 54 

te Uithoorn; 
- Auto-onderdelen Sylvia, voor het oprichten van een detailhandel in auto-onder-

delen op de locatie Ondernemingsweg 124 te Uithoorn. 
Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunnings-
plicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht 
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van 
beroep.
Uithoorn, 26 oktober 2011

Gemeente Uithoorn organiseert in samenwerking met de brandweer de 
gratis basiscursus ‘Wat doe je in nood?’ voor iedereen die meer wil we-
ten over wat hij/zij zelf kan doen in noodsituaties. In deze cursus leren 
de deelnemers de basis van eerste hulp, brandbestrijding en brandpre-
ventie. De cursus vindt plaats op maandag 31 oktober van 19.30-22.00 
uur in de brandweerkazerne, Zijdelweg 1, 1421 TB Uithoorn. 
Om mee te doen is het noodzakelijk dat u zich tevoren aanmeldt via 
www.uithoorn.nl of marije.viveen@uithoorn.nl. 
Op nader bekend te maken data kunt u ook deelnemen aan een bewo-
nersbijeenkomst en een AED/reanimatiecursus, beide in het gemeen-
tehuis. 

Gratis Basiscursus 
Wat doe je in nood?

 




