Gem

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Alle inwoners van de gemeente
Uithoorn kunnen op de dag van de
liefde, 14 februari, meedoen aan
de derde editie van de Lichtjesloop. De Lichtjesloop is een wandeling van ongeveer drie kilometer rond het Zijdelmeer. De organisatie, Uithoorn voor Elkaar, verwacht zo’n 350 deelnemers. Het is
de bedoeling dat de deelnemers
zichzelf zo mooi als mogelijk versieren met lichtjes. “Deze derde
editie van de Lichtjesloop is een
extra speciale. We organiseren de
Lichtjesloop onder de vlag van de
‘Gemeente Uithoorn 200 jaar’ en
staan dan ook stil bij de 200e verjaardag van de gemeente,” vertelt een woordvoerder van de organisatie. Mede daarom zijn er dit
jaar ook interactieve videoprojecties te zien op het gemeentehuis
van kunstenaar AlexP. De start is
om 19.00 uur. De wandelaars worden tussen 19.45 en 20.30 uur bij
de finish verwacht. De wandeling
wordt met alle deelnemers samen
afgesloten. Dit gebeurt met de uitreiking van wie er het mooist versierd is met lichtjes. Ook wordt

Makkelijk Melden App

Kunstestafette februari:

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

In februari exposeert de donderdagmiddaggroep van Crea, een
enthousiaste en trouwe groep
van zo’n 12 mensen. De docent,
Jan Nijland, met ruim veertig jaar
ervaring als docent (bij Stichting
Crea), begeleidt met enthousiasme en bezieling iedereen individu-
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GEMEENTENIEUWS
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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.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

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

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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.

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.

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Kappen bomen HOVASZ
In opdracht van de provincie
Noord-Holland werkt Dura Vermeer aan de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding tussen Aalsmeer en
Schiphol-Zuid (HOVASZ). Ter
voorbereiding op de aanleg starten we vanaf begin februari 2020
met het kappen van bomen die in

Expositie schilderen

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

het werkgebied staan. De bomen
die gekapt moeten worden staan
grotendeels in Aalsmeer langs de
Burgemeester Kasteleinweg en
op locaties langs de Legmeerdijk.
In Uithoorn worden voor de werkzaamheden twee bomen (gewone Essen) gekapt die langs de
Koningin Maximalaan staan.

de winnaar van de high tea bekend gemaakt. De avond eindigt met koffie/thee/chocomelk en
iets lekkers. Wethouder Ria Zijlstra opent de Lichtjesloop en loopt
traditiegetrouw ook mee. Meer informatie over de Lichtjesloop via
www.uithoornvoorelkaar.nu.

eel, met advies over compositie,
kleur, vorm, perspectief en materialen. De expositie is te bewonderen in de hal van het gemeentehuis tijdens de reguliere openingstijden. Uitgebreide informatie over deze expositie leest u op
www.uithoorn.nl/evenementen.

FEESTJAAR
EVENEMENTEN
MUZIEK & ZANG

Derde editie Lichtjesloop op
dag van de liefde

Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feestjaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd teruglezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar
Februari
8 februari
10 februari
14 februari

Kunstestafette Schilderen
Uithoorns Korenfestival
Openbare receptie Uithoorn 200 jaar
Uithoorn Lichtjesloop & Videomapping
gemeentehuis

Maart
14 maart
28 maart
28 maart

Kunstestafette pottenbakken en portret tekenen
Hindernis sjoelen
Sprookjestocht
Nostalgische avond De Kwakel toen en nu

4 april

1e horecabridgedrive Uithoorn (zie poster)

Voor het feestjaar ‘Gemeente Uithoorn 200 jaar’ organiseert de Vocal Company op zaterdagmiddag
8 februari in De Schutse, de Merodelaan 1 in Uithoorn het eerste
Uithoornse Korenfestival.
12 Deelnemende koren:
COV Amacitia, Da Capo’s Pop-

Wist je
dat?

Wij nodigen u van harte uit voor de

Ondernemers in Uithoorn en
De Kwakel die financiële problemen hebben kunnen ook
de komende jaren gratis hulp
die in het kader van het feestjaar
en begeleiding krijgen. De geUithoorn 200 georganiseerd wordt
meente werkt hiervoor samen
door bridgeclub De Legmeer.
met Zuidweg & Partners, geWij nodigen u van harte uit voor de
specialiseerd in schuldhulpver• Inschrijven per paar op onze website bridgeclub De Legmeer
lening bij ondernemers. Wetwww.nbbclubsites.nl/club/1007
e
houder Ria Zijlstra: “Om aller• Na inschrijving ontvangt u een bevestigingscode.
lei redenen kan een succes• Kosten €45,- per paar, over te maken op rekeningnummer
volle ondernemer in de finanNL52RABO 1268 4401 83 t.n.v. J.B. Udema e/o onder vermelciële problemen komen. Denk
ding van beider naam, emailadres en de bevestigingscode.
aan een scheiding of iemand
• De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is ontwordt onverhoopt ziek. Het kan
vangen.
ook ineens slecht gaan met de
• Inclusief de 1e ronde koffie/thee met iets lekkers, na de
branche
je werkzaam
een
lunch
een drankje
bij de prijsuitreiking.
die in 3e
hetronde
kader
van
hetenfeestjaar
Uithoorn
200 georganiseerd wordt
doorwaarin
bridgeclub
bent. Daarom vinden wij het
De inschrijving is vanaf heden geopend tot het moment dat
De •Legmeer.
belangrijk dat niet alleen inhet maximum aantal paren van 84 bereikt is.
woners maar óók onze on• We spelen 7 ronden van 4 spellen, in verschillende locaties.
dernemers geholpen kunnen
• Prijzen in natura.
• Inschrijven per paar op onze website bridgeclub De Legmeer
worden. Hoe vroeger je hulp
• Meesterpunten volgens NBB - schaal.
https://www.nbbclubsites.nl/club/1007/.
vraagt, hoe groter de kans dat
• De locaties liggen maximaal 10 minuten lopen van elkaar.
• Na inschrijving ontvangt u een bevestigingscode.
je met het bedrijf nog verder
• Vrij parkeren in de nabijheid van Het Rechthuis, waar u
• Kosten € 45,-- per paar, over te maken op rekeningnummer
kan. En dat wensen wij natuuruw loopbriefje op kunt halen van 09.30 tot 10.00 uur.
NL52RABO 1268 4401 83 t.n.v. J.B. Udema e/o onder
lijk iedereen toe.”
• Inlichtingen: email:
bridgeclubdelegmeer@gmail.com
vermelding
van beider naam, emailadres en de bevestigingscode.

1e horecabridgedrive Uithoorn
op zaterdag 4 april 2020

1 horecabridgedrive Uithoorn
op
Zaterdag 4 April 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is
ontvangen.
Inclusief de 1e ronde koffie/thee met iets lekkers, na de 3e ronde
een lunch en een drankje bij de prijsuitreiking.
De inschrijving is vanaf heden geopend tot het moment dat het
maximum aantal paren van 84 bereikt is.
We spelen 7 ronden van 4 spellen, in verschillende locaties.
Prijzen in natura.
Meesterpunten volgens NBB - schaal.
De locaties liggen maximaal 10 minuten lopen van elkaar.
Vrij parkeren in de nabijheid van Het Rechthuis, waar u uw
loopbriefje op kunt halen van 09.30 tot 10.00 uur.
Inlichtingen: email: bridgeclubdelegmeer@gmail.com
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koor, Koor United, Het Alkwin koor
The Bridges, Fer’s Vriendenkoor,
Passion, D-Fine, Huisvrouwenkoor Dekselse meiden, Voices
& Friends, Amstel Gospel Choir
en Meezingkoor Uithoorn. Vanaf
13.00 uur laten verschillende koren uit Uithoorn en de Kwakel van
zich horen. De Entree is gratis.

Jacqueline Zuidweg, eigenaar
van Zuidweg & Partners: “Ondernemers komen gemiddeld
pas bij ons aankloppen als de
schuld is opgelopen tot 140 duizend euro. Vaak is er een gevoel van schaamte. Jammer en
ook niet nodig. Want het kan iedereen overkomen. Ondernemers die achterstanden dreigen te krijgen of schulden hebben waar ze niet meer uitkomen, kunnen bij ons terecht.
We gaan vervolgens ons uiterste best doen om samen met
de ondernemer en de schuldeisers naar een oplossing te zoeken. Doordat we een contract
hebben met de gemeente, worden de kosten voor onze begeleiding geheel vergoed.”
Ondernemers kunnen
zich aanmelden via
www.zuidweg-partners.nl

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) 513111.

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
Gecoördineerd vastgesteld bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en
Prins Bernhardlaan fase 1’ en verleende omgevingsvergunning t.b.v.
de bouw van 18 woningen aan de Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan te Uithoorn. Inzageperiode vanaf 23 januari 2020, tot en met 4
maart 2020. Inlichtingen bij L. Schuijt, afdeling wonen en werken (0297)
513 111.
Vestiging voorkeursrecht. Inzageperiode van 5 februari t/m 18 maart
2020. Inlichtingen bij J. Correljé, afdeling wonen en werken (0297) 513
111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2020-016480, Bezworen Kerf 4, het bouwen van een overkapping en
dakopbouw (ontvangen 30-01-2020).

Uithoorn
• 2019-090674, Schans 180-238 en Schans 240-338, appartementencomplex, het stabiliseren van de terrasmuren (verzonden 22-01-2020);

•
•
•
•

2020-014142, Kuifmees 47, het vergroten van de berging ten behoeve
van recreatief nachtverblijf (ontvangen 22-01-2020);
2020-016670, Wiegerbruinlaan 4 A, het wijzigen van de gevelreclame
(ontvangen 27-01-2020);
2020-016683, Couperuslaan 7, het plaatsen van een schuurtje in de zijtuin (ontvangen 28-01-2020);
2020-016689, Burgemeester Kootlaan 32, het bouwen van een houten
overkapping in de tuin (ontvangen 29-01-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2019-093851, Ringdijk 10, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken
21-01-2020);
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2019-090666, Boterdijk 161, het plaatsen van een dakkapel (verzonden
20-01-2020).

Uithoorn
• 2019-091509, Arthur van Schendellaan 100A, het toevoegen van een
maatschappelijke functie aan de bestemming van sporthal De Scheg
(verzonden 27-01-2020).
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
• 2019-094579, Gerberalaan 86, het vergroten van het kozijn aan de
voorkant van de woning (verzonden 20-01-2020);
• 2019-091507, Het Lange Eind 7, het nieuw bouwen van een loods (verzonden 20-01-2020);
• 2020-006393, Boterdijk 180, het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak (verzonden 20-01-2020).

Uithoorn
• 2019-098948, Knobbelzwaan 106, het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (verzonden 23-01-2020);
• 2019-099932, Helene Swarthlaan 29, het wijzigen en vergroten van de
voorgevel (verzonden 30-01-2020);
• 2019-093841, Helene Swarthlaan 29, het plaatsen van een tijdelijke
woonunit in het voorerfgebied voor een periode tot 31 juli 2020 (verzonden 30-01-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
• 2020-012667, Wilhelminakade 11, aanvraag exploitatievergunning
(ontvangen 20-01-2020);
• 2019-012683, Wilhelminakade 11, aanvraag drank- en horecavergunning (ontvangen 20-01-2020);
• 2020-012272, Amsteldijk-Noord (th van nr. 3), aanvraag evenementenvergunning Dodenherdenking (ontvangen 16-01-2020).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2020-012605, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van
driehoeksborden voor het evenement Sprookjesconcert van 2 t/m 15
maart 2020 (verzonden 23-01-2020).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

VESTIGING VOORKEURSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2020 heeft besloten
om percelen, gelegen in het gebied “De Ruilverkaveling” in De Kwakel, op
grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het
besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de
Nederlandse Staatscourant, te weten 1 februari 2020.

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren van en andere rechthebbenden op de aangewezen percelen, wanneer deze die percelen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Uithoorn te koop moeten aanbieden. De
eigenaren van en de rechthebbenden op de beperkte rechten ontvangen
één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud
van het besluit en de gevolgen hiervan.

Ter inzagelegging
Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met bijbehorende bijlagen,
bevat¬ten¬de de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte,
evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop
rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toe-
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gedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 3
februari 2020 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Uithoorn.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 1 februari 2020, tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van
de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn, en dient uiterlijk 13
maart 2020 te zijn ontvangen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst
de werking van het aanwijzingsbesluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunnen belanghebbenden tevens de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Den Haag, afdeling bestuursrecht, Postbus 2500 EH te Den
Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN KOEKOEK, SPAAKLAAN,
ARTHUR VAN SCHENDELLAAN EN ANTOON COOLENLAAN
De gemeente Uithoorn heeft een viertal nieuwe locaties aangewezen voor
laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties:
•
Koekoek t.h.v. huisnummer 118;
•
Spaaklaan t.h.v. huisnummer 18;
•
Arthur van Schendellaan t.h.v. huisnummer 124;
•
Antoon Coolenlaan t.h.v. huisnummer 10.
Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale
bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn
met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden
uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.
BESLUIT INZAKE VROEGSIGNALERING VAN
BETALINGSACHTERSTANDEN
Op 19 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders
van Uithoorn besloten de invorderingsambtenaar en de belastingambtenaren, werkzaam bij Gemeentebelastingen Amstelland, ontheffing van de
geheimhoudingsplicht te verlenen inzake gegevens van inwoners van Uithoorn met een betalingsachterstand inzake gemeentelijke belastingen. Dit
besluit geldt gedurende de duur van de pilot ‘Vroeg er op af!’ betreffende
vroegsignalering van betalingsachterstanden. Dit besluit gaat in de dag na
deze bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.
KENNISGEVING Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het
veranderen van een tankstation door het beëindigen van de verkoop van
autogas (LPG).
Ontvangstdatum melding: 2 juli 2019
Melder: Tanken & Wassen Van den Berg B.V.
Locatie: Noordzuidroute 2, De Kwakel
Zaaknummer: 9070497

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een
vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website https://loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Werk in uitvoering
PARKEERPLAATS PRINSES
IRENELAAN KRIJGT NIEUWE
BESTRATING

Van 10 tot en met 25 februari wordt
het parkeerterrein aan de Prinses
Irenelaan opnieuw bestraat. Dit
gebeurt in fases. Dit betekent dat
u enige parkeerhinder kunt ondervinden of hier tijdelijk niet kan parkeren vanwege de werkzaamheden. Meer informatie leest u op
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering.
• Op woensdagen in deze periode gesloten alleen toegang
markt (marktdag);
• En op de overige dagen is er

beperkte parkeergelegenheid
door werkzaamheden.
Parkeren marktdag
De markt op woensdag gaat gewoon door, daarom het verzoek
om dinsdag vanaf 24.00 uur tot
woensdagavond 18.00 uur hier
niet te parkeren. Mocht er onverhoopt toch een voertuig staan dan
wordt deze weggesleept. De kosten hiervoor zijn minimaal € 220,-.
Op de plekken waar niet geparkeerd mag worden, komen borden met ‘verboden te parkeren’ te
staan.

