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ALGemene inFORmAtie

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

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is 
het informatiecentrum geopend op 
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 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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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 activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenemen-

tenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

elke ma. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten: 
€1,75.

1e di. v/d Buurtbeheer staat elke eerste dinsdag van de maand van 
maand  09.30-11.30 u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkel-

centrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

tot 28 okt. Expositie Vorm en Kleur. Galerie Fort aan de Drecht, Greve-
lingen 50. Expositie met werk van Natalie Hoogeveen, Loui-
se Stuijfzand, Johan Timmers, Ton Hendriks, Bianca Knijn en 
Antoinette Otten. Sieraden, beelden (o.a. in brons), schilde-
rijen, schaalobjecten. Toegang gratis. Info: www.galeriefort-
aandedrecht.nl Geopend op do. en vrij. van 14.00-17.00 u, in 
het weekend van 12.00-17.00 u.

24 okt. Herfstvakantieactiviteiten in ’t Buurnest. Kinderbingo van 
12.00-14.30 u. Bingokaarten kosten 50 cent per stuk. Alle leef-
tijden, kleine kinderen onder begeleiding.

25 okt. Herfstvakantieactiviteiten in ’t Buurnest. Speurtocht van 12.30-
15.00 u. Alle leeftijden, kleine kinderen onder begeleiding.

26/27 okt. Toneelgroep Maskerade speelt ‘Plotseling thuis’ van Fran-
cis Durbridge. Plaats Alkwin Kollege. Entree: €10,-. Aanvang: 
20.15 u. Reserveren via: www.toneelgroepmaskerade.nl of via 
06-29131030.

27 okt.  Kwakelse Veiling, aanvang 20.00 u., KDO-kantine, Vuurlijn 51.

27 okt. Halloween Kinderdisco in Jongerencentrum The Mix. 16-19 
uur. Kosten: €5,- incl. onbeperkt limonade, een zak popcorn 
en een verrassing. Kaartverkoop bij Trendclub (Oude Dorp) en 
Second Joy (Joost van den Vondellaan).Reserveren via reser-
veren@thegoodmen.nl Toegang voor begeleiding is gratis.

27 okt.  Halloweentocht voor kinderen van 7 t/m 13 jaar vanaf Amstel-
plein waar ook eindpunt is. Meld je snel aan met een begelei-
der op halloween.uithoorn@gmail.com of schrijf je in op de lijst 
die misschien bij jou op school hangt. Ook als je met vrienden 
inschrijft zijn begeleiders verplicht. Vanaf 18.45 u. vertrekt elk 
kwartier een groepje (max 20 pers.). Het laatste groepje start 
om 20.45 u.. De tocht duurt ongeveer 40 minuten.

28 okt. Workshop brons gieten in Atelier Gerard van Hulzen, Grevelin-
gen 62-64. Aanvang: 13.00 u. Atelier is open van 12.00-17.00 
u. Nadere info :06-50562903 en www.gerardvanhulzen.com

2 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: 
€2,-.

3 nov. Filatelistenvereniging Uithoorn organiseert postzegelruil-
beurs. Dienstencentrum Bilderdijkhof. 10.00-15.00 u. Toe-

gang: €1,50. Jeugd gratis. Ook op 1-12-2012; 5-1-2013; 2-2-
2013; 2-3-2013; 6-4-2013; 4-5-2013..Info: leoschilp@hetnet.nl

3 nov. Muziekvereniging KnA Uithoorn organiseert A Music Night 
Out: Classic meets Rock. Locatie 7Street, de voormalige stu-
dio van Endemol langs de N201. Programma duurt van 20.00-
22.30 u. Kosten: € 10 p.p. Meer info: www.amusicnightout.nl

4 nov. CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen. 
Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilde-
ren. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uit-
hoorn.com 

4 nov. t/m Expositie Kunst als Geschenk in Galerie Fort aan de Drecht. 
16 dec. De opening is op 4 november om 15.00 u. en de Galerie is die 

dag (4/11) geopend vanaf 14.30 u. De expositie is te zien tot 
en met zondag 16 december op donderdag en vrijdag 14.00-
16.00 u. en op zaterdag en zondag 12.00-17.00 u. Toegang 
gratis. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl

9 t/m Vogelvereniging De Groenling organiseert vogelshow in 
11 nov.  Sportcomplex KDO, Vuurlijn 51. Opening op vrijdag 9 novem-

ber om 20.00 u. Zaterdag 10 november open van 10.00-18.00 
u en zondag 11 november van 10.00-16.00 u. Entree gratis. 
Zie ook: www.groenling.nl

9 nov. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over 
Nederlandse bezienswaardigheden. Plaats: De Schutse, De 
Merodelaan. Duur: 14.00-16.00 uur. Toegang: leden gratis en 
niet-leden €1,50. Info: gvzs@online.nl

16 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten: 
€2,-.

16 nov. Mozart en Spohr Concert door Chr. Oratorumvereniging Ami-
citia in R.K. Kerk De Burght, Potgieterplein. Uitvoering met 
solisten en orkest Continuo. Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Toon de Graaf. Aanvang: 20.15 u. Entree: €23,-. 
(CJP/65+ € 22.) Nadere info: www.amicitia-uithoorn.nl

17 nov. Intocht Sinterklaas: 10.00 u. Dorpscentrum-Wilhelminakade 
13.30 u. Winkelcentrum Zijdelwaard; 18.00 u. Intocht Sinter-
klaas in De Kwakel (start evenemententerrein)

17,23, Toneelvereniging ‘Genesius’ speelt ‘De Richel’. van Ton Da-
24 nov. vids in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel op 17-23 en 24 No-

vember. Entree €7.50. Kaarten reserveren bij: Tonny Voorn 
Ringdijk 8 De Kwakel,Tel: 0297-560448, Marga Westerbos, 
Cyclamenlaan 48 De Kwakel Tel 0297-532970 en bij super-
markt Schalkwijk in De Kwakel. Aanvang 20.15 u. Zaal open 
19.30u. Meer info op www.genesius-dekwakel.nl. Ook hier 
kunt kaarten reserveren. 

18 nov. SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk een pianoreci-
tal van Folke Nauta met werk van Schubert en Voriset.

23 nov. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.

25 nov. CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 u. voor inschrijvingen. 
Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schilde-
ren. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uit-
hoorn.com

30 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kos-
ten: €2,-.

evenementen vanaf december 2012 
staan op www.uithoorn.nl

Balie werk & inkomen 
24 oktober later open 
Op woensdagmiddag 24 oktober is de balie van Werk & Inkomen 45 
minuten later geopend dan gewoonlijk. De openingstijden op deze dag 
zijn van 14:15 tot 16.30 uur. Dit houdt verband met een interne bijeen-
komst.

Gaat u in 2013 een evenement or-
ganiseren waarbij meer dan 2000 
bezoekers verwacht worden? Dan 
moet u dit ruim tevoren bij de ge-
meente melden. De politie Amster-
dam-Amstelland wil in verband met 
de beschikbare capaciteit tijdig we-
ten welke grote evenementen er per 
gemeente gepland zijn. Dit komt de 
openbare orde en veiligheid ten goe-
de. Het is noodzakelijk dat u het door 
u in 2013 te organiseren evenement 
voor 1 december 2012 via een speci-
aal formulier bij de gemeente meldt. 

melding is geen 
vergunningaanvraag
Het invullen en opsturen van een in-
gevuld meldingsformulier is niet het-
zelfde als het aanvragen van een 
vergunning voor het evenement. 
Daarom moet u uiterlijk acht weken 
voor aanvang van het evenement, de 

definitieve aanvraag voor dat evene-
ment bij de gemeente indienen. Het 
is dus belangrijk dat u de vergunning-
aanvraag tijdig verstuurt.

Aanmelden voor 1 december 2012
Indien u het evenement niet voor 1 
december 2012 heeft aangemeld, 
dan bestaat de kans dat de gemeen-
te de vergunning niet kan verstrek-
ken. Het is dus belangrijk dat u tij-
dig weet of u in 2013 een evenement 
wilt organiseren en daarnaar handelt. 
Deze procedure geldt ook voor jaar-
lijks terugkerende evenementen.

meer info?
Met eventuele vragen of voor het 
opvragen van een meldingsformu-
lier kunt u terecht bij de afdeling Pu-
bliekszaken, cluster vergunningen, 
telefoonnummer 0297-513111 of via 
de website www.uithoorn.nl

Grote evenementen 
in 2013 aanmelden voor 
1 december 2012

Earthrise (aardopkomst), zo heet een 
foto van de Aarde, gemaakt door as-
tronaut William Anders vanuit Apollo 
8, die in 1968 een baan om de maan 
vloog. Deze aanblik van de Aarde 
vervulde de astronauten met diep 
respect. De foto maakt duidelijk: dit 
is alles wat we hebben! Als we ma-
terie verbranden, blijft er minder van 
onze planeet over. Materie verbran-
den om energie op te wekken is ei-
genlijk niet nodig. De zon is name-
lijk een onuitputtelijke en krachtige 
energiebron. Kijk maar wat een beet-
je zon op je huid doet. Straks zijn er 
9 miljard mensen op aarde. De hui-
dige consumptie kan zo niet door-
gaan. Het veroorzaakt milieuvervui-
ling en uitputting van natuurlijke hulp-
bronnen. Een oplossing is de ‘circu-
laire economie’. Materie wordt her-
gebruikt of omgezet in … materie. 
Een voorbeeld van zo’n systeem is 
het oerwoud: in het oerwoud bestaat 
geen afval! Restafval wordt verbrand 
in Nederland. Maar gescheiden inge-

Duurzame Binnie

zamelde grondstoffen zoals papier 
en plastic kunnen we recyclen. Het 
bedrijfsleven ziet hier kansen in. De 
overheid kan voor regelgeving zor-
gen. Maar uiteindelijk komt de ver-
andering vanuit de bewoners. Duur-
zaamheid is een levenshouding, vol-
gens Binnie. Afval scheiden begin in 
de keuken. Met andere woorden: u 
maakt het verschil !

tips?
Heeft u tips voor Binnie? Stuur een 
mail naar gemeente@uithoorn.nl 
t.a.v. Marian Vermaas. Per brief mag 
ook. Andere meldingen over afval 
worden het snelste opgelost via de 
digitale Melding Openbare Ruimte of 
telefoon 0297-513 111.
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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 
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. 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, tele-
foon 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 
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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 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: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage van 14 september 2012 

t/m 25 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, tel. (0297) 
513111.

- Herroepen verkeersbesluiten opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen nabij 
de woningen Churchillfl at 111, Karveel 53, Fokkemast 64 en Coudenhovefl at 9. 
Ter inzage van 10 oktober t/m 21 november 2012. Contactpersoon: mevrouw 
S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.

- Nieuwe handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2012 . Ter inzage van 
10 oktober t/m 9 november 2012. Contactpersoon: mevrouw C. Tibboel, tel. 
(0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-

ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Poterne 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een on-

derheid terras. Ontvangen 12 oktober 2012.
 

 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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk en Thamerdal voor het or-

ganiseren van Halloween op 27 oktober 2012 van 18.45 tot 21.30 uur. Bezwaar 
t/m 30 november 2012.

- Eems, vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het plaatsen van een voor-
werp op of aan de weg van 3 oktober 2012 t/m 7 januari 2013. Bezwaar t/m 26 
november 2012

 PROGRAMMABEGROTING 2013 TER INZAGE EN TE KOOP
Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de 
programmabegroting van de bestuursdienst voor 2013, in het gemeentehuis Laan 
van Meerwijk 16, het dorpshuis de Quakel Kerklaan 16 en de openbare bibliotheek 
Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder ter lezing is neergelegd.
Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, wel-
ke bedragen:
voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk €   8,05
voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk € 92,15
voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk € 71,40
Uithoorn, 10 oktober 2012

 MANDAATBESLUIT
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben op 19 oktober 
2012 besloten om de volmacht en de mandaten voor de vergunningverlening voor 
werkzaamheden betreffende kabels, leidingen en riolering van afdeling Leefom-
geving te laten vervallen en een mandaat hiertoe te verlenen aan het hoofd van 
de afdeling Publiekszaken en ondermandaat aan de coördinator van het cluster 
Vergunningen.
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