
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. Alle ope-
ningstijden ziet u via www.uithoorn/contact

- Maandag 24 december: gemeentehuis gesloten:
behalve tussen 10.00-11.00 uur alleen open voor aangif-
te van geboorte 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.

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden

Maatregelen rondom de 
jaarwisseling
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.

kel. Klein restje in de pan? Veeg 
het weg met keukenrol.

Waarom goed rioolgebruik
Van gebruikt frituurvet en bak-
olie kan biobrandstof worden ge-
maakt. En een goed werkend riool 
is belangrijk voor de volksgezond-
heid. Afvalwater in het riool wordt 
gezuiverd zodat het weer schoon 
terug kan in de natuur. U kunt zelf 
bijdragen aan een goed werkend 
riool en schoon water door het ri-
ool alleen te gebruiken waarvoor 
het bedoeld is. Meer informatie op 
de website nietinhetriool.nl 

jaarsvegen: een schoonmaakac-
tie waarbij iedereen op 1 janua-
ri samen straten vuurwerkafval-
vrij maakt.

#NIEUWJAARSVEGEN
Wij vinden het ontzettend leuk om 
te zien hoe Nieuwjaarsvegen in 
onze gemeente verloopt. Deel fo-
t s	en	 	l p es	 et	 ns	v a	Fa e-
book en Twitter met de hashtag 
#Nieuwjaarsvegenuithoorn. 

KERSTBOMEN OPHALEN

De kerstbomen kunnen op de vol-
gende dagen in 2019 op de op-
stelplaatsen worden aangeboden. 
Dit is gratis en de bomen hoeven 
niet aangemeld te worden. 

2 en 9 januari
De Kwakel, Meerwijk-West, 
Park Krayenhoff
3 en 10 januari  
Zijdelwaard (behalve Europarei), 
Bedrijventerrein, De Regentes.
4 en 11 januari  
De Legmeer, Legmeer-West 
en Kootpark 
7 januari 

r pa 	ats
8 januari  
Thamerdal, Dorpscentrum, 
Meerwijk-Oost

In de gemeente staan op een aan-
tal plekken textielcontainers waar 
u gebruikte kleding of textiel in
kwijt kunt. Let vooral op dat u de
oude kleding en textiel in goed ge-

sloten plastic tassen verpakt. Er 
valt de laatste tijd weer voldoen-
de neerslag. Een ondergrondse 
container is nooit helemaal water-
dicht. Er loopt altijd wel iets water 

naar binnen b.v. via de klep. Aan 
natte kleding heeft de textielinza-
melaar Sympany niets. Dan moet 
het als afval worden afgevoerd, 
wat natuurlijk zonde is. 

Lever gebruikte kleding en textiel in 
gesloten plastic zakken in!

AFVAL- EN GROND-
STOFFENKALENDER

De afvalkalender 2019 wordt dit 
jaar weer bij u thuis bezorgd. U 
vindt deze kalender als tabblad 
in de nieuwe gemeentegids die 
in januari huis-aan-huis wordt be-
zorgd in de maand januari. De af-
valkalender ligt ook op het ge-
meentehuis en het scheidings-
depot en kunt u downloaden via 
www.uithoorn.nl/afval 

LET OP: Voor iedere inwoner 
verandert de papierinzameling
De inzameling van papier vindt 
niet meer plaats op dinsdag maar 
op de maandag. 

LET OP: wijziging PMD 
inzameling voor
De Legmeer, Legmeer-West, 
Kootpark van maandag naar 
woensdag

AFVALBAKKEN 

Alle afvalbakken in de gemeente 
worden vanaf 25 tot 31 december 
2018 weggehaald. De afvalbak-
ken bij winkelcentra zijn als laat-
ste aan de beurt. Wij plaatsen de 
bakken in de week van 2 tot 6 ja-
nuari 2019 weer terug.

Alle ondergrondse containers 
dicht op 31 december
Alle ondergrondse containers 
worden op 31 december vanaf 
10.00 uur afgesloten. Op 1 janu-
ari worden alle containers weer 
geopend. Wij adviseren u om zelf 
ook maatregelen te treffen om 
vuurwerkschade te voorkomen. 
Dit kunt u doen door bijvoorbeeld 
aanhangers en afvalcontainers 
van straat weg te halen en het af-
val niet naast de ondergrondse 
containers te plaatsen.

GOOI FRITUURVET IN DE 
VETRECYCLECONTAINER

Bakt u tijdens de jaarwisseling 
zelf oliebollen? Gooi als u klaar 
bent het oude frituurvet in de vet-
recyclecontainer. Vet, frituurvet 
en olie veroorzaken verstoppin-
gen in het riool. Giet het terug in 
een	plast 	 	es	 	leeg	pak	 elk	
en doe het in de vetrecyclecon-
tainer. Deze staan op het schei-
dingsdepot en in de Supermarkt 
Quakel (Kerklaan 10) in De Kwa-

Diners, borrels, feestjes; tijdens 
de feestdagen worden er de no-
dige flessen en potjes geleegd. 
En daarna: lekker glasbakken! U 
glasbakt toch ook mee? Gooi uw 
lege verpakkingsglas in de glas-
ak,	 	dat	n 	lege	 	essen	 	p t-

jes zijn, of er nu eten of cosmeti-
ca in zat. De belangrijkste bood-
schap is: U hoeft het glas niet 
eerst schoon te spoelen. Een 

beetje restjes aan het glas is geen 
bezwaar, doe de deksel of dop er-
op en breng het naar de glasbak. 
Zo wordt glas scheiden nog mak-
kelijker.
Volg @glasscheiden op Insta-
gra ,	Fa e k	en	 tter	en	
glasbak mee met #ikglasbak. 
Meer informatie over glas schei-
den lees je op www.glasintbak-
kie.nl

De glasbak viert de feestdagen
OPRUIMEN VAN VUURWERK 
DOE JE SAMEN!

Elk jaar liggen er na Oudjaar mil-
enen	k l s	v r erka val	 p	

straat. Deze vuurwerkresten zijn 
schadelijk voor het milieu. Daar-
om is het belangrijk dat we ze 
samen opruimen. Zo zorgen we 
niet alleen voor schone buurten 
maar ook voor een betere sfeer. 
Doe daarom mee aan Nieuw-

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

le	 ededel ngen	en	 ekend ak ngen	 k	 p	 . th rn.nl
en	 p	https ek. ele ekend ak ngen.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
v rl p ge	v r en ng 	 rden	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 
er epss hr t	 rengt	de	re ht ank	gr ek sten	 n	reken ng.	 et	 e-

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	 v rl p ge	v r en ng 	 rden	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 voorlopi-
ge 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	verkeers esl ten	alleen	n g	v a	 . ele ekend ak n-
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-
v e.	 	 rdt	dat	 a t at s h ge n r eerd	 ver	 esl ten	 t	de	ge-
meente Uithoorn.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 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.
De Kwakel
- 2018-079699, Vuurlijn 78, het vervangen van twee ramen voor twee ko-

zijnen met openslaande deuren (ontvangen 8-12-2018).
- 2018-079989, Achterweg 27, het wijzigen van de bestemming van agra-

rische bedrijfswoning naar plattelandswoning (ontvangen 10-12-2018).
- 2018-079991, Achterweg 25, het wijzigen van de bestemming van agra-

rische bedrijfswoning naar plattelandswoning (ontvangen 10-12-2018).
Uithoorn
- 2018-079682, Langs de Baan 72, het vervangen van kozijnen (ontvan-

gen 9-12-2018).
- 2018-079980, Multatulilaan 29, het wijzigen van een kozijn in de voor-

gevel (ontvangen 10-12-2018).
- 2018-080662,	Fregat	18,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(10-12-2018).
- 2018-080739, Amstelplein 161, het uitvoeren van onderhoudswerk-

zaamheden (11-12-2018).
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
- 2018-068284, Amsterdamseweg 29 en Joh. Enschedeweg 11, het uit-

breiden van het bestaande bedrijfspand.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
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
- 2018-076104, Grevelingen 20, het plaatsen van twee dakkapellen (ver-

zonden 17-12-2018).
- 2018-076271, Randweg 155, het wijzigen van de brandcompartimente-

ring (verzonden 12-12-2018).
- 2018-065712, Amstelplein 37, het wijzigen van de inrichting (verzonden 

19-12-2018).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2018-079252, Uithoorn en De Kwakel, aanvraag evenementenvergun-

ning Aalsmeers Bloementour op 21-09-2019 (ontvangen 05-12-2018).
Uithoorn
- 2018-079260, Grevelingen 3, aanvraag exploitatievergunning (ontvan-

gen 05-12-2018).
- 2018-080990, Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning kansspel-

automaten (ontvangen 11-12-2018).
- 2018-081317, Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning kansspel-

automaten (ontvangen 12-12-2018).
- 2018-081319, Koningin Julianalaan 20, aanwezigheidsvergunning

kansspelautomaten (ontvangen 12-12-2018).
- 2018-081308, plaatsen reclameborden en een spandoek voor Uit-

hoorns mooiste-de loop (ontvangen 12-12-2018).
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.
Uithoorn
- 2018-077823, vergunning voor het plaatsen van 20 sandwichborden

t.b.v. Nieuwjaarsvegen 2019 (verzonden 12-12-2018).
- 2018-079260, verlenen exploitatievergunning, Grevelingen 3, (verzon-

den 14-12-2018).
- 2018-076026, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning op dinsdag, vis 

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

en visproducten (verzonden 13-12-2018).
- 2018-070322, Evenementensteiger Wilhelminakade, Nieuwjaarsduik

2019 (verzonden 13-12-2018).
- 2018-080990, Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning kansspel-

automaten (verzonden 20-12-2018).
- 2018-081317, Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning kansspel-

automaten (verzonden 20-12-2018).
- 2018-081319, Koningin Julianalaan 20, aanwezigheidsvergunning

kansspelautomaten (verzonden 20-12-2018);

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
KENNISGEVING Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding 
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het 
uitbreiden van het magazijn.
- Ontvangstdatum melding: 31 oktober 2018. Melder: Comhan Holding

B.V. Locatie: Johan Enschedeweg 11, Uithoorn. Zaaknummer: 8638440
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een 
vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier 
op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

KENNISGEVING Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag 
om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) heeft ontvangen. Het betreft een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor het plaatsen van een 
container voor het opslaan van maximaal 50 ton asbest en asbest hou-
dende producten. 
- Ontvangstdatum aanvraag: 16 november 2018. Aanvrager: Gebroe-

ders Van Zanten Asbestverwijdering B.V. Locatie: Poelweg 50, de Kwa-
kel. Zaaknummer: 8666939

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet 
open voor bezwaar en beroep. Heeft u een vraag over deze procedure dan 
kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt 
dan contact met u opgenomen.




