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

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
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 en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 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

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

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:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn
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Meer informatie over de openingstijden: www.uithoorn.nl

Burgerzaken en klantcontactcentrum
• Op donderdag 22 december open en telefonisch te bereiken vanaf 11.00 uur.
• Op tweede kerstdag (26 december) hele dag gesloten.
• Op dinsdag 10 januari open tot 14.00 uur.

Openingstijden scheidingsdepot met kerst en oudjaar
• Kerstavond (24 december) vanaf 15.30 uur gesloten
•• Op tweede kerstdag (26 december) hele dag gesloten.
• Oudjaarsavond (31 december), vanaf 15.30 uur gesloten. 

Afvalkalender
Kijk op de afvalkalender voor afwijkende ophaaldata tijdens de feestdagen via 
www.uithoorn.nl of www.recyclemanager.nl  

Afspraak maken
VVoor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig online een 
afspraak maken. Ons afsprakensysteem houdt rekening met de afwijkende 
openingstijden. 

Nieuwjaarsdag valt dit jaar in het weekend. Dit heeft geen gevolgen 
voor de openingstijden van het gemeentehuis, wel voor het schei-
dingsdepot.

Afwijkende openingstijden Burgerzaken / 
Klantcontactcentrum / receptie
- Dinsdag 10 januari 2017 tot 14.00 uur open.

Openingstijden scheidingsdepot met oudjaar
- Oudjaarsavond (31 december 2016), vanaf 15.30 uur gesloten.

Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig 
online een afspraak maken. Ons afsprakensysteem houdt 
rekening met de afwijkende openingstijden.

Afval
Kijk voor gewijzigde tijden voor het ophalen van het afval op 
www.uithoorn.nl

Scholenmarkt 18 januari
Zit je in groep 8 en wil je weten naar 
welke scholen je straks allemaal 
kunt gaan? Kom dan met je ouders/
verzorgers naar de Scholenmarkt in 
Uithoorn!

Op 18 januari 2017 houden meer-
dere scholen voor voortgezet on-
derwijs uit de omgeving (Uithoorn, 
Aalsmeer, Amstelveen en De Ron-
de Venen) een Scholenmarkt in het 
Alkwin Kollege in Uithoorn (Weeg-
bree 55). Je bent tussen 18.15 en 
19.45 uur van harte welkom. 
Op deze informatiemarkt kun je met 
docenten en enkele leerlingen van 
verschillende scholen praten. Zo 
krijg je een goed beeld van de moge-
lijkheden. Tijdens de Scholenmarkt 
maken de scholen ook bekend wan-
neer hun open dagen zijn.

Welke scholen
Op de scholenmarkt kun je kennis 

maken met onderstaande scholen 
voor het voortgezet onderwijs
Uithoorn 
- Alkwin Kollege 
- Thamen 
- Praktijkschool Uithoorn 

Aalsmeer
- Wellantcollege Groenstrook 
- Wellantcollege Westplas Mavo 

Amstelveen
- Amstelveen College 
- Herman Wesselink College 
- Panta Rhei 

Ronde Venen
- Veenlanden College

Meer informatie
Via www.uithoorn.nl linkt u door naar 
de bovengenoemde scholen en 
vindt u meer informatie over de stap 
naar het voortgezet onderwijs.

?

Vet, frituurvet en 
olie veroorzaken 
verstop pingen 
in het riool. 

Tip: giet het terug 
in een plastic fles 
of leeg pak melk 
en doe het in de 
vet-recyclecontainer! 

FRITUURVET?
Niet in het riool!

  nietinhetriool   |      @nietinhetriool   |     www.nietinhetriool.nl

Houd ons water schoon

Tijdens oud en nieuw zullen wij 
een aantal maatregelen treffen 
voor het veilig laten verlopen van 
de jaarwisseling. Welke maatre-
gelen dat zijn leest u hier.

Afvalbakken

De gemeente verwijdert alle open-
bare afvalbakken in de week van 26 
tot 30 december 2016. De afvalbak-
ken bij winkelcentra zijn als laatste 
aan de beurt. De gemeente plaatst 
de bakken in de week van 2 tot 6 ja-
nuari 2017 weer terug.

Alle ondergrondse 
containers dicht op 
31 december

Alle ondergrondse containers wor-
den op 31 december vanaf 10.00 
uur afgesloten. Er mag niets naast 
de containers worden geplaatst. 
Op 1 januari worden alle containers 
weer geopend. Wij adviseren u om 
zelf ook maatregelen te treffen om 
vuurwerkschade te voorkomen. Dit 
kunt u doen door bijvoorbeeld aan-
hangers en afvalcontainers weg te 
halen.

Afsteken en opruimen 
vuurwerk

Op 29, 30 en 31 december mag u, 
als u 16 jaar of ouder bent, vuurwerk 
kopen bij de erkende verkoopadres-
sen. Legaal vuurwerk mag worden 
afgestoken op 31 december 2016 
vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op 1 
januari 2017.

Boete 
De boete voor het afsteken van 
vuurwerk buiten de gestelde tijden 
is € 100,-. Je kunt een boete krijgen 
als je prullenbakken, verkeersbor-
den of andere gemeentelijke eigen-

Maatregelen afval en vuurwerk 
rond de jaarwisseling

pakkingen en lege flessen zijn niet 
te voorkomen. Maar óók het samen 
opruimen van vuurwerkafval is on-
derdeel van het feest. Zo is de buurt 
snel weer schoon en worden onge-
lukken met niet afgegaan vuurwerk 
voorkomen. Om ervoor te zorgen 
dat we 2017 met schone en veilige 
straten beginnen, ruimt de gemeen-
te vuurwerkafval op. Maar, u kunt 
daarbij ook helpen. Pak de bezem 
en veeg de straat schoon. Een kleine 
moeite. Bovendien voorkomen we 
dat vuurwerk dat niet is afgegaan de 
volgende dag gevonden kan worden 
door kinderen. En dat voorkomt ge-
vaarlijke situaties. Onze reinigings-
dienst is blij met uw hulp. Zij kunnen 
dankzij uw hulp sneller UW STRAAT 
schoon vegen.

Vuurwerkzakken

Bij alle verkooppunten van vuurwerk 
in de gemeente worden vuurwerk-
zakken uitgedeeld. Deze zakken zijn 
tijdens openingstijden ook af te ha-
len op het scheidingsdepot. De ope-
ningstijden zijn: maandag, woens-
dag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur 
(kerst- en oudjaarsavond tot 15.30 
uur) en met uitzondering van feest-
dagen.

Wijziging wijkindeling 
inzameling afval

Voor de inwoners die in 2016 inge-
deeld waren in de wijk ‘Bedrijventer-
rein’, verandert er iets in inzameling 
van afval en grondstoffen. Zij krijgen 
een brief thuis. De woningen aan de 
Burgemeester Brautigamlaan, de 
Burgemeester van Meetelenstraat, 
de Thamerweg t/m huisnummer 30 
en de Wilhelminakade (vanaf de 
busbaan) zijn voor de inzameling in-
gedeeld bij ‘De Regentes’. 

Afval- en grondstoffenkalender
De afval en grondstoffenkalender 
2017 is als uitklapblad in de ge-
meentegids verwerkt. De gemeen-
tegids wordt rond januari / februari 
bij u thuis bezorgd. Gemeentegids 
niet ontvangen? Dan kunt u een ge-
meentegids of afval- en grondstof-
fenkalender ophalen bij het gemeen-
tehuis of het scheidingsdepot. De in-
formatie is digitaal beschikbaar via 
www.recyclemanager.nl en vanaf ja-
nuari 2017 op www.uithoorn.nl 

Aanbieden minicontainers en 
PMD-zakken
Minicontainers of zakken met plastic 
en metalen verpakkingen en dran-
kenkartons (PMD) kan men uitslui-
tend aanbieden vanaf de avond vóór 
de inzameldag tot 7.30 uur op de in-
zameldag. De inzameling van PMD 
is voor alle hoogbouw op woensdag. 

App
Via www.recyclemanager.nl kunt u 
de app of een kalender per postcode 

downloaden. Ook is te zien waar de 
dichtstbijzijnde tuingroendepots en 
ondergrondse containers voor textiel 
en glas zijn. 

Vragen
Bij vragen, of problemen met de in-
zameling, kan de gemeente gebeld 
worden via nummer (0297) 513 111. 

Kerstbomen ophalen

De kerstbomen kunnen op de vol-
gende dagen op de opstelplaatsen 
worden aangeboden. Dit is gratis en 
de bomen hoeven niet aangemeld 
te worden. 

Maandag 2 en 9 januari 
- De Legmeer, Legmeer-West en 

Kootpark Laag- en hoogbouw
Dinsdag 3 en 10 januari 
- Europafl ats Hoogbouw
Woensdag 4 en 11 januari 
- Zijdelwaard (m.u.v. Europafl ats) 

Laag- en hoogbouw
Donderdag 5 en 12 januari 
- Thamerdal, Dorpscentrum, De 

Regentes en Meerwijk-Oost 
Laag- en hoogbouw

Vrijdag 6 en 13 januari 
- De Kwakel, Meerwijk-West, Park 

Krayenhoff, Bedrijventerrein 
Laag- en hoogbouw

Frituurvet

Bakt u tijdens de jaarwisseling zelf 
oliebollen? Gooi als u klaar bent het 
oude frituurvet in de afvalbak of in de 
recyclecontainer. Vet, frituurvet en 
olie veroorzaken verstoppingen in het 
riool. Tip: giet het terug in een plastic 
fl es of leeg pak melk en doe het in de 
vetrecyclecontainer! Deze staan op 
het scheidingsdepot en in de E-Markt 
in De Kwakel. Klein restje in de pan? 
Veeg het weg met keukenrol!

Waarom goed rioolgebruik?
Een goed werkend riool is belang-
rijk voor de volksgezondheid. Afval-
water in het riool wordt gezuiverd zo-
dat het weer schoon terug kan in de 
natuur. U kunt zelf bijdragen aan een 
goed werkend riool en schoon wa-
ter door het riool alleen te gebruiken 
waarvoor het bedoeld is!

Het gemeentebestuur wenst u 
een veilige en fi jne jaarwisseling.

En een goed 2017.

dommen vernield. Jij of je ouders 
betalen bovendien de aangerichte 
schade. Ben je jonger dan 18 jaar, 
dan krijg je een alternatieve straf via 
bureau Halt. 
 
Controle
Het beveiligingsbedrijf VMB en po-
litie surveilleren in en rondom Uit-
hoorn en De Kwakel. Zij houden on-
der andere in de gaten of er sprake 
is van vandalisme. De politie contro-
leert of vuurwerk wel volgens de re-
gels wordt afgestoken. Veiligheid is 
belangrijk. Ook tijdens de Oud en 
Nieuw viering. 

Klachten
Klachten over vuurwerk kunt u mel-
den bij de politie. Bij spoed of heter-
daad 112 en anders via het algeme-
ne nummer 0900 – 8844. 

Gemeente Schoon: 
opruimen van vuurwerk 
doe je samen

De jaarwisseling is een gezellig en 
leuk feest en daar hoort het samen 
vuurwerk afsteken zeker bij. Vuur-
werk afsteken is leuk maar geeft ook 
veel troep. Vuurwerkresten, soms 
met gevaarlijk korte lontjes, ver-



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: 
- 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Anthony Fokkerweg 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van een autoshowroom met poetshal en bandenopslag. Ontvangen 9 decem-
ber 2016.

De Kwakel
- Hoofdweg 151, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

tuinbouwkas. Ontvangen 19 december 2016.
- Hoofdweg 151, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

warmteopslagtank. Ontvangen 19 december 2016.
- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

laadkuil. Ontvangen 19 december 2016.
- Noorddammerweg nabij 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van een woning. Ontvangen 20 december 2016.
- Vuurlijn, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelij-

ke bouwweg ten behoeve van nieuwbouwwijk “De rietkraag”. Ontvangen 12 
december 2016.

Dorpscentrum
- Prins Hendriklaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het herstellen van 

de fundering. Ontvangen 16 december 2016.

 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160-166, 168 en 174. Verklaring van geen bezwaar aan The 

Society Shop B.V. voor het houden van een snuffelmarkt / magazijnverkoop 
van 29 maart t/m 1 april en van 27 t/m 30 september 2017.

- Nijverheidsweg 8, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfs-
pand. Bezwaar: t/m 2 februari 2017.

De Kwakel
- Boterdijk 23, verklaring van geen bezwaar voor het realiseren van een uitweg.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar voor UHC Qui Vive voor het organi-

seren van een recreantentoernooi met aansluitend een feestavond op zater-
dag 8 april 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks).
- Evenementenvergunning aan Buurtbeheer De Legmeer voor het organiseren 

van een Kerstmiddag op zaterdag 17 december 2016 van 12.00 tot 16.00 uur. 
Bezwaar t/m: 23 januari 2017.

- Kruitschuur, instemmingsbesluit voor CIF Operator B.V. voor het uitbreiden 
van het telecommunicatienetwerk.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ganzendiep 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakka-

pellen. Bezwaar: t/m 1 februari 2017.
Thamerdal
- Burgemeester Brautigamlaan 12 t/m 24, omgevingsvergunning voor het op-

richten van 7 eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 31 januari 2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Romeflat 1a, omgevingsvergunning voor het gebruiken van de ruimte als 

schoonheidssalon. Bezwaar: t/m 31 januari 2017.

 KLEDING, TEXTIEL EN SCHOENEN
Voor oude kleding en textiel is vaak een tweede of zelfs een derde leven mogelijk. 
Tweedehands kleding of textiel van goede kwaliteit krijgt vaak een tweede eige-
naar. Kapotte kleding of textiel kan als grondstof dienen voor bijvoorbeeld isola-
tiemateriaal, poetsdoeken of papier. Gooi kleding en textiel dus niet in de duobak, 
maar breng het naar het kringloopcentrum Ceres. Een andere mogelijkheid is om 
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het mee te geven aan een kledinginzamelaar voor een goed doel. De gemeente 
Uithoorn verleent vier maal per jaar een vergunning aan charitatieve instellingen 
om huis aan huis textiel in te zamelen. Vaak doen zij dit door een plastic zak te 
verspreiden. Hetzelfde geldt voor oude schoenen. Breng ze bij Ceres of naar een 
inzamelpunt bij schoenmaker of schoenwinkel. Daarnaast staan er bij winkelcen-
tra in Uithoorn en De Kwakel kledingcontainers.
Hieronder treft u het schema aan van verleende vergunningen voor kledinginza-
melingen voor de periode 2017-2019. 

Verdeling 2017 tot en met 2019

2017
Maart Make-a-Wish Nederland 
Juni Nierstichting Nederland
September Stichting Serviam
December Stichting CliniClowns Nederland

2018
Maart Stichting Serviam
Juni Nederlandse Hartstichting
September Stichting Save the Children
December Stichting Kuren met reuma

2019
Maart Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp
Juni Kovamo
September Stichting Serviam
December Stichting Sociaal /Medische Hulpverlening aan Oost -Europa  

 AANVRAGEN SUBSIDIE BIJ BURGEMEESTER KOOTFONDS
De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen van fi nan-
ciële steun aan instellingen en personen die binnen de gemeente Uithoorn werk-
zaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activitei-
ten.
Subsidieaanvraag voor 24 maart 2017
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond van hun 
activiteiten in Uithoorn en De Kwakel èn hun fi nanciële positie aanspraak te kun-
nen maken op steun kunnen vóór 1 april een onderbouwde subsidieaanvraag in-
dienen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de fi nanciële po-
sitie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan: Stichting Burge-
meester Kootfonds, t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Beoordeling subsidieaanvragen
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in normale uitga-
ven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals con-
tributies en dergelijke.
De subsidieaanvragen worden in april door het bestuur van Stichting Burgemees-
ter Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld 
van de beslissing
Meer info?
Voor informatie kunt u bellen met de heer T.J.J. Schrandt (0297) 513111.

 BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2017 
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, be-
kend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 22 december 2016 heeft be-
sloten tot vaststelling van:
- Verordening Forensenbelasting 2017
- Verordening Grafrechten 2017
- Verordening Hondenbelasting 2017
- Verordening Liggelden 2017
- Verordening Marktgelden 2017
- Verordening Afvalstoffenheffi ng 2017
- Verordening Precariobelasting 2017
- Verordening Rioolaansluitrecht 2017
- Verordening Onroerende zaakbelastingen 2017
- Verordening Rioolheffi ng 2017
- Verordening Algemene Rechten 2017
- Verordening Toeristenbelasting 2017 
De datum van ingang van de heffi ng is 1 januari 2017. De verordeningen zijn vanaf 
1 januari 2017 digitaal te raadplegen op www.offi cielebekendmakingen.nl
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