
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.

Aangifte van geboorte en overlijden op 
maandag 24 december 2018
Het gemeentehuis van Uithoorn is op maandag 24 december 
gesloten. Wel kan men op deze dag tussen 10.00 en 11.00 uur 
aangifte van geboorte of overlijden doen in het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. U kunt niet terecht voor an-
dere zaken. Voor meer informatie, kijk op www.uithoorn/contact.

- Maandag 24 december: gemeentehuis gesloten: behalve
tussen 10.00-11.00 uur alleen open voor aangifte van ge-
boorte of overlijden. U kunt niet terecht voor andere zaken.
Het scheidingsdepot is wel open deze dag

- 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. 

ONDERHOUD FIETSBRUG 
 GROTE WIELEN - GOUWZEE
Vanaf 17 december 2018 begint 
de gemeente met het onderhoud 
aan de fietsbrug tussen Grote 
Wielen en Gouwzee in. Het werk 
is dit jaar nog klaar. Het brugdek, 
de leuningen en de liggers on-
der het brugdek worden vervan-
gen. De fi etsbrug wordt afgeslo-
ten. U kunt via het pad langs Mo-
lenvaart van en naar Grote Wie-
len / Gouwzee.

 PLAATSING 
 ONDERGRONDSE 

CONTAINERS PMD
Vanaf 17 december worden bij 
de hoogbouw (fl ats, appartemen-

ten) in Uithoorn en De Kwakel on-
dergrondse containers geplaatst 
voor de inzameling van PMD. 
PMD bestaat uit Plastic- en Me-
talen verpakkingen en Dranken-
kartons. De ondergrondse con-
tainers vervangen de oranje pa-
len en aparte zakkeninzameling 
van PMD-afval bij flats en ap-
partementen. We maken nu vast 
een begin met het plaatsen van 
een deel van de containers. Het 
grootste deel van de ondergrond-
se containers plaatsen wij na de 
kerstvakantie. Wij verwachten dat 
we alle containers halverwege fe-
bruari 2019 hebben geplaatst. U 
kunt ze vanaf dat moment gelijk 
gebruiken.

Werk in uitvoering

Gebruik Wmo-vervoer 
tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er 
veelvuldig gebruik gemaakt van 
het Wmo-vervoer. Wij raden u 
daarom aan tijdens deze dagen 
rekening te houden met de vol-
gende richtlijnen. Wanneer u ze-
ker wilt zijn van vervoer door het 
Wmo-vervoer Amstelland op eer-
ste of tweede kerstdag, dan dient 
u deze rit(ten) liefst een week tot
minimaal twee dagen van tevoren 
(dus uiterlijk 22 december 2018)
te bestellen. Wanneer u later be-
stelt, geldt de regel vol=vol. Op
oudejaarsavond rijdt het Wmo-
vervoer tot 2 .  uur ’s avonds.
Op Nieuwjaarsdag begint het

Wmo-vervoer te rijden op de nor-
male ti d. Dit is om .  uur ‘s 
morgens. Ritten kunt u reserve-
ren via tel. 020-4605461.

Ritbijdrage Wmo-vervoer 
wijzigt per 1 januari 2019
De ritbijdrage voor het Wmo-ver-
voer is gebaseerd op het kilome-
tertarief van het openbaar ver-
voer (OV). Met ingang van 1 janu-
ari 2019 wijzigen de OV-tarieven. 
Dit heeft ook gevolgen voor de rit-
bijdrage voor het Wmo-vervoer. 
De gewijzigde ritbijdragen voor 
het Wmo-vervoer staan in onder-
staande tabel.

Tarieven per 1-1-2019 Opstaptarief Tarief per km tot 25 km

Reiziger € 0,63 € 0,108
Medisch begeleider Gratis  Gratis 
Medereiziger € 0,96 € 0,162
Kind < 4 jaar Gratis Gratis
Kind 4-12 jaar € 0,63 € 0,162

Informatiespreekuur over 
collectieve zorgverzekering
De gemeente Uithoorn biedt voor 
inwoners met een minimum inko-
men een collectieve zorgverzeke-
ring aan van Zorg en Zekerheid. 
Voor wie nog geen collectieve 
verzekering heeft, meer informa-
tie wil en/of overweegt om over te 
stappen houdt de gemeente een 
spreekuur op 20 december. 

Inwoners met een inkomen tot 
130 procent van de bijstandsnorm 
kunnen deelnemen aan deze col-
lectieve zorgverzekering (de ge-
meentepolis). Het pakket van de 
collectieve zorgverzekering is uit-
gebreid met extra vergoedingen 
voor kosten zoals bijvoorbeeld 
brillen, fysiotherapie of de tand-
arts. Zorg en Zekerheid geeft een 
korting en de gemeente betaalt 
een deel van de premie. Kinderen 
tot 18 jaar kunnen gratis mee wor-
den verzekerd. Er is een keus tus-
sen AV- Standaard en AV-top. Bij 
beide pakketten is het verplichte 
eigen risico meeverzekerd. Het 
meeverzekeren van het eigen ri-
sico zorgt ervoor dat er geduren-
de het aar geen e tra nota’s wor-
den gestuurd. Wel moet rekening 
gehouden worden met de eventu-
ele eigen bijdrage.
Het spreekuur is op donderdag 
20 december van 13.00 uur tot 
16.00 uur en wordt gehouden in 

het gemeentehuis aan de Laan 
van Meerwijk 16. Inwoners die 
voor het spreekuur komen, kun-
nen zich melden bij de balie. Ge-
trainde vrijwilligers van Uithoorn 
voor Elkaar zijn aanwezig om vra-
gen te beantwoorden over de ge-
meentepolis. Het is ook mogelijk 
om direct een aanvraag in te die-
nen. Het is noodzakelijk om een 
identiteitsbewijs mee te nemen, 
het BSN nummer van de gezins-
leden, een bankrekeningnummer, 
het polisblad van de huidige ver-
zekering en een inkomensspeci-
ficatie van de afgelopen maand 
(of rekeningafschrift). Het mis-
schien goed om van te voren te 
bekijken welke kosten er het eer-
ste jaar aankomen om te bepa-
len welk pakket het meest van 
toepassing is. Op de website 
www.gezondverzekerd.nl is te-
rug te vinden welke vergoedin-
gen in de pakketten zijn opgeno-
men. Het Sociaal Loket van de 
gemeente kan antwoord geven 
op de vraag of u in aanmerking 
komt voor deelname aan de col-
lectieve verzekering. Het Sociaal 
Loket is telefonisch bereikbaar via 
0297-513111 op maandag tot en 
met vrijdag van 9.00-10.30 uur. 
Daarnaast is er een inloopbalie 
op woensdagmiddag van 13.00-
17.00 uur.

Gratis cursus Politiek Actief 
voor inwoners Uithoorn

nder het motto ‘Jouw gemeen-
te, ouw zaak’ biedt gemeente Uit-
hoorn ook in 2019 gratis de cur-
sus Politiek Actief aan. Deelne-
mers leren debatteren en effi ciënt 
invloed uitoefenen op de lokale 
politiek. 

Cursus Politiek Actief
De cursus Politiek Actief begint op 
26 februari 2019 en bestaat uit vijf 
bijeenkomsten met elk een eigen 
thema. Naast theoretische ken-
nis, worden ook vaardigheden zo-
als debatteren en lobbyen bij de 
gemeente verbeterd. Gastdocen-
ten geven presentaties en uiter-
aard worden ook lokale politici en 
bestuurders uitgenodigd om er-
varingen uit de praktijk te horen. 
Daarnaast bezoeken de deelne-
mers een raadsvergadering en 
krijgen ze de mogelijkheid een 
(korte) stage te lopen bij een poli-
tieke partij of bij de gemeente. 

Voor wie
De cursus Politiek Actief is be-
doeld voor iedereen die erover 
nadenkt politiek actief te worden, 
maar nog niet precies weet wat de 
mogelijkheden zijn. Daarnaast is 
de cursus ook zeer geschikt voor 
inwoners die willen weten hoe zij 
meer invloed kunnen uitoefenen 
op de lokale besluitvorming.

Doel bereikt
In 2017 is deze cursus ook geor-
ganiseerd en zeer positief ontvan-
gen. De cursus zat snel vol en een 
aantal deelnemers is aan de slag 
gegaan bij een politieke partij. “Ik 
wilde weten of politiek actief wor-

den iets voor mij is èn ik wilde de 
vaardigheden die deze cursus me 
leerde gebruiken voor mijn huidi-
ge werk.” “Ik heb zeker meer in-
zicht gekregen in het functioneren 
van de gemeentelijke politiek.” Al-
dus enkele enthousiaste deelne-
mers van de cursus Politiek Actief 
in 2017. 

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

26 februari 2019
Introductie, kennismaking en 
algemene staatsinrichting

6 maart 2019
Hoe werkt de gemeente(raad)?

19 maart 2019
emeenteli ke fi nanciën en 

lobbyen bij de gemeente

2 april 2019
De Uithoornse politieke partijen

16 april 2019
Debatteren en spreken in het 
openbaar

25 april 2019
Raadsvergadering bijwonen

Aanvang is steeds om 19.30 uur; 
eindtijd rond 22.00 uur.

Aanmelden 
Aanmelden kan tot en met 15 fe-
bruari 2019 bij Hans van Leeu-
wen, raadsgriffier van Uithoorn, 
via griffi e uithoorn.nl. Er is een 
beperkt aantal plekken beschik-
baar, dus vol = vol.

Informatieavond ‘op weg naar aardgasvrij’: 

18 december in De Schutse
Het zal u vast niet ontgaan zijn. 
Nederland moet van het aard-
gas af en de overheid wil daarom 
dat onze woningen in 2  ‘aard-
gasvri ’ zi n. Bent u benieuwd wat 
dat eigenlijk inhoudt, aardgasvrij? 
Wilt u weten wanneer de gemeen-
te met de plannen voor aardgas-
vrije wijken komt? Of bent u be-
nieuwd wat u nu vast kunt doen 
op weg naar aardgasvrij wonen?  
Deze onderwerpen komen alle-
maal aan bod tijdens de bijeen-
komst die de gemeente samen 
met het Regionaal Energieloket 
organiseert op dinsdag 18 de-
cember.
Hoewel het nog lang duurt voor-

dat het 2050 is, is het toch belang-
rijk dat u nu al begint met maat-
regelen die uw woning duurza-
mer kunnen maken. Tijdens de 
informatieavond krijgt u tips van 
het Regionaal Energieloket om zo 
beter voorbereid op weg te gaan 
naar een aardgasvrij huis in de 
toekomst. Denk daarbij aan tips 
hoe u uw huis kunt isoleren, wel-
ke manieren er zijn om duurzaam 
energie op te wekken en zo uitein-
delijk energie en geld te bespa-
ren. De informatievond begint om 
19.30 uur in de Schutse,  De Mé-
rodelaan 1, Uithoorn. U bent van 
harte welkom en hoeft zich niet 
voor deze avond aan te melden.

Onderzoek naar bodem 
kinderspeelplaatsen
Op veel plaatsen in Nederland zit 
een kleine hoeveelheid lood in de 
bodem. De Provincie Noord-Hol-
land doet onderzoek naar lood in 
de bodem bij kinderspeelplaat-
sen in de hele provincie. De Om-
gevingsdienst NZKG coördineert 
dit onderzoek voor de gemeen-
te Uithoorn, beoordeelt de onder-
zoeksresultaten en adviseert de 
gemeenten over eventueel te tref-
fen maatregelen. 

Onderzoek
Alle kinderspeelplaatsen in de 
gemeenten binnen het werkge-
bied van de Omgevingsdienst 
NZKG (exclusief Amsterdam en 
Zaanstad) zijn door de provincie 
in kaart gebracht. Bij een aantal 
speelplaatsen wordt meer onder-
zoek gedaan naar loodverontreini-
ging omdat kinderen hier eventu-
eel in contact kunnen komen met 
de bodem. Inname van te veel 

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

lood is schadelijk voor kinderen 
onder de 6 jaar. In de maand de-
cember 2018 worden grondmon-
sters genomen. In Uithoorn wor-
den er op drie plekken grondmon-
sters genomen. Dit gebeurt naar 
verwachting op 13 en 14 decem-
ber. Het bedrijf Sweco voert dit 
uit in opdracht van de Provincie 
Noord-Holland. 
Tijdens het onderzoek neemt een 
medewerker van Sweco monsters 
van de bodem om in het labora-
torium te onderzoeken. In janua-
ri worden de resultaten van deze 
onderzoeken verwacht. Afhanke-

lijk van de aangetroffen hoeveel-
heid lood kan het zijn dat de ge-
meente maatregelen moet treffen 
bij de speeltuin. 

Meer informatie
Informatie over lood in de bodem 
kunt u vinden op de sites van de 
GGD Amsterdam, de provincie 
Noord-Holland en de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied. 
Deze websites kunt u aanklikken 
via dit bericht op www.uithoorn.nl. 
Als u daarnaast toch nog vragen 
heeft, kunt u altijd met ons contact 
opnemen.

Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot heb-

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden



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 (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.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2018-076342 Nieuwbouw van 76 woningen in het gebied Legmeer, fa-

se 4-5-6 (ontvangen 22-11-2018).
- 2018076271 het intern verbouwen van bedrijfsgebouw Tica, Randweg

155 (ontvangen 23-11-2018).
- 2018-076104 Grevelingen 20, het plaatsen van een dakkapel (ontvan-

gen 26-11-2018).
- 2018-078998 Amsterdamseweg 15 a te Uithoorn, het bouwen van een

bedrijfsverzamelgebouw (ontvangen 4-12-2018).
De Kwakel
- 2018-074434 Pastoor J. van Dijklaan 55, het plaatsen van een dakka-

pel (ontvangen 13-11-2018).
- 2018-077060, Iepenlaan 46, het vergroten van de berging en het reali-

seren van een veranda (ontvangen 26-11-2018).
- 2018-077796 Hoofdweg 161 te De Kwakel, het plaatsen van een dak-

kapel (ontvangen 2-12-2018).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2018-065712, Amstelplein 37, het wijzigen van de inrichting.
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.

De Kwakel
- 2018-074434, Pastoor J. van Dijklaan 55, het plaatsen van een dakka-

pel (verzonden 29-11-2018).
Uithoorn
- 2018-074447, Zijdelveld 29, het uitvoeren van constructieve wijzigingen 

in de woning (verzonden 30-11-2018).
- 2018-052964, Herman Gorterhof 86, het plaatsen van nieuwe ramen en 

rolluiken (verzonden 30-11-2018).
INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen het intrekken van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken, 
op dezelfde manier als tegen een verleende vergunning. Hoe u dat moet 
doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2017-066146, Steenwycklaan 40, het oprichten van een woning (ver-

zonden 22-11-2018);

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2018-075908, Evenemententerrein Legmeer-West, het aanvragen van

een evenementenvergunning, Foodtruckfestival op 9 en 10 juni 2019
(ingekomen 21-11-2018).

- 2018-076184, Cort van der Lindenplein 7, aanvraag exploitatievergun-
ning horecabedrijf (ingekomen 22-11-2018).

- 2018-076489, Eendracht 2, melding kerstdiner OBS De Kajuit op 20 de-
cember 2018 (ingekomen op 22-11-2018).

- 2018-076514, Eendracht 2, melding sponsorloop OBS De Kajuit op 13-
12-2018 (ingekomen op 22-11-2018).

- 2018-076026, Zijdelwaardplein, aanvraag standplaatsvergunning vis-
kraam op dinsdag (ingekomen op 21-11-2018).

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
- 2018-022599, onttrekkingsvergunning ten behoeve van het onttrek-

ken van 29 zelfstandige woonruimten, gelegen aan de mgr. Noordman-
laan 15-21 oneven, 25-31 oneven, 35-41 oneven, 49-55 oneven, 76-96 
even, st. Jozeflaan 12-14 even 1424BD, 1424BE, 1424BJ, 1424CC te
De Kwakel (verzonden 4-10-2018).

Uithoorn
- Legmeerplein 22, Simply Asian, aanwezigheidsvergunning voor het

plaatsen van 1 kansspelautomaat (verzonden 3-12-2018).
- Koningin Julianalaan 18 (rectifi catie), kennisgeving incidentele festivi-

teit en later sluitingsuur verleend aan de exploitant van The Party Facto-
ry op 31 december 2018 van 22.00-05.00 uur (verzonden 26-11-2018).

- 2018-050879, Legmeerplein, evenementenvergunning Kerst in de Leg-
meer op 15 december 2018 van 13.00-16.00 uur (verzonden 06-12-
2018).
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