
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de 
gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekendmakin-
gen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeers-
besluiten 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 moei-
lijk 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 ge-
meente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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) tij-
dens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook er-
gens anders ter inzage zoals 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 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 inge-
diend 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 risi-
co 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 voorlo-
pige 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 re-
kening 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 be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de be-
handeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in reke-
ning gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat 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 wor-
den 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 ver-
plichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend 
te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten al-
leen 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 geat-
tendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4 en ont-

werpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) Inzageperiode van 30 oktober 
2015 tot en met 10 december 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken 
(0297 513111).

- Terinzagelegging Voorontwerp Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-
terrein. Inzageperiode 27 november 2015 t/m 10 december 2015. Inlichtingen 
bij afdeling Ontwikkeling, K. de Boer (0297) 513111.

- Revisievergunning Amigo Uithoorn. Beroepsperiode 26 november 2015 t/m 8 
januari 2015. Inlichtingen bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied www.
odnzkg.nl onder bekendmakingen (Andere bekendmakingen) en bij de ge-
meente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 75 a, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van fun-

deringsherstel. Ontvangen 10 november 2015.
- Anton Philipsweg 9, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

het magazijngedeelte in praktijkruimte voor beweegtherapie en afslankstudio. 
Ontvangen 19 november 2015.

- Anton Philipsweg 9-11, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
een schutting. Ontvangen 19 november 2015.

De Kwakel
- Mijnsherenweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

bestaande bedrijfsruimte fase 2. Ontvangen 17 november 2015.
- Stelling 2a, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. Ontvangen 13 november 2015.
- Stelling 2a, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een brug. 

Ontvangen 20 november 2015.
- Vuurlijn 27 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen 

en graven van een watergang. Ontvangen 13 november 2015.
- Vuurlijn 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van 

een bed en breakfast en een kookstudio ‘In den Ossewaerd’. Ontvangen 12 
november 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- De toekomst Legmeer-west fase 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

oprichten van 22 woningen. Ontvangen 10 november 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 Kwakel
- Tussen Noorddammerweg en Stelling, omgevingsvergunning voor het ver-

plaatsen van een fi etsbrug. Bezwaar: t/m 21 december 2015.
- Stelling 2a, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-

zwaar: t/m 31 december 2015.

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

Gladheidbestrijding
Nieuwsgierig naar het strooiplan en 
de gladheidsbestrijding, kijk op www.

uithoor.nl of blijf op de hoogte via twit-
ter www.twitter.com/gem_uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
- Achterweg 23, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswo-

ning naar plattelandswoning. Bezwaar: t/m 23 december 2015.
- Noorddammerweg 27, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-

drijfswoning naar plattelandswoning. Bezwaar: t/m 23 december 2015.
Dorpscentrum
- Schoolstraat 20, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afvoerpijp 

(STB-DW). Bezwaar: t/m 23 december 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Onttrekkingsvergunning ten behoeve van het onttrekken van 127 zelfstandi-

ge woonruimten, gelegen aan de Straatsburgfl at 1 t/m 120. Bezwaar t/m 8 de-
cember 2015.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk Noord 1. Ontheffi ng aan Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uit-

hoorn voor een later sluitingsuur tijdens een besloten feest van 4 op 5 decem-
ber 2015 tot 02.30 uur. Bezwaar t/m 1 januari 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8. Verklaring van geen bezwaar aan R.K.B.S. De Springschans 

voor het organiseren van een Sinterklaasfeest op 4 december 2015 van 08.00 
tot 12.00 uur.

- Eendracht 8 Verklaring van geen bezwaar aan R.K.B.S. De Springschans 
voor het organiseren van een kerstdiner op 16 december 2015 van 18.00 tot 
20.00 uur.

 INSPRAAK VOORONTWERP ‘BESTEMMINGSPLAN 
 WONINGBOUWLOCATIE BMX-TERREIN’

Aan de Europarei ligt een BMX-terrein met bijbehorend clubhuis. Deze activitei-
ten verhuizen naar een andere locatie. De gronden die vrijkomen willen wij voor 
woningbouw geschikt maken. Hier is ruimte voor ongeveer 35 woningen met bij-
behorende voorzieningen. Het gaat om een combinatie van rijwoningen, twee-on-
der-een-kap woningen en enkele vrijstaande woningen. 
Voordat de gronden vrijgemaakt kunnen worden voor woningbouw, moeten ze 
eerst een andere bestemming krijgen. De gronden hebben momenteel de be-
stemming Sport-1. Binnen deze bestemming zijn woningen niet toegestaan. Met 
dit nieuw voorontwerpbestemmingsplan wordt het gebied voorzien van passen-
de bestemmingen. Op 24 november jl. is hierover een inloopavond gehouden.
Ter inzage
Het voorontwerp ‘Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein’ ligt tijdens 
de inspraakperiode ter inzage vanaf vrijdag 27 november 2015 t/m donderdag 10 
december 2015. U kunt dit voorontwerpbestemmingsplan bekijken tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis en tijdens de openingstijden in de Bibliotheek Uithoorn. Het 
voorontwerpbestemmingsplan kunt u ook vinden op www.uithoorn.nl 
Inspraakreactie
Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakre-
acties neemt het college vervolgens een standpunt in.
Zienswijze
Na verwerking van de inspraakreacties ligt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan.
In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website maken wij bekend 
wanneer u de zienswijzen kunt indienen.
Uithoorn, 25 november 2015

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- wijziging Van Arkel Holding B.V. op de locatie Hoofdweg 1 Uithoorn. Melding 

ontvangen op 16 november 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet be-
stuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep.
Uithoorn, 20 november 2015 

 KENNISGEVING
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een beschikking ingevol-
ge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben afgegeven.
Het betreft een vergunning voor het veranderen en in werking hebben van een 
inrichting (tankstation) voor het onbemand afl everen van vloeibare brandstoffen 
aan motorvoertuigen voor het wegverkeer (revisievergunning). Het betreft het 
tankstation gelegen aan de Anthony Fokkerweg 26 te Uithoorn. 
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking 
is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.
Aanvrager: Brand Oil Servicestations B.V.
Zaaknummer: 65397
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na pu-
blicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op www.odnzkg.nl onder be-
kendmakingen (Andere bekendmakingen) en bij de gemeente Uithoorn, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn.
Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier onder: www.odnzkg.nl/contact/contact/. Er wordt dan contact met u 
opgenomen.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank 
Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het 
referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) 
en de reden(en) waarom u beroep instelt. 
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In 
spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het 
verzoek en het beroep worden griffi ekosten in rekening gebracht. 
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar 
en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website 
www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bel-
len met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

Asfalteren Koningin Máximalaan
Op 25 november tot en met 26 no-
vember 2015 gaan wij de Koningin 
Máximalaan asfalteren. 
De Koningin Máximalaan wordt af-
gesloten op 25 november 19.00 uur 
’s avonds tot 26 november 06.00 uur 
’s ochtends. Wij gaan het gedeel-
te asfalteren vanaf de rotonde bij 
het Gezondheidscentrum ‘De Wa-
terlinie’ tot aan de kruising met de 

Watsonweg / Zijdelweg. Volg de ge-
le borden voor de juiste omleiding. 
Het fi etspad naast de weg kunt u ge-
woon blijven gebruiken. Wilt u nu 
vast zien hoe de omleiding is? Bekijk 
dan op www.uithoorn.nl. Blijft op de 
hoogte via www.twitter.com/Gem_
uithoorn (#KoninginMaximalaan) of 
kijk voor updates over werk in uitvoe-
ring op www.uithoorn.nl 

W W W . U I T H O O R N . N L
De gemeente Uithoorn nodigt u van harte uit om mee te praten en mee te denken 
over drie onderwerpen: veiligheid, leefbaarheid en het sociaal domein.

Wat zijn de onderwerpen?
We willen graag met u van gedachten wisselen over drie onderwerpen:
1. Sociaal domein: begin dit jaar is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg, 
 de participatiewet (werk&inkomen) en de Wmo. We zijn nu bijna een jaar verder en wij zijn heel 
 benieuwd naar uw ervaringen. 
2. Leefbaarheid: de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt groeit. Hoe zorgen we ervoor 
 dat de betrokkenheid verder toeneemt en welke rol kunt u daarin spelen? 
3. Veiligheid: Het gaat goed met de veiligheid in Uithoorn. Dat willen we graag zo houden. 
 Daar vertellen wij u deze avond meer over. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom horen wij graag 

van u welke thema’s aandacht moeten krijgen de komende jaren. En hoe kunnen we dat aanpakken?

Komt u ook?
U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven door vóór vrijdag 4 december een mail te sturen naar: 
gemeente@uithoorn.nl o.v.v. bewonersbijeenkomst 10/12/2015. We hopen op uw aanwezigheid!

Uithoorn maken we samen:
Praat u met ons mee?

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 december van 
19.30-21.30 uur in de raadzaal van de gemeente Uithoorn.



In januari 2016 wordt DUO+ van kracht, het samenwerkingsverband van de gemeenten  
Uithoorn, Ouder Amstel en Diemen. Wat zullen de consequenties zijn voor de inwoners  
van Uithoorn? Gemeenteraadslid José de Robles van de klankbordgroep licht toe. 

“De couleur locale van Uithoorn zal behouden blijven” 

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

DUO+
José Robles van Partij DUS! 
maakte de afgelopen  
twee jaar deel uit van de 
klankbordgroep DUO+. 
José: “Samen met afgevaar-
digden van aangrenzende 
gemeenten is onderzocht 
welke voor delen een samen-
werkingsverband kon  

opleveren. We begonnen  
het gesprek met vier  
gemeenten, uiteindelijk  
bleven er drie over.” 

Zelfstandigheid
Waar kwam de behoefte 
aan een samenwerking  
tussen gemeenten eigenlijk 
vandaan? José: “Sinds de 

economische achteruitgang 
hebben gemeenten minder 
te besteden. Dan moeten er 
keuzes gemaakt worden: 
waar ga je op bezuinigen, 

José de Robles, Raadslid Partij DUS!

R A A D S A G E N D A

Datum: 26 november 2015 
Aanvang: 20.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, agenda 
20.30 uur*

2   Inspreken burgers

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 20.35 uur

4   Ondernemersfonds 
20.40 uur

5   Gemeenschappelijke  
regeling DUO+ 21.15 uur

*Let op: de tijdsduur per  
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raads
vergadering is op dinsdag  
15 december 2015. Alle  
commissievergaderingen 
vinden  plaats op dinsdag  
8 december 2015.
Op www.uithoorn.nl kunt  
u vergaderingen van de  
gemeenteraad terugluisteren. 
Volg ons op Twitter  
@RaadUithoorn.

onderwerp van discussie. 
Ook vanuit de provincie 
wordt er druk uitgeoefend 
op kleinere gemeenten.  
De wens om zelfstandig  
te blijven is niet altijd  
realistisch. Daarnaast  
zijn er taken van de rijks- 
overheid overgeheveld  
naar de gemeenten.”

Meerwaarde
José: “Er is een inventari satie 
gemaakt van de winst die we 
konden halen uit een samen-
werking tussen meerdere 
kleine gemeenten. Daarmee 
bedoel ik winst op kwaliteit, 
kosten en kwetsbaarheid. 
Veel gemeenten huren apart 
externe specialisten in voor 
anderhalve dag per week. 
Als die ziek worden, is er 
geen interne knowhow om 
dat op te pakken. Bovendien 
is het inhuren van externen 
meestal kostbaarder. Als  
we die uitgaven gebruiken 
om samen een eigen afdeling 

waar wil je in blijven  
investeren? Topics als  
sociale voorzieningen,  
de infrastructuur en  
lokale lasten worden dan 

op te zetten, met twee  
ambtenaren die ook nog  
kennis met elkaar kunnen  
uitwisselen, dan boek je 
winst op alle drie de vlakken.”

Couleur locale
Maar wat zijn de consequenties 
voor de inwoners van  
Uithoorn? José stelt ons  
gerust: “Als het goed is merk 
je er niks van. Juist als we 
géén samenwerking zouden 
aangaan, zouden inwoners 
verschil gaan zien door  
bezuinigingen. Bovendien, 
dit is geen fusie, maar een  
samenwerkingsverband. 
Dat betekent dat wel de  
uitvoerende organisaties  
in elkaar geschoven  
worden, maar niet het 
beleidsapparaat. Zo kunnen 
we als Uithoorn onze  
identiteit en couleur locale 
behouden. Aan de buiten-
kant blijft alles hetzelfde, 
maar onder de motorkap 
verandert er veel.” 

“Alleen onder de motorkap  
verandert er iets” 

“Juist zónder samenwerking zouden 
inwoners verschil merken”

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van  
Uithoorn informeert u  
over zijn activiteiten

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol




