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

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
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
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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)
Alleen 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 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuld-
hulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

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

13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? Kijk op 
www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemees-
ter 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 commissie-
vergaderingen 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 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot heb-
ben afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen:
- Woensdag 5 december: gemeentehuis

is tot 17.00 uur geopend
- Maandag 24 december: gemeentehuis gesloten,

scheidingsdepot open
- 1e Kerstdag: dinsdag 25 december 2018 gesloten
- 2e Kerstdag: woensdag 26 december 2018 gesloten
- Oudejaarsdag: maandag 31 december 2018 gesloten,

scheidingsdepot open
- Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019 gesloten

Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig 
online een afspraak maken via www.uithoorn.nl/afspraak. Ons 
afsprakensysteem houdt rekening met de feestdagen.

Afval
Kijk voor gewijzigde tijden voor het ophalen van het afval en de 
nieuwe afvalkalender 2019 op www.uithoorn.nl/afval. 

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden

 VERTRAGING WERK-
 ZAAMHEDEN BOTERDIJK 
Door onvoorziene omstandighe-
den lopen de werkzaamheden aan 
de Boterdijk uit. Naast de ernstige 
beschadiging van de brug bij huis-
nummers 109-110a, is ook het as-
falt van de Boterdijk in een slech-
tere staat dan gedacht. Het slech-
te asfalt is inmiddels verwijderd en 
vervangen door een nieuwe, eer-
ste asfaltlaag.  We brengen de 
definitieve laag op een later mo-
ment aan, om te voorkomen dat er 
scheuren in de asfaltdeklaag ont-
staan. De ondergrond moet name-
lijk eerst weer voldoende zijn her-
steld na de werkzaamheden. 
Ook onderzoeken we op dit mo-
ment de staat van brug 3 (bij de 
huisnummers 177-182). De uit-
komst van dit onderzoek kan van 
invloed zijn op de duur van de 
werkzaamheden. Dit geldt ook 
voor eventuele winterse weers-
omstandigheden. De planning is 
nu dat de werkzaamheden rond 
het begin van het 2e kwartaal van 
2019 zijn afgerond. Tot die tijd is 

doorgaand verkeer via de Boter-
dijk niet mogelijk. Het overige ver-
keer zal tijdens deze periode hin-
der ondervinden.   

 ONDERHOUD FIETS- 
 EN VOETPAD 
 WIEGERBRUINLAAN
Vanaf 26 november tot ongeveer 
21 december 2018 gaan we het 
geasfalteerde fiets- en voetpad 
van de Wiegerbruinlaan, tussen 
Alfons Ariënslaan en Guido Ge-
zellelaan, opknappen. Het nieu-
we fi etspad wordt aangelegd met 
rode tegels, het voetpad met grij-
ze tegels zoals de rest van de 
fi ets- en voetpaden langs de Wie-
gerbruinlaan.

Bereikbaarheid
Vanwege de werkzaamheden 
wordt het voet- en fietspad tij-
delijk afgesloten. Voetgangers 
en fi etsers worden omgeleid via 
het bestaande voet- en fi etspad 
aan de andere kant van de Wie-
gerbruinlaan (langs het Hoge 
Heem).

Werk in uitvoering

Geheimhouding 
persoonsgegevens
De basisregistratie personen 
(BRP) bevat de persoonsgege-
vens van alle inwoners van de 
gemeente. De overheid mag de-
ze gegevens gebruiken. Bijvoor-
beeld voor kinderbijslag, studie-
financiering en pensioen. Soms 
worden uw gegevens ook aan an-
deren doorgegeven. Wilt u weten 
welke instellingen uw gegevens 
krijgen? Kijk dan op de website 
www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Geheimhouding aanvragen
Wilt u niet dat uw gegevens wor-
den doorgegeven? Vraag dan aan 
de gemeente om geheimhouding 
van uw persoonsgegevens. U 
hoeft daar geen specifi eke reden 
voor op te geven. U kunt de ge-
heimhouding ook weer laten stop-
pen. Jongeren vanaf 16 jaar moe-
ten zelf een schriftelijke aanvraag 
tot geheimhouding indienen. Het 
stopzetten van de geheimhouding 

geeft u ook schriftelijk door. Bij 
het aanvragen of stopzetten moet 
u altijd een kopie van uw geldig
identiteitsbewijs bijvoegen. 

Verhuizen
Gaat u verhuizen naar een andere 
gemeente? U hoeft in de nieuwe 
gemeente niet opnieuw geheim-
houding aan te vragen. In som-
mige gevallen moet de gemeente 
uw persoonsgegevens toch door-
geven. Ook als u geheimhouding 
heeft aangevraagd. Dit gebeurt 
als overheidsinstellingen uw ge-
gevens willen hebben. Bijvoor-
beeld de Belastingdienst of de So-
ciale Verzekeringsbank (SVB). 

Wanneer geheimhouding
U kunt alleen geheimhouding 
aanvragen voor:
- uw eigen persoonsgegevens;
- de persoonsgegevens van uw

kinderen tot 16 jaar.

De gemeente verwerkt de ge-
heimhouding binnen 4 weken. Als 
u de geheimhouding aanvraagt bij 
een aangifte van verblijf en adres, 
wordt de geheimhouding gelijk
verwerkt.

We gaan (langzaam) van het 
(aard)gas af. En dat brengt veran-
dering met zich mee; voor en ach-
ter de voordeur. Welke alternatie-
ven voor aardgas zijn er? En wat 
betekent dat voor uw woning? Het 
Regionaal Energieloket en de ge-
meente Uithoorn praten u graag 

bij op dinsdag 18 december over 
de stappen die u nu al kan nemen 
om uw woning te verduurzamen. 
Noteer daarom 18 december al-
vast in uw agenda en hou de ge-
meentepagina en www.uithoorn.
nl in de gaten voor de exacte lo-
catie en het tijdstip. 

Noteer de datum:
Informatieavond aardgasvrij

Als u een evenement gaat orga-
niseren waarbij meer dan 2000 
bezoekers verwacht worden, dan 
moet u dit ruim tevoren bij de ge-
meente melden (voor 1 december 

2018). Geef het evenement dat 
u wilt organiseren in 2019 voor
1 december 2018 via het mel-
dingsformulier op www.uithoorn.
nl aan ons door.

Grote evenementen in 2019 voor 
1 december 2018 aanmelden!

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (van 08.30 uur tot 10.30 uur) via (0297) 
513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het be-

sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

TER INZAGE
- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 41. Ter inzage vanaf 18 ok-

tober t/m 28 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen en wer-
ken, de heer W. van de Lagemaat van de gemeente Uithoorn via (0297) 
513111.

- Beleidsnota Armoede en Schulden 2019 – 2022 inclusief; Concept ver-
ordening maatschappelijke participatie; Conceptverordening individue-
le inkomens- en studietoeslag. Inzageperiode: 18 oktober 2018 tot en
met 5 december 2018. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesselink of
K. Woltering (0297) 513111.

- Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan en Besluit hogere waarde
Wet geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Ter inza-
ge van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018. Inlichtingen
bij afdeling wonen en werken, R. Noorhof (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Ter inzage
van 15 november tot en met 27 december 2018. Inlichtingen afdeling
wonen en werken, L. Schuijt. (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2018-075421, Hoofdweg 137, het omzetten van een bedrijfswoning

naar een plattelandswoning (ontvangen 14-11-2018).
Uithoorn
- 2018-074447, Zijdelveld 29, het uitvoeren van constructieve wijzigingen 

in de woning (ontvangen 12-11-2018).
- 2018-075424, Albert Verweylaan 54, het plaatsen van een dakkapel

aan de voorzijde (ontvangen 21-11-2018).
- 2018-075431, Stationsstraat 10, het realiseren van een bed and break-

fast (ontvangen 21-11-2018).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2018-071975, Wederik 46, het realiseren van een aanbouw aan de ach-

terzijde van de woning (vergunningsvrij).
- 2018-064135, hoek Randhoornweg / Randweg, het afwijken van het

bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een bosplantsoen (ingetrok-
ken).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2018-066821, Burgemeester van Meetelenstraat nabij 16 t/m 20, het re-

aliseren van een hellingbaan (verzonden 21-11-2018).
- 2018-070392, Grauwe Gans 54, het wijzigen van de gevel (verzonden

21-11-2018);
- 2018-065715, Randhoornweg 90, het realiseren van reclame-uitingen

(verzonden 19-11-2018).

Vervolg op volgende blz.

Kappen bomen 
Wiegebruinlaan
Voordat wij met de herstraatwerk-
zaamheden kunnen beginnen 
hebben wij gekeken naar de bo-
men langs dit stuk van het fiets-
pad. Bij dit onderzoek, is geble-
ken dat de bomen die hier staan 
slecht groeien en dat er veel bo-
men doodgaan. Daarom hebben 
we besloten om de 9 kleine bo-
men te kappen en te vervangen 
door 13 nieuwe bomen. Het kap-
pen van de bomen en het aan-
brengen van de plantvakken wor-
den nog in 2018 uitgevoerd. Voor 
de nieuwe bomen die we gaan 
planten worden de plantvakken 
voorzien van een goede draina-
ge (afvoeren van water) zodat de 

bomen gezond blijven. De bomen 
planten wij in 2019. De hoge bo-
men langs de weg van de Wieger-
bruinlaan blijven staan.

 BOOMVEILIGHEIDS-
 INSPECTIE BOMEN 
 UITHOORN
Begin december 2018 begint 
het bedrijf ‘De Boominspecteurs’ 
met de boomveiligheidsinspectie 
(VTA) van een groot aantal bomen 
in Uithoorn. De gemeente heeft de 
plicht alle bomen die de gemeen-
te in beheer en eigendom heeft 
te inspecteren en te controleren 
op onderdelen zoals veiligheid 
en gezondheid. Tijdens deze in-
spectieronde worden alle bomen 
die jaarlijks en 3 jaarlijks moeten 
worden gecontroleerd, geïnspec-
teerd. In totaal gaat het om onge-
veer 7500 bomen die door de he-
le gemeente Uithoorn staan. De 
inspecteurs zijn herkenbaar aan 
hun felgekleurde kleding. De ver-
wachting is dat deze inspectieron-
de in maart 2019 klaar is. Na deze 
inspectie volgt een advies voor de 
gemeente. Daarin staat beschre-
ven of wij maatregelen voor be-
paalde bomen moeten treffen, en 
welke maatregelen dit zijn.



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

 INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2018-074970, Evenemententerrein Legmeer-West, het aanvragen van

het evenement, Foodtruck Festival, van 23 t/m 25-8-2019 (ontvangen
20-11-2018).

- 2018-073187, Marktplein 11, het aanvragen van een exploitatie- en
drank- en horecavergunning Sjiek aan de Amstel (ontvangen 9-11-2018)

- 2018-073828, Randhoornweg 100, het aanvragen van het evenement, 
Sport en Spel Weekend Legmeervogels van 21 t/m 23-06-2018 (ont-
vangen 15-11-2018).

- 2018-074276, Legmeerplein, het aanvragen van het evenement, Kerst
in de Legmeer op 15-12-2018 van 13.00 tot 16.00 uur (ontvangen 16-
11-2018).

 VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2018-074071, Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning Café Cobus

voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in 2019 (verzonden 26-11-
2018). 

- 2018-069742, Kerklaan, evenementenvergunning Kerstconcert van
Muziekvereniging Tavenu op 15 december 2018 om 14.00 en 15.30 uur 
op het plein voor Dorpshuis de Quakel (verzonden 26-11-2018).

Uithoorn
- 2018-072664, Eendracht 8, melding RKBS De Springschans voor de

kerstviering op 19-12-2018 van 17.00 tot 20.00 uur (verzonden 20-11-
2019).

- 2018-064266, Industrieweg 20, melding Alkwin Kollege, enige ver-
keershinder door het aanrijden van voertuigen voorafgaand aan het
Kerstgala voor eindejaarsleerlingen op 14-12-2018 van 20.00 tot 21.30 
uur (verzonden 15-11-2018).

- Koningin Julianalaan 27, kennisgeving incidentele festiviteit en later
sluitingsuur verleend aan de exploitant van The Party Factory op 31 de-
cember 2018 van 22.00 tot 5.00 uur (verzonden 26-11-2018).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
- 2018-075161, Bedrijvenweg 6, aanvraag milieumelding, opstarten be-

drijf voor het leveren van service en onderdelen voor afvalinzamelsy-
stemen (ontvangen 20-11-2018), Deze bekendmaking strekt alleen tot 
informatie.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN


	48_ED3_PAG02
	48_ED3_PAG03

