Brief van de burgemeester
Beste inwoners van Uithoorn en De Kwakel,

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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) 513 111

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie

Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag
08.30-12.30 uur
woensdag
15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag
08.30-12.00 uur

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak

Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.
Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak;
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Sociaal loket

We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voorlopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

Financieel café

In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeentewerf en scheidingsdepot

ma., wo., vr., za.
09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

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 de gemeente Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

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. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

#Uithoorninbeweging
Wandelen, fietsen, roeien, hardlopen, skaten, wat je sport of beweging ook is, leg je prestatie vast en
win een prijs! De foto, video of digitale afdruk van je prestatie kun je
tot 1 februari insturen naar sportbeleid@uithoorn.nl Voor iedere

25e inzender is er een prijs. Denk
bij het uitvoeren van je challenge wel aan de coronamaatregelen en houd voldoende onderlinge afstand. Wil je meedoen of wil
je meer informatie? Kijk op www.
uithoorn.nl/uithoorninbeweging.

Afvalkalender nu ook per
wijk beschikbaar
Op www.uithoorn.nl/afvalkalender is de afvalkalender met alle
wijken op één plattegrond aangepast naar acht losse afvalkalenders per wijk. Uit ervaring van
inwoners was de afvalkalender
met alle wijken erop niet makkelijk uit te printen. Ook ontvingen

wij berichten dat het fijn is om alleen een afvalkalender van de eigen wijk te hebben. Daarom is er
vanaf nu per wijk een afvalkalender beschikbaar die ook makkelijk is te printen. Ga ‘online’ naar
uw wijk, print de kalender uit en
hang hem op!

Toen we hoorden over de veilige en goed werkende vaccins tegen Corona, hoopten we dat alle ellende snel voorbij zou zijn.
Dat is helaas niet het geval. We zijn voorlopig nog niet van het
virus af, en dus ook niet van alle nare maatregelen die ervoor
moeten zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. Vanaf
nu hebben we zelfs een avondklok: een heftige maatregel die
we met grote tegenzin nemen.
Maar om mensenlevens te redden en de zorg te ontzien zijn
heel soms buitengewone maatregelen nodig. De ziekenhuizen
liggen nog overvol en we hebben te maken met de nieuwe, zeer
besmettelijke Britse variant van het virus. We moeten alles doen
wat mogelijk is om die nieuwe soort geen enkele kans te geven
om zich verder te verspreiden, en daarom heeft het kabinet besloten tot een nog strengere lockdown.
Het betekent voor ons allemaal dat we nog meer thuis zitten, nu
ook ’s avonds. Ik weet dat veel mensen het er moeilijk mee hebben. Dat is zeer begrijpelijk. Lange tijd nergens heen mogen en
niemand kunnen ontmoeten maakt ons verdrietig, angstig, boos
of in de war. Als dat ook voor u geldt, hoop ik dat u weet dat u er
niet alleen voor staat. Er zijn mensen die u willen en kunnen helpen. Wist u bijvoorbeeld dat professionals van Uithoorn voor Elkaar een luisterend oor kunnen bieden als u zich zorgen maakt
of verdrietig bent. Neem contact op met Uithoorn voor Elkaar via
(0297) 303 044 of kijk op www.uithoornvoorelkaar.nu.
En als het thuis onveilig is, kunt u dag en nacht bellen met de
mensen van Veilig Thuis. Zij zijn bereikbaar op 0800-2000.
Het lijkt soms niet zo, maar het einde van deze vreemde, ellendige tijd is echt in zicht. We komen hier weer uit. Laten we voor
nu steun zoeken bij elkaar, bezig proberen te blijven en elkaar
zoveel mogelijk er doorheen helpen. Misschien lukt het zelfs
om ons af en toe te verheugen op
alle leuke, fijne dingen die we later
weer kunnen doen. Wanneer dat is
weten we niet precies, maar we weten wel dat het straks allemaal weer
kan. Als voldoende mensen zijn gevaccineerd, zijn we weer vrij en zijn
we weer samen. Daar kijk ik enorm
naar uit.
Ik wens u heel veel sterkte.
Pieter Heiliegers, burgemeester.

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds
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. Herkent
u zich hierin, stuur dan vóór 26
maart 2021 een onderbouwde
subsidieaanvraag. Kijk op voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.uithoorn.nl.
Zoek op de term ‘Kootfonds’.

Werk in uitvoering
Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.
VOETPAD NAAST
GEMEENTEHUIS
AFGESLOTEN

Vanaf 8 tot en met 12 februari is het wandelpad
langs het gemeentehuis
door graafwerkzaamheden enkele dagen gesloten. Omlopen kan via
de voorzijde van het gemeentehuis, langs de
Korte Boterdijk.
INTEGRAAL ONDERHOUD DE KWAKEL

De riolering in de Fresialaan, Rozenlaan, Gerberalaan/Bromelialaan
is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Dit is
het moment om ook naar andere zaken te kijken zoals bestrating, verlichting en groen. Ook daarvoor geldt dat ze voor vervanging in aanmerking komen. Daarom wordt alles in één project opgepakt; ‘Integraal
onderhoud De Kwakel’. Al eerder is er een enquête gehouden en zijn
de inwoners via brieven op de hoogte gehouden. De uitslag van de enquête is meegenomen in de uitwerking. Er zijn drie ontwerptekeningen, Fresialaan, Rozenlaan en Gerberalaan/Bromelialaan. Door de
coronamaatregelen zijn bewonersavonden niet mogelijk. Wel willen wij
graag de meest recente ontwerpen met u delen.
Reactietermijn
Sinds begin december 2020 kunt u reageren en vragen stellen over
dit project op www.uithoorndenktmee.nl kopje nieuws – Integraal onderhoud De Kwakel. 1 februari sluit de reactietermijn. U kunt ook mailen naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding Integraal onderhoud De Kwakel.

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

-

Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus
RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51.
Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen,
informatie over maateregelen)
GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl
Testen op corona https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken of via 0800-1202
Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Veel reacties op nieuwe
hondenkaart
Van 21 december tot en met 15
januari heeft iedereen de gelegenheid gehad te reageren op de
nieuwe hondenkaart. Wij danken
iedereen hartelijk die mee heeft
gedaan. De reactietermijn is voorbij. U kunt geen reacties meer
plaatsen. We verzamelen op dit
moment alle opmerkingen en aanvullingen. Dit wordt in een document verwerkt en gepubliceerd op
www.uithoorndenktmee.nl.
Al eerder is er een enquête ge-

houden met vragen over het hondenbeleid, de voorzieningen voor
honden, wensen en opmerkingen.
De uitslag van de enquête is meegenomen in de uitwerking van de
hondenkaart. Op de hondenkaart
staan de hondenlosloopgebieden,
de hondenpoepbakken en de locaties waar honden niet mogen
komen. Heeft u opmerkingen over
de handhaving, mail dan naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van hondenbeleid.

Meldpunt voor benadeelde
ouders toeslagenaffaire
De gemeente Uithoorn helpt ouders die door de problemen met
de kinderopvangtoeslag getroffen
zijn. Deze hulp komt bovenop de
financiële compensatie door de
Belastingdienst. Ouders kunnen
zich met hun hulpvraag melden bij
de gemeente voor ondersteuning.
De Belastingdienst compenseert
ouders die zijn getroffen door de
problemen met de kinderopvangtoeslag. Maar soms is die compensatie niet genoeg. Er kunnen
ook problemen op andere vlakken
ontstaan, waaronder inkomen en
schulden, werk, huisvesting, zorg
en het opvoeden van de kinderen.
De Rijksoverheid, de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten
(VNG) en de Belastingdienst hebben afgesproken dat gemeenten
deze ouders hierbij gaan helpen.

hoeveel benadeelde ouders er in
Uithoorn zijn, is bij de gemeente
niet bekend. De Belastingdienst
mag, vanwege de privacywet
AVG, geen gegevens van ouders
doorgeven aan de gemeente.
Daarom roept de gemeente benadeelde ouders die aanvullende hulp nodig hebben en woonachtig zijn in de gemeente Uithoorn, op om zich te melden. Dit
kan door telefonisch contact op te
nemen via het Loket van de gemeente Uithoorn: (0297) 513 111
en te vragen naar de contactpersoon toeslagenaffaire. Samen
met de ouder wordt dan gekeken
welk maatwerk de gemeente kan
bieden.

Melden bij het Loket
Om welke ouders het gaat en

Wist je
dat?
Kinderen moeten voor school
vaak gebruik maken van een
computer of laptop. Maar
niet iedereen heeft geld genoeg om een computer te kopen. Daarom stelt de gemeente geld beschikbaar voor ouders met een krappe beurs om
er een aan te schaffen. Wie
komt er in aanmerking? Kinderen die in Uithoorn wonen
en naar het voortgezet onderwijs gaan. De regeling is bedoeld voor de inkomensnorm
tot 125 procent van de bijstandsnorm. Eens in de vier
jaar kunnen mensen gebruik
maken van de computerrege-

ling. De hoogte van de vergoeding is maximaal 462 euro.
Wil je weten of je in aanmerking komt of wil je een
aanvraag doen? Neem
gerust contact met het
Sociaal Loket van de gemeente via (0297) 513111,
te bereiken van maandag
tot en met vrijdag van
9.00 tot 10.30 uur. Of mail
naar sociaal.loket@uithoorn.nl. Kijk ook eens
op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen

Vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok. Van 21.00 uur ‘s avonds
tot 4.30 uur ‘s ochtends blijft u binnen. Het is verboden om zonder
geldige reden* buiten te zijn.
Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar

21.00 uur

ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

4.30 uur

Er zijn grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus, die nog
besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Het is nodig om nu besmettingen af te remmen en de verspreiding van nieuwe varianten te vertragen.
Zo houden de ziekenhuizen ruimte voor coronapatiënten en kan andere zorg
zoveel mogelijk doorgaan.

Avondklok:
Blijf binnen

De avondklok geldt tot 10 februari 4.30 uur.
*Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/avondklok, of bel 0800-1351.

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 (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 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, gericht 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 binnen 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 opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift 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.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 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 bestuursrecht 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 besluit 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 indienen. 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 voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter
inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor
de mogelijkheden.
• Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechtdijk 73, De Kwakel en het ontwerpbesluit voor een hogere waarde in het kader van de wet geluidhinder. Inzageperiode van donderdag 24 december 2020 t/m 3 februari 2021. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.
• Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechthoeve, Drechtdijk 125 en het ontwerpbesluit voor een hogere waarde in het kader van de wet geluidhinder.
Inzageperiode van donderdag 24 december t/m 3 februari 2021. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.
• Het bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het besluit voor
het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken). Inzageperiode vanaf 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021. Inlichtingen bij mw.
B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.
• WABO Ambtshalve actualisering van voorschriften uit de omgevingsvergunning van 21 juni 2004, kenmerk 1104, van de inrichting van Stichting
Waternet, Rioolwaterzuivering Uithoorn (WUI) zaaknummer: 9178126. Inzageperiode vanaf 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021. Inlichtingen bij
loket.odnzkg.nl of via 088-567 0200.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2021-011485, Hoofdweg 151, het leggen van een MS verbindingskabel.
(ontvangen 14-01-2021).

Uithoorn
• 2021-009842, P.C. Hooftlaan 7, het uitbreiden en verbouwen van de
woning. (ontvangen 08-01-2021);
• 2021-009843, Geertruidahoeve 44, het plaatsen van een veranda in de
tuin. (ontvangen 08-01-2021);
• 2021-009859, Wilgenhof 25, een garagedeur vervangen voor een kozijn. (ontvangen 09-01-2021);
• 2021-010590, Nicholaas Beetslaan 63, het plaatsen van een dakkapel
voorzijde woning. (ontvangen 12-01-2021);
• 2021-010731, Achterweg 2, het uitbreiden van de bedrijfsruimte. (ontvangen 12-01-2021);
• 2021-010691, Elbe 31, het uitbreiden van de entreehal. (ontvangen 1201-2021);
• 2021-011153, Groene Kikker 35, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 13-01-2021);
• 2021-011902, Bieslook 57, het bouwen van een dakopbouw. (ontvangen 16-01-2021);
• 2021-011906, Amsterdamseweg 8, het aanleggen van MS kabels. (ontvangen 17-01-2021).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-093492, Grauwe Gans 72, het dicht maken van het balkon (1201-2021 ingetrokken)
BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u
in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
• 2020-099628, Zijdelveld 54, het vergroten van het bestaande hotel en
realiseren van een bedrijfswoning (buiten behandeling 11-01-2021);
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-

WWW.UITHOORN.NL

ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel
• 2020-086113, Achterweg 62-64, het uitbreiden van het kassencomplex
(verzonden 11-01-2020).
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
• 2020-103506, Hoofdweg 127, het wijzigen van een bedrijfswoning naar
een plattelandswoning (verzonden 15-01-2020);
• 2021-009859, Wilgenhof 25, een garagedeur vervangen door een kozijn (verzonden 20-01-2021);
• 2020-105155, Iepenlaan 21, het wijzigen van de gevel (verzonden 2101-2021).
Uithoorn
• 2020-100602, Dreeslaan 10, het plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning (verzonden 20-01-2021)
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2021-010385, Raadhuisstraat, plaatsen bouwbord van 23 januari 2021
t/m 31 december 2022 (ontvangen 12-01-2021);
• 2021-011732, Cort van der Lindenplein 5, horeca-exploitatievergunning
(ontvangen 16-01-2021).
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
• 2020-100836, Kerklaan 16, horeca-exploitatievergunning (verlenging)
tot 15 januari 2024 (verzonden 15-01-2021);
• 2020-104527, Het Fort 55, exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging) tot 18 januari 2024 (verzonden 18-01-2021);
• 2020-104050, Noorddammerweg 30, drank- en horecavergunning (verzonden 20-01-2021);
• 2020-103978, Noorddammerweg 30, exploitatievergunning horecabedrijf tot 20 januari 2024 (verzonden 20-01-2021);
• 2020-073237, Vuurlijn 78 exploitatievergunning horecabedrijf tot 19 januari 2024 (verzonden 20-01-2021);
• 2020-073246, Vuurlijn 78, Drank- en horecavergunning (verzonden 2001-2021)
• 2020-104527, Het Fort 55, horeca-exploitatievergunning (verlenging)
tot 20 januari 2024 (verzonden 20-01-2021).
Uithoorn
• 2020-101826, Plesmanlaan 27, exploitatievergunning horecabedrijf
(verlenging) tot 11 januari 2024 (verzonden 12-01-2021);
• 2021-010010, Amstelplein, tijdelijke standplaatsvergunning Corona
testbus GGD van 11 t/m 24 januari 2021 (verzonden 13-01-2021);
• 2020-101772, Wilhelminakade 39h, exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging) tot 13 januari 2024 (verzonden 13-01-2021);
• 2020-104990, Schans 29-32, exploitatievergunning horecabedrijf (verlenging) tot 14 januari 2024 (verzonden 14-01-2021);
• 2020-100083, Amstelplein 67-3a, horeca-exploitatievergunning (verlenging) tot 14 januari 2024 (verzonden 14-01-2021);
• 2020-063033, Koningin Julianalaan 27, horeca-exploitatievergunning
tot 21 januari 2024 (verzonden 21-01-2021).
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

Uithoorn
• 2020-101377, Wiegerbruinlaan 4a, afwijzing incidentele standplaats
december 2021 (verzonden 12-01-2021).

