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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.
vrijdag

08.30-17.00 uur
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)
Tel. 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 commissievergaderingen 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

Plaatsen mobiel ketelhuis
in De Kwakel

In de omgeving van de Stelling 38
in De Kwakel wordt er tijdelijk een
mobiel ketelhuis geplaatst. Dit ketelhuis wordt afgezet met metalen
hekken en groen zeildoek. Ongeveer 200 woningen hebben problemen met de verwarming van
hun huis als gevolg van de defecte warmte koude opslag (WKO).
De bronnen die het nu zouden
moeten doen, werken het niet zoals ze zouden moeten. Vandaar
dat er nieuwe bronnen aangeboord moeten worden. In de tussentijd moeten de 200 woningen
natuurlijk wel voorzien worden
van betrouwbare warmte. Vandaar dat er tijdelijk een mobiele
ketelhuis geplaatst wordt op het
grasveld vlakbij Stelling 38 in De

Kwakel. Het ketelhuis staat er tot
ongeveer 1 april 218. Een aantal
jaar geleden is het project Achter
de Kerk ontwikkeld. Voordat de
ontwikkeling van aardgasloos woningen verwarmen (2050), is er in
dit project gekozen om de aardwarmte te gebruiken om woningen te verwarmen. Daarvoor worden bronnen gebruikt in de aardkorst. De zogenaamde warmte
en koude opslag bronnen. In de
winter worden de warmtebronnen
gebruikt voor het verwarmen van
woningen die aangesloten zijn op
deze bronnen. In de zomer zijn dit
de koude bronnen om de huizen
te koelen.
Informatie via Eteck Energie
Techniek B.V. www.eteck.nl/

Gezondheid in beeld
in Uithoorn
Resultaten van de
Gezondheidsmonitor
volwassenen 2016
De meeste inwoners van Uithoorn voelen zich gezond, ernstige psychische klachten komen in Uithoorn minder vaak
voor dan in de rest van de regio. Er is weinig sociale uitsluiting. Ook wordt minder gerookt
dan in 2010.
Maar er zijn ook aandachtspunten: het aandeel inwoners
in Uithoorn met matige eenzaamheid is toegenomen, het
percentage inwoners met obesitas is hoger dan in de rest van
de regio en landelijk. In vergelijking met 2010 zijn er meer valongevallen onder 65-plussers.
Dit blijkt uit de gezondheidsmonitor onder inwoners van 19
jaar en ouder die afgelopen december is gepubliceerd. De vorige monitor dateert uit 2010.
Wat zijn de resultaten?
Minder psychische klachten
dan in de regio
3% procent van de inwoners
van Uithoorn heeft ernstige
psychische klachten. Dit zijn
ongeveer 650 inwoners. Psychische problemen kunnen zorgen voor forse beperkingen in
het functioneren en zijn een belangrijke oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Ernstige psychische klachten komen in Uithoorn minder vaak voor dan
landelijk en minder vaak dan in
de regio. 38 % van de inwoners
heeft matige psychische klachten. Dit is een stijging ten opzichte van 2010 (26%) en hoger dan elders in de regio.
Meer chronisch zieken dan
in de regio
In Uithoorn komen chronische
aandoeningen vaker voor dan
in de rest van de regio. In 2010
was dat ook het geval. Bijna
de helft
zo n
.
inwoners) van de volwassenen
heeft minimaal één chronische
aandoening; 27% heeft twee of
meer chronische aandoeningen. Het gaat hierbij om aandoeningen die door een arts
zijn vastgesteld. De drie meest
gerapporteerde ziekten zijn: hoge bloeddruk (16%), gewrichts-

Uithoorn

slijtage (artrose) (14%) en ernstige aandoeningen van nek,
schouder, elleboog, pols of
hand (10%).
Mensen die chronisch ziek zijn
kunnen hun eigen gezondheid
toch positief beoordelen. Bijna tweederde van de inwoners
(62%) met één of meer chronische aandoeningen ervaart een
goede gezondheid, bij twee of
meer chronische aandoeningen is dat de helft (51%).
Meer dan de helft van
Uithoorn heeft overgewicht
Volwassenen in Uithoorn hebben vaker overgewicht dan elders in de regio. Ruim de helft,
ongeveer 11.000 inwoners, is te
zwaar. Met name obesitas komt
in Uithoorn (16%) vaker voor
dan in de rest van de regio en
Nederland (14%). Overgewicht
is een risicofactor voor het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Positief is dat de
helft van de mensen met overgewicht van plan is om af te vallen.
Meer valongevallen
65 plussers
Ongeveer één op de drie 65plussers is in het voorgaande
jaar minimaal één keer gevallen (32%; ongeveer 1.600 inwoners). Ouderen in Uithoorn vallen niet vaker dan ouderen in de
rest van de regio. In Uithoorn is
één op de acht ouderen (12%)
twee keer of vaker gevallen.
Dit is een toename ten opzichte van 2010 (8%). Mensen die
twee keer of vaker gevallen zijn,
lopen meer risico om weer te
vallen. Ook angst om te vallen
is een belangrijke risicofactor.
Ongelijke verdeling
gezondheid
Gezondheid is niet gelijk verdeeld. Zo hebben inwoners van
Uithoorn met een lage sociaaleconomische positie vaker een
minder goede gezondheid. Ook
zijn er verschillen tussen de wijken in Uithoorn.
Wie deden er mee?
In het najaar van 2016 heeft de
GGD Amsterdam een gezondheidsmonitor onder volwassenen uitgevoerd in Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel (samen
regio Amstelland). In totaal deden 6.561 inwoners mee aan
het onderzoek, waarvan 1513
inwoners uit Uithoorn.
Resultaten beschreven in
publicatie ‘Gezondheid in
Beeld’
De resultaten van de Gezondheidsmonitor 2016 worden voor
Uithoorn beschreven in de publicatie ezondheid in beeld,
resultaten gezondheidsmonitor volwassen en ouderen
, Uithoorn . De publicatie
is te downloaden via de website van GGD Amsterdam; www.
ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors/
De gemeente gebruikt de resultaten om in gesprek te gaan
met inwoners en als basis voor
het lokaal gezondheidsbeleid.

WWW.UITHOORN.NL

Loop mee met de
Lichtjesloop in Uithoorn
Loop op vrijdagavond 16 februari
mee met de eerste lichtjesloop in
Uithoorn rond het Zijdelmeer. Iedereen is welkom om mee te lopen. Deelname is gratis.

de loop begint op met naam en
e-mailadres. Er worden 15 high
tea s voor twee personen bij ns
Tweede Thuis verloot onder de
opgegeven mensen.

Het doel van deze eerste Lichtjesloop is om kennis te maken met
andere bewoners en met de medewerkers van Uithoorn voor Elkaar die deze lichtjesloop organiseren. Maak gelijk kennis met het
prachtige Zijdelmeer in het donker. Een Rondje Zijdelmeer is ongeveer 3 kilometer.

Uithoorn voor Elkaar
Bij Uithoorn voor Elkaar kunnen
inwoners van Uithoorn terecht
met vragen en ideeën op het gebied van welzijn. In het nieuwe
infopunt in t uurtnest werken
vijf organisaties samen op het gebied van welzijn. De vrijwilligers
en medewerkers bieden ondersteuning bij het opzetten van (bewoners)initiatieven en organiseren van activiteiten. Of het nou
gaat om een sportieve activiteit,
een wijkfeest of uw buren ondersteunen.

Deelnemers moeten zelf zorgen
dat ze hun pad verlichten waar
gewandeld wordt. Neem simpel
een zaklamp mee of versier je zelf
met de leukste lichtjes. De creatiefste versierder maakt zelfs
kans op een prijs.
a afloop is er koek en zopie op
het gemeentehuis van Uithoorn.
Wethouder Ria Zijlstra
loopt mee
Wethouder Ria Zijlstra van Uithoorn opent deze eerste Lichtjesloop en loopt ook mee.
High Tea
Het is de bedoeling om niet alleen
voor jezelf mee te doen maar juist
voor iemand die een extraatje
verdient. Geef diegene voor dat

Info
Datum: vrijdag 16 februari
Tijd: Verzamelen om 18.30 uur.
Begin Lichtjesloop: 19.00 uur.
a afloop is er koek en zopie op
het gemeentehuis tot 20.30 uur.
Locatie: Startpunt is het
gemeentehuis van Uithoorn,
Laan van Meerwijk 16.
Opgeven en informatie:
www.uithoornvoorelkaar.nu.
Graag erbij vermelden:
voor- en achternaam, met
hoeveel personen u meedoet
en de wijk waarin u woont.

Maatjes gezocht
Maatje Voor Elkaar is een nieuw
project binnen Uithoorn, waarbij vrijwilligers 1 op 1 gekoppeld
worden aan mensen die (tijdelijk)
een steuntje in de rug nodig hebben. Uithoorn voor Elkaar is voor
het project aatje voor Elkaar
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die tijd willen vrijmaken voor
mensen die gezelschap zoeken

of wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Een steuntje in de
rug dus!
Wil jij een maatje worden?
Neem dan contact op met
Danielle Franken:
d.franken@stdb.nl of
(0297) 230280
www.uithoornvoorelkaar.nu

Jeugdhulp trainingen
voorjaar 2018
Dit voorjaar kun je weer meedoen aan trainingen over (positief) opvoeden van je (puber)kind of laat je kind meedoen met een sociale
vaardigheidstraining of een weerbaarheidstraining. Met deze trainingen krijgen jij en uw kind handvatten voor sociaal-emotionele problemen, weerbaarheid en positief opvoeden en de overstap naar de middelbare school.
Hoe vergroot ik als ouder/verzorger:
- Het zelfvertrouwen of de weerbaarheid van mijn kind?
- Hoe kan ik gewenst gedrag stimuleren en hoe ga ik om
met ongewenst gedrag?
- Hoe ga ik om met een conflict met mijn puber?
- Hoe kan ik mijn kinderen helpen tijdens de echtscheiding?
- Hoe leer ik om gaan met lastig gedrag van mijn kind
en hoe kan ik dat op een positieve manier beïnvloeden?
- Zijn er handige opvoedtips die mij kunnen helpen?
- Hoe kan mijn kind makkelijker de stap naar de
middelbare school maken.
Jij of je kind kan meedoen met een training
die het beste bij je kind past. Daar leert je kind:
- Hoe kan ik voor mezelf opkomen?
- Hoe geef ik mijn eigen grenzen aan?
- Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?
- Hoe kan ik omgaan met boosheid?
- Hoe kan ik initiatieven nemen?
- Hoe begin ik middelbare school met voldoende zelfvertrouwen?
Hieronder vindt je actuele cursusaanbod
- Sociale vaardigheidstraining (Rupsenclub 4 t/m 6 jaar)
woensdag 7 maart 2018
- Tripple-P (voor ouders/verzorger van kinderen 2 t/m 11 jaar)
vrijdag 9 maart 2018
- De Overstap (leerlingen uit groep 8) maandag 19 maart 2018
- Omgaan met echtscheiding JES training (voor ouders
én kinderen van 12 t/m 14 jaar) dinsdag 20 maart 2018
- Sociale vaardigheidstraining (8 t/m 10 jaar) dinsdag 15 mei 2018
- Tripple Teens (ouders/verzorgers van kinderen 12 t/m 18 jaar)
dinsdag 22 mei 2018
- Rots en water (6 t/m 12 jaar) maandag 28 mei 2018.
Meer informatie
De trainingen gaan altijd door. Deelnemen aan de trainingen is gratis.
Meer informatie over de trainingen vindt je op
www.uithoorn.nl/jeugdhulptrainingen

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 24 maart 2018 subsidie aan bij het Burgemeester
Kootfonds.

Wie kan subsidie aanvragen
Stichting Burgemeester Kootfonds verleent financiële steun
aan verenigingen, instellingen,
organisaties en personen die binnen de gemeente Uithoorn (Uithoorn én De Kwakel) werkzaam
zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke
activiteiten. Zij kunnen op grond
van hun activiteiten én financiële positie, aanspraak maken op
steun van de stichting.
Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin, stuur dan
vóór 24 maart 2018 een onderbouwde subsidieaanvraag in via
het aanvraagformulier op www.
uithoorn.nl. Stuur ook een zo recent mogelijk inzicht in de ﬁnanciele positie van de aanvrager mee.

De aanvraag stuurt u aan Stichting Burgemeester Kootfonds, de
heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8,
1420 AA Uithoorn.
Kosten die niet vergoed
worden
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in
normale uitgaven. Die moeten betaald kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke.
Beslissing
De subsidieaanvragen worden in
april 2018 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van
de beslissing.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 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, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U
kunt de ofﬁciële 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 bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De
Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en
de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit
moet schriftelijk 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 bezwaar 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 bezwaartermijn 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 ongedaan 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 arrondissementsrechtbank (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 voorziening 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 Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten 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 treffen. 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 verordeningen en verkeersbesluiten alleen
nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.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.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Vaststelling bestemmingsplan en Besluit hogere waarde geluid Legmeer-West, fase 4, 5 en 6. Beroepperiode 29 december 2017 t/m 08
februari 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R.A. Noorhoff
(0297) 513 111.
- Ter inzagelegging Uitwerkingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B.
Inzageperiode van 26 januari 2018 t/m 8 maart 2018. Inlichtingen bij
Afdeling wonen en werken, A. Stevens (0297) 513 111.

Contact
Voor meer informatie, neem
contact op met de heer T.J.J.
Schrandt, tel. (0297) 513185.

WWW.UITHOORN.NL

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Poelweg 36 t/m 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen
van twee sloten en deze compenseren en het maken van een in-/uitrit
(ontvangen 01-02-2018);
- Poelweg 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd
met de regels ruimtelijke orde (ontvangen 22-01-2018);
- Vuurlijn 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
zeecontainer t.b.v. opslagruimte (ontvangen 22-01-2018);
- Noorddammerweg 1-c, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een houten buiten verblijf (ontvangen 25-01-2018).

Bedrijventerrein Uithoorn
- Ondernemingsweg 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een brandscheidingswand (ontvangen 30-01-2018);

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77 C, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevelpui aan de buitenzijde van WC Zijdelwaard, (ontvangen 23-01-2018);
- Wiegerbruinlaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 24-01-2018);
- Van Eerbeeklaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 30-01-2018);
AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
BUITEN BEHANDELING

De Kwakel
- Noorddammerweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte (verzonden 29-01-2018);
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
- Randweg 125, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van
huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten (verzonden 31-01-2018).
- Rozenlaan/ Evenemententerrein De Kwakel onthefﬁng Art 35 Drank
Horeca Wet voor het Open Air Festival op 9 juni 2018 (verzenddatum
18 januari 2018);
- Nabij Stelling 38 plaatsen mobiel ketelhuis ten behoeve van 200 woningen in verband met defecte warmte koude opslag (verzenddatum 25 januari 2018);
- Noorddammerweg 37, omgevingsvergunning voor het realiseren van
een brug (verzonden 30-01-2018);
- Bezworen Kerf 13, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (verzonden 02-02-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Elbe 33, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
(verzonden 01-02-2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eems 11, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning
aan de voorzijde (verzonden 24-01-2018).

Thamerdal
- Nolenslaan 23, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 22-01-2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Achterberglaan 74B vergunning voor het plaatsen van een container
(naast de garage) (verzonden 31-01-2018).
Dorpscentrum
- Koningin Julianlaan 18 The Party Factory Uithoorn 1e melding incidentele festiviteit 26 januari 2018
MANDAATBESLUIT

De burgemeester heeft besloten om per 1 februari 2018 de bevoegdheid
tot het inzetten van NL-alert te mandateren aan de dienstdoende (Hoofd)
ofﬁcier van Dienst van de brandweer Amsterdam-Amstelland, de dienstdoende Hoofdofﬁcier Politie en de dienstdoende Algemeen Commandant
politie. Met dit alarmeringsmiddel wordt de bevolking snel via een tekstbericht op de mobiele telefoon gewaarschuwd en een handelingsperspectief
geboden, in geval van een ramp, een crisis of de ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan.
Dit besluit treedt in werking per 1 februari 2018.
AANVRAGEN MILIEUMELDINGEN (AIM)

Gemeente Uithoorn heeft 30 januari 2018 een milieumelding ontvangen
3B Fundus B.V.. Adres bedrijf: Achterweg 11, 1424PN DE KWAKEL voor
het veranderen van een bedrijf. Deze bekendmaking strekt alleen tot informatie.

