
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 /
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)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke 
welstandscommissie 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 commissievergade-
ringen 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:
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

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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk 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.

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 verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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: 
- Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Uithoorn 2016. Inzageperiode van 23 

december 2016 t/m 2 februari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. 
Stevens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 de-
cember 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 44 en hogere waarde Wet 
geluidhinder. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlich-
tingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bij-

gebouw. Ontvangen 11 november 2016.
- Achterweg 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuin-

bouwkas, incl laaddock. Ontvangen 21 november 2016.
- Iepenlaan naast 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een woning. Ontvangen 23 november 2016.
- Boterdijk 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning op de eerste verdieping. Ontvangen 16 november 2016.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan 4, 6, 8, 12 en Prins Hendriklaan 10 en 12, aanvraag omge-

vingsvergunning voor het herstellen van de fundering van 6 woningen. Ont-
vangen 16 november 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eems 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel. Ontvangen 18 november 2016.
Thamerdal
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 26 een-

gezinswoningen. Ontvangen 21 november 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Romefl at 1 a, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het ge-

bruik. Ontvangen 16 november 2016

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Poelweg naast 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

huisvesting voor arbeidsmigranten.
- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

laadkuil.
- Bezworen Kerf 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar plattelandswoning.
Thamerdal
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 7 eenge-

zinswoningen.

 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
- Het Fort 21, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de 

achterzijde op de 1e verdieping. Bezwaar: t/m 28 december 2016.
- Linie 1c, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bezwaar: 

t/m 30 december 2016. 
- Vuurlijn 19, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. Be-

zwaar: t/m 3 januari 2016.
- Vuurlijn 31, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijge-

bouw. Bezwaar: t/m 30 december 2016.
- Iepenlaan 47, vergunning kabels en leidingen voor Liander Infra West N.V. 

voor het uitbreiden van het MS-net. Bezwaar t/m 2 januari 2017.
Dorpscentrum
- Evenementensteiger, Wilhelminakade, evenementenvergunning voor Winke-

liersvereniging a/d Amstel voor het organiseren van een winterevent ‘Schaat-
sen a/d Amstel’ op zaterdag 26 november 2016. Bezwaar t/m 30 december 
2016.

- Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan. Op eigen verzoek intrekken van de stand-
plaatsvergunning van Breunis Grill voor het innemen van de standplaats op 
donderdagmiddag. Bezwaar t/m 2 januari 2017.

- Koningin Julianalaan 16. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploi-
tant van Café The River voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het 
jaar 2017. Bezwaar t/m 2 januari 2017

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, Schans en Schoolstraat. Evenementenvergunning verleend aan 

FanWork Events voor het organiseren van een Winterbraderie op zaterdag 3 
december 2016. Bezwaar t/m 29 december 2016.

- Amsteldijk-Zuid 253, Verklaring van geen bezwaar voor URKV Michiel de Ruy-

ter voor het organiseren van de Nieuwjaarsduik Plons Brr... 2017 op 1 januari 
2017 van 12.30 tot 13.00 uur.

- Rotgans 8, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Be-
zwaar: t/m 5 januari 2017.

Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Drank- en horecavergunning en exploitatievergun-

ning horecabedrijf (t/m 22 november 2019) verleend aan de exploitant van Va-
ijra Indian Restaurant. Bezwaar t/m 2 januari 2017. 

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan (nabij nr. 100-d), vergunning kabels en leidingen voor 

Liander Infra West N.V. voor het realiseren van een bouwaansluiting. Bezwaar 
t/m 27 december 2016.

- Arthur van Schendellaan (nabij nr. 100-d), vergunning kabels en leidingen voor 
Stedin Netten B.V. voor het omleggen van gas hoofdleiding in verband met 
nieuwbouw. Bezwaar t/m 27 december 2016.

- Achterberglaan 87, omgevingsvergunning voor het vervangen van een houten 
balustrade door een glazen balustrade. Bezwaar: t/m 28 december 2016.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Industrieweg 7, Instemmingsbesluit voor Koning & Hartman NetworkServices 

i..o. Eurofi ber Nederland B.V. voor het realiseren van een klantaansluiting.
- Eendracht 8, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een 

Sinterklaasfeest op vrijdag 2 december 2016 bij RK basisschool De Spring-
schans.

- Eendracht 8, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een kerst-
viering op woensdag 21 december 2016 bij RK basisschool De Springschans.

- Boterdijk 56, instemmingsbesluit kabels en leidingen voor CIF B.V., voor het 
vervangen van een (ingewaterde) telecommunicatiekabel.

- Vergunning verleend aan Centercom voor het plaatsen van tijdelijke reclame-
borden namens de gemeente Uithoorn met betrekking tot het vuurwerk Oud & 
Nieuw 2016. Bezwaar t/m 3 januari 2017.

 VASTSTELLING NOTA VAN RUIMTELIJK-ECONOMISCHE UITGANGS-
 PUNTEN 2016 BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN UITHOORN

Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 24 november 2016 
de Nota van Ruimtelijk-Economische uitgangspunten 2016 voor het bestem-
mingsplan bedrijventerrein Uithoorn heeft vastgesteld. Deze nota betreft de actu-
alisatie van de eerder vastgestelde Nota Ruimtelijk-Economische uitgangspunten 
uit 2013. Op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktomstandig-
heden wil de gemeente Uithoorn met de Nota 2016 zorgen voor uitgangspunten 
die die beter aansluiten op de omstandigheden zoals deze nu en in de voorzien-
bare toekomst op ons af komen. Met de aanpassingen blijft het doel van de No-
ta ongewijzigd, namelijk een aantrekkelijke vestigingslocatie blijven voor de ge-
vestigde (lokale) ondernemers en nieuw te vestigen ondernemers. Om een inte-
ressantere vestigingslocatie te kunnen blijven is een aantal uitgangspunten t.a.v. 
bouw- en functiemogelijkheden verruimd op die plekken waar het ruimtelijk en fy-
siek mogelijk en inpasbaar is en het geen negatieve effecten met zich meebrengt.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN NOORDDAMMERWEG 11

Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan Noorddammerweg 11 als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPNoorddammerweg11-VG01 vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding voor het bestemmingsplan Noorddammerweg 11 is het ingeko-
men verzoek om de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw 1’ te wijzigen in de 
bestemming Wonen en Bedrijf – Agrarisch verwant. Verzocht is om het gedeelte 
van het perceel achter de woning te voorzien van de bestemming Bedrijf – Agra-
risch verwant.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
vrijdag 2 december 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan 
is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (2 december 2016 t/m 12 januari 
2017) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich 
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het 
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 30 november 2016

 VOORBEREIDINGSBESLUIT BEDRIJVENTERREIN UITHOORN 2016

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in 
zijn vergadering van donderdag 24 november 2016 heeft besloten dat een her-
ziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bedrijventer-
rein Uithoorn, zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende verbeelding 
met nummer NL.IMRO.0451.VBBedrijventer2016-VG01. Het voorbereidingsbe-
sluit treedt 23 december 2016 in werking. Het voorbereidingsbesluit en de ver-
beelding liggen met ingang van 23 december 2016 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Het voorberei-
dingsbesluit is ook te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Wettelijk 
is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen beroep kan worden ingesteld.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN NOORDDAMMERWEG 44 EN 
 HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER

Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan Noorddammerweg 44 als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPNoorddammerweg44-VG01 vast te stellen.
Toelichting
Door de omlegging van N201 heeft de oude N201, nu de N196, een andere ver-
keersfunctie gekregen. Van provinciale weg heeft het nu de functie van een ge-
biedsontsluitingsweg gekregen. Dit heeft ook invloed op de verkeersintensiteit. 
Eerder is het verzoek ingediend door de eigenaar van het perceel Noorddam-
merweg 44 om de bestemming te wijzigen in een woonbestemming. Een woon-
bestemming op deze locatie was niet mogelijk vanwege het verkeerslawaai af-
komstig van de N201/N196. Door de gemeente is aangegeven dat na omlegging 
van de N201 onderzocht gaat worden of deze mogelijkheid er nu wel is. Met dit 
bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt om voor het 
perceel een woonbestemming op te nemen.
Besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een besluit heb-
ben genomen tot vaststelling van een hogere grenswaarde van maximaal 60 dB 
als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het besluit heeft betrekking op de realisatie 
van een bestemmingswijziging van het pand Noorddammerweg 44 te Uithoorn, 
conform het ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg 44. De verhoogde ge-
luidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Koningin Máximalaan 
en de Noorddammerweg. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde dat gelijktij-
dig met het ontwerpbestemmingsplan terinzage heeft gelegen, zijn geen ziens-
wijzen ingediend. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Ter inzage 
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en het besluit hogere 
waarden liggen met ingang van vrijdag 2 december 2016 gedurende zes weken 
ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (2 december 2016 t/m 12 januari 
2017) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich 
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het 
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 30 november 2016

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

Maandag 5 december landelijk 
controlebericht NL-Alert 
Op maandag 5 december zendt de 
overheid rond 12.00 uur een NL-Alert 
controlebericht uit in heel Nederland. 
Aan de hand van dit controlebericht 
kunnen mensen nagaan of hun mo-
biel juist is ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. Om het controlebericht 
aan te kondigen, is een landelijke pu-
bliekscampagne gestart.
NL-Alert is het alarmmiddel van de 
overheid. Met NL-Alert kan de over-
heid mensen heel gericht alarmeren 
en informeren tijdens een ramp bij 
hun in de buurt. In het bericht staat 
wat er aan de hand is en wat je op dat 
moment het beste kunt doen.
Als je het controlebericht op 5 de-
cember ontvangt, weet je zeker dat 

jouw mobiel juist is ingesteld. In het 
bericht is duidelijk aangegeven dat 
het om een controlebericht gaat en 
dat je niets hoeft te doen.
NL-Alert is al meer dan 130 keer in-
gezet. Met name bij grote branden is 
NL-Alert veelvuldig gebruikt, maar 
ook bij explosiegevaar en onver-
wacht noodweer is NL-Alert ingezet 
om mensen in de directe omgeving 
te waarschuwen.
Steeds meer mobiele telefoons zijn 
automatisch ingesteld om NL-Alert 
te ontvangen. Op sommige toestel-
len, zoals de iPhone, moet je dit zelf 
doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl, 
stel je mobiel in en help ook anderen 
met instellen.

Wilt u een lagere energierekening, 
meer wooncomfort en een hoge-
re woningwaarde? Via het Energie-
loket kunt u eenvoudig een huis-
scan doen en krijgt direct een per-

soonlijk advies welke energiebespa-
rende maatregelen voor uw woning 
het meest geschikt zijn. Ook vindt u 
hier goede vakspecialisten. Kijk voor 
meer informatie op www.uithoorn.nl

Online Regionaal 
Energieloket geopend

Stel, er is een brand in de buurt  
waarbij giftige rook vrij komt. 

Als jij in de directe omgeving van een 
noodsituatie bent, ontvang je een 
tekstbericht op jouw mobiele telefoon.

In het tekstbericht staat precies  
wat er aan de hand is en wat je  
het beste kunt doen.

biep

NL-ALERT

Giftige rook bij 
brand ChemWerk.
Blijf binnen, sluit 
ramen en deuren.
Stem af op Omroep

NL-Alert 
Direct informatie bij een noodsituatie

Ga nu naar nl-alert.nl en stel je mobiel in




