Provinciale Staten en
Waterschapsverkiezingen 2019
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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. 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, schuldhulpverlening 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 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

Amstelaquaduct
Het Amstelaquaduct is afgesloten op 7 maart 2019 van 20.00 uur
tot en met vrijdag 8 maart 2019 tot
05.00 uur.

Waterwolftunnel
De waterwolftunnel bij de N201 is

Invloed uitoefenen
Door te stemmen oefent u invloed
uit op de wijze waarop de provincie de komende vier jaar wordt bestuurd. Het bestuur van het Waterschap neemt de komende vier jaar
allerlei besluiten over het waterbeheer bij u in de buurt. Beiden hebben impact op onze gemeente.
Wat doet de provincie?
De provincie werkt aan projecten die te groot zijn voor gemeente maar te klein voor het rijk. Dat
gaat onder andere over verkeer
en vervoer, duurzaamheid en milieu en ruimtelijke ontwikkeling.
Nog een belangrijke taak van de
provincie is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Vindt
u bijvoorbeeld dat weilanden gebruikt mogen worden voor zonnepanelen en woningen? Moet de
provincie zich wel of niet verzetten tegen de groei van Schiphol?
Hoe staat u tegenover gratis vervoer voor ouderen op kosten van
de provincie? En wat vindt u van
strengere normen voor de luchtkwaliteit in de buurt van grote industriële bedrijven?
Wat doet het waterschap?
Waterschap Amstel, Gooi en

Vecht zorgt voor veilige dijken en
voor schoon en voldoende water.
Ook neemt het waterschap maatregelen tegen overlast door hoosbuien of langdurige droogte als
gevolg van de klimaatverandering. Waterschappen hebben ook
een overkoepelende functie, want
water stopt niet bij de gemeentegrens. Via de waterschapsbelasting betaalt u als bewoner hieraan mee. Daarom heeft u ook invloed op de samenstelling van het
Algemeen bestuur van het waterschap.
Stemwijzer
Weet u (nog) niet wat u gaat stemmen? Op www.noord-holland.nl/
statenverkiezingen staat de provinciale stemwijzer. Hier kunt u
uw standpunten vergelijken met
die van de provinciale politieke
partijen. Ook staat daar informatie over de politieke partijen en de
kandidatenlijsten.
U heeft ook invloed op de samenstelling van het Algemeen bestuur
van het waterschap. Wilt u weten
op welke partijen u kunt stemmen
en wat hun standpunten zijn? Kijk
voor meer informatie op www.
agv.nl/waterschapsverkiezingen
of vul de online stemhulp in.
Meer informatie
U mag alleen stemmen met een
stempas. U krijgt voor beide verkiezingen een aparte stempas.
Kijk voor meer informatie over
stemmen, aanvragen kiezerspas
of stemmen bij volmacht op www.
uithoorn.nl/verkiezingen

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl
Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

WERKZAAMHEDEN
BOTERDIJK
Op dit moment is de aannemer
bezig met de (herstel)werkzaamheden aan de bruggen. De tijdelijke ﬁets- voetgangersbrug is inmiddels hersteld. Nu zijn brug 1
en 3 aan de beurt. Na de werkzaamheden aan deze bruggen
gaat de aannemer aan de slag
met de laatste asfalteringswerkzaamheden bij brug 2 (bij huisnummer 110) en de aansluiting
met de Watsonweg. Tijdens deze werkzaamheden is de Boterdijk tot en met april gesloten voor
doorgaand verkeer. U kunt de gele omleidingsborden volgen (via
de Vuurlijn). Op www.uithoorn.nl
leest u meer informatie over de
werkzaamheden en omleidingsroutes in de bewonersbrief van
4 februari 2019.

Trainingen jeugdhulp gaan
weer beginnen
Doe mee met trainingen over (positief) opvoeden van uw (puber)
kind of laat uw kind meedoen met
een sociale vaardigheidstraining
of een weerbaarheidstraining.
Met deze trainingen krijgen u en
uw kind handvatten voor sociaalemotionele problemen, weerbaarheid, faalangst en positief opvoe-

den. Inwoners uit de gemeente
Uithoorn kunnen deze trainingen
gratis volgen. Wilt u meer willen
weten over de jeugdhulptrainingen die worden aangeboden namens de gemeente of wilt u zich
aanmelden?
Kijk op www.uithoorn.nl/
jeugdhulptrainingen

Zwerfafval? Uithoorn ruimt op
Blikjes op straat, sigarettenpeuken in de bosjes en rondslingerend plastic. Zwerfafval
behoort al jaren tot één van de
grootste ergernissen van ons
land. Je kunt je steentje bijdragen om Uithoorn en De Kwakel er weer opgeruimd uit te laten zien. Hoe? Door deel te nemen aan De Week van Nederland Schoon!

De week van Nederland Schoon
is in de week van 18 tot en met
23 maart 2019. Op zaterdag 23
maart eindigt de week met de
Landelijke Opschoondag.

Zo doe je mee
Meld je aan via onderstaand emailadres. Kun je niet opruimen
op 23 maart? Dat is geen probleem. Wil je op een ander tijdstip
helpen opruimen, dan plannen we
je actie in overleg in. Je krijgt van
Vraag voor 24 maart 2019 subsidie aan bij het Burgemeester Kootfonds. de gemeente materiaal zoals grijpers, hesjes, vuilniszakken.
Lees meer over de voorwaarden en aanvragen op www.uithoorn.nl

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds

Op 1 februari 2019 is een deel van
de houten brug aan de Grevelingen - Frees beschadigd geraakt.
Dat is gebeurd op het moment dat
de strooiwagen hier net overheen
was gereden. De chauffeur van de
strooiwagen reed net op tijd van
de brug af en is met de schrik vrijgekomen. De strooiwagen is hierdoor verder niet beschadigd geraakt. De brug is voor de veiligheid
afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de brug
aan de Gaastmeer- Fermoor.
Wat doen we nu
De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven
om de brug te onderzoeken. We
willen weten waarom dit heeft kunnen gebeuren. Wat is de oorzaak
dat de brug kapot ging? Wat is de
kwaliteit van de brug nu? En hoeveel gewicht kon de brug dragen?
Als de gemeente dit weet, kunnen
we bepalen wat er nodig is om de
brug te maken zodat deze straks
weer veilig gebruikt kan worden en
een hele tijd mee kan gaan.

Vindt u duurzaamheid ook belangrijk? Denkt u dan met ons
mee over duurzaamheid op
maandag 4 maart.

Redactie

2 nachten afgesloten op vrijdag 8
maart van 19.00 uur tot en met zaterdag 9 maart 2019 tot 06.00 uur
en op zaterdag 9 maart 2019 van
19.00 uur tot en met zondag 10
maart 2019 tot 06.00 uur. Meer informatie over de exacte locatie en
omleidingsroutes leest u op de
website van Provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl

Onderzoek voor het
herstellen van beschadigde
brug Grevelingen - Frees

Extra onderzoek
Naast deze brug, worden inmiddels voor de zekerheid ook nog 8
andere houten bruggen in de Gen F-buurt in Meerwijk-Oost onderzocht. Uit voorzorg wordt op
korte termijn de brug Ganzediep
extra verstevigd.
Waar willen we naartoe
We verwachten dat het onderzoek naar de bruggen in maart
is afgerond. Dan maakt de gemeente een keuze hoe de brug
Grevelingen - Frees gemaakt
moet worden. We hopen dat de
brug eind juni 2019 klaar is en
weer gebruikt kan worden. We
houden een slag om de arm,
want we weten natuurlijk nog niet
hóe de brug gemaakt moet worden. Het kan dus ook net zo goed
zijn dat de brug eerder of later
open is. Dit heeft te maken met
welke maatregelen we als gemeente moeten nemen om de
brug te maken. Eventuele herstelmaatregelen aan de andere
bruggen zijn dan ook bekend.

Uithoorn doet duurzaam.
Denk mee!

Burgemeester of
wethouder spreken?

Werk in uitvoering
AFSLUITING VAN DE N201
BIJ HET AMSTELAQUADUCT
EN DE WATERWOLFTUNNEL
De provincie Noord-Holland voert
van 8 tot en met 11 maart 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen en aan
de Waterwolftunnel tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer. Het verkeer op de N201
wordt omgeleid en moet rekening
houden met enige vertraging.

Op woensdag 20 maart zijn er
twee aparte verkiezingen. Namelijk de verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten
van Noord-Holland en de verkiezing voor de leden van het
algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Wist je dat
- Er jaarlijks 50 miljoen blikjes
(blik) en ﬂesjes in de leefomgeving belanden en het 50
jaar duurt voordat een blikje
vergaat? Blikjes van aluminium doen er zelfs 200 jaar over.
Chipszakken verteren ongeveer tussen de 75-80 jaar.
- Jongeren tussen 18 en 25 de
grootste vervuilers zijn, maar
18 procent van de zwerfvervuilers is 50 of ouder.
- De boete voor het op straat
achterlaten van blikjes en papiertjes €45,- is als de overtreder 15 jaar of jonger is en
€90,- vanaf 16 jaar.
Aanmelden
Om de acties goed in te plannen
en te organiseren vragen wij u om
contact op te nemen met de gemeente. Dit kan via email nederlandschoon@uithoorn.nl. U kunt
hier ook terug mocht u vragen
hebben over Nederland Schoon.

WWW.UITHOORN.NL

De gemeente werkt aan een programma voor de komende jaren
om Uithoorn samen duurzamer te
maken. Daarin komen de doelen
en de activiteiten voor de komende jaren op de thema’s ‘energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie’.
De volgende stap is het uitwerken
van de ideeën naar een concrete uitvoeringsagenda. Hoe, wanneer en met wie gaan we de ambities en doelstellingen voor een
duurzaam Uithoorn realiseren?

De gemeente kan en wil dit niet
alleen. Samenwerking met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Uithoorn (en
omgeving) is hard nodig om de
ambities te kunnen uitvoeren.
Daarom gaan we graag met u
(inwoners, bedrijven en organisaties) over dit onderwerp in gesprek. Wat zijn uw ideeën? Waar
kunnen we elkaar helpen? U bent
van harte uitgenodigd om mee te
praten op maandag 4 maart om
19.30 uur in de Schutse, De Mérodelaan 1 te Uithoorn. Iedereen
die over dit onderwerp wil meepraten is welkom! Kijk voor meer
informatie op www.uithoorndenktmee.nl

Verkiezing Provinciale Staten van Noord-Holland en het
bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Stemmen in ieder stembureau
van onze gemeente
Op woensdag 20 maart 2019 kunt
u in elk stembureau binnen de gemeente Uithoorn uw stem uitbrengen. Op uw stempas staat
het adres waar u uw stem kunt
uitbrengen. U kunt echter terecht
in elk stembureau binnen de gemeente. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.
U bent verplicht om een geldig legitimatiebewijs te tonen, wat niet
langer dan vijf jaar verlopen mag
zijn. Uiterlijk 6 maart 2019 moet u,
als kiesgerechtigde inwoner, een
stempas hebben ontvangen. Is dit
niet het geval dan kunt u contact
opnemen met de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis, telefoonnummer 0297-513111.

Stemmen bij volmacht

Schriftelijke volmacht
U kunt een schriftelijke volmacht
aanvragen als u op de dag van
de verkiezing niet in staat bent
om zelf aan de stemming deel te
nemen, en u geen volmacht kunt
verlenen door overdracht van uw
stempas. Ook als u op de dag van
de stemming helemaal geen legitimatie heeft, kunt u aan iemand anders een volmacht geven om voor u te gaan stemmen.
U kunt dit alleen doen door een
schriftelijke volmacht te geven
aan een kiezer die wel een geldig
legitimatiebewijs heeft. In beide
gevallen kunt u een formulier opvragen of afhalen bij de afdeling
burgerzaken van het gemeente-

huis. U vult hierop uw gegevens in
en de gegevens van degene die
voor u gaat stemmen, ondertekent beide het formulier en levert
het formulier uiterlijk 15 maart
2019 weer in bij de afdeling burgerzaken. Een eenmaal gegeven volmacht kan niet worden ingetrokken en de volmachtgever
mag niet zelf aan de verkiezing
deelnemen.

niet mogelijk om in het stembureau uw stempas over te dragen
aan een ander. De gemachtigde
mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en moet uw stem
uitbrengen tegelijk met de eigen
stem. Bent u de volmacht(en)
vergeten en heeft u uw stem
al uitgebracht, dan kunt u de
volmachtstem(men) niet meer
uitbrengen!

Onderhandse volmacht
U kunt iemand uit Uithoorn machtigen voor u te gaan stemmen
door samen met die persoon de
achterkant van de stempas in te
vullen en te ondertekenen. Van
de volmachtgever èn volmachtnemer moet een geldig legitimatiebewijs worden getoond! Het is

Stemmen in een andere
gemeente
Indien u in een andere gemeente in Noord-Holland of het gebied
van het Waterschap wilt stemmen
dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk tot uiterlijk 15 maart 2019. Het formulier (model K6) kunt u down-

loaden van www.uithoorn.nl of
afhalen bij de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis. In persoon kunt u uw stempas omzetten in een kiezerspas uiterlijk 19
maart 2019, 12.00 uur, bij de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis. Bent u de stempas
kwijt of heeft u deze niet ontvangen, dan kunt u tot uiterlijk dins-

dag 19 maart 2019, 12.00 uur, in
persoon terecht op het gemeentehuis, om een vervangende stempas aan te vragen. U dient een
geldig legitimatiebewijs te overleggen.
Nogmaals:
zonder stempas kunt u niet aan
de stemming deelnemen!

Lijst van stembureaus
01 Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn
02 De Springschans, Eendracht 8, 1423 ET Uithoorn
03 Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel
04 Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421 XM Uithoorn
05 het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn
06 Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
07 Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB UITHOORN
08 Evangelische Christelijke Gemeente,
Herman Gorterhof 3, 1422 JP Uithoorn
09 KNA-gebouw, Legmeerplein 49, 1422 RG Uithoorn
10 Alkwin Kollege, Weegbree 55, 1422 MT Uithoorn
11 De Brede School, Randhoornweg 31-39, 1422 WX Uithoorn
12 R.K. Basisschool De Zon, Anjerlaan 1, 1424 AM De Kwakel

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

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan MFA Kuyperlaan. Beroepperiode 7 februari 2019 tot en met 20 maart 2019. Inlichtingen bij afdeling
wonen en werken, de heer L. Schuijt (0297) 513 111.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Zijdelveld 58’. Inzageperiode 14
februari 2019 tot en met 27 maart 2019. Inlichtingen bij afdeling wonen
en werken, de heer L. Schuijt (0297) 513 111.
Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 3. Inzageperiode 22
februari 2019 t/m 4 april 2019. Inlichtingen bij Afdeling Wonen en Werken, R.A. Noorhoff, (0297) 513111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

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

Uithoorn
- 2019-008583, naast Amsterdamseweg 27, het oprichten van een digitale drukkerij (ontvangen 31-01-2019).
- 2019-009892, Fregat 18, het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel (ontvangen 01-02-2019).
- 2019-009918, Fregat 14, het vergroten van de woonkamer (ontvangen
06-02-2019).
- 2019-010931, Het lange Eind nabij 26, het oprichten van een bedrijfswoning (ontvangen 09-02-2019).
- 2019-010932, Cartograﬁelaan 90, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 10-02-2019).
- 2019-011845, Burgemeester Kootlaan 62, het wijzigen van de constructie (ontvangen 11-02-2019).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

Uithoorn
- 2018-082600, Groene Kikker 5, het vergunningsvrij plaatsen van een
dakkapel (verzonden 06-02-2019).
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.
De Kwakel
- 2018-014635, Achterweg t/o nr. 28 het plaatsen van een houtgestookte WKK & It (buiten behandeling, verzonden 31-01-2019).
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.

Uithoorn
- 2018-071948, Wiegerbruinlaan 49, het plaatsen van een nieuw kozijn
(verzonden 07-02-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-007265, Achterweg, evenementenvergunning Kom in de Kas op
6 en 7 april 2019 (ontvangen 24-01-2019).
- 2019-007372, Kerklaan, evenementenvergunning Koningsdag viering
op 27 april 2019 (ontvangen 24-01-2019).
- 2019-, Drechtdijk 91, evenementenvergunning De Kwakelse Dijkentocht op 22 april 2019 (ontvangen 30-01-2019).
- 2019-009205, Kerklaan 16, onthefﬁng art. 35 Drank- en Horecawet op
27 april 2019, 22 juni 2019 en 3 september 2019 (ontvangen 01-022019).
- 2019-011465, Egeltjesbos, melding samenzijn dodenherdenking op 4
mei 2019 (ontvangen 12-02-2019).

Uithoorn
- 2019-009038, Koningin Julianalaan 16, aanvraag exploitatie-, aanwezigheids- en drank- en horecavergunning (ontvangen 31-01-2019).
- 2019-010502, Grevelingen 50, exploitatie- en drank- en horecavergunning (ontvangen 06-02-2019).
- 2019-010781, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West,
evenementenvergunning kofferbakmarkt op 24 maart 2019 (ontvangen
07-02-2019).
- 2019-0111268, evenementenvergunning AKU Wandeltocht Uithoorns
Mooiste op 7 april 2019 (ontvangen 11-02-2019).
- 2019-011707, Koningin Maximalaan 30A, exploitatievergunning Lunchroom Waterlinie (ontvangen 12 februari 2019).
- 2019-, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning Amstelland Festival van 28 t/m 30 juni 2019 (ontvangen 7 februari 2019).

WWW.UITHOORN.NL

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
- 2019-007934, Prinses Irenelaan t/o nr. 4 en 6, plaatsten afvalcontainer
van week 6 t/m 24 2019 (verzonden 05-02-2019).
- 2018-073892, Marktplein 11, drank- en horecavergunning aan de exploitant van Sjiek aan de Amstel (verzonden 05-02-2019).
- 2018-073187, Marktplein 11, exploitatievergunning aan de exploitant
van Sjiek aan de Amstel (verzonden 05-02-2019).
- 2019-002775, Zijdelwaardplein, incidentele standplaatsvergunning
voor de verkoop van oliebollen van 28 november t/m 31 december 2019
(verzonden 05-02-2019).
- 2019-006259, Amstelplein 37, evenementenvergunning heropening AH
Jos van den Berg op 13 februari 2019 (verzonden 08-02-2019).
- 2018-083355, Laan van Meerwijk 16 (parkeerplaats voor gemeentehuis), evenementenvergunning Lichtjesloop (rondje Zijdelmeer) op 15
februari 2019 (verzonden 07-02-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

VASTSTELLING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 31 januari 2019 de Algemene
plaatselijke verordening 2019 (APV-2019) vastgesteld onder intrekking van
de Algemenen plaatselijke verordening Uithoorn 2015. In deze verordening
staat de gemeentelijke regelgeving met name op het gebied van openbare
orde en veiligheid. De APV-2019 treedt in werking één dag na bekendmaking op www.overheid.nl. De APV kan worden ingezien op de website van
de gemeente: www.uithoorn.nl
VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN EUROPAREI-MIDDEN, FASE 3

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het wijzigingsplan Europarei Midden fase 2 met identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
WPEuropareiMF3-VG01 is vastgesteld.

Toelichting ontwerpwijzigingsplan
Op 28 januari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan Europarei Midden vastgesteld. Hierbij gaat het om de sloop van drie ﬂats en de realisatie
van een nieuw woningbouwprogramma. Fase 1 (Straatsburgﬂat) is reeds
in ontwikkeling. Voor Fase 2 en 3 (e Gasperiﬂat) geldt dat eerst een wijzigingsplan moet worden vastgesteld voordat de herontwikkeling kan worden gerealiseerd. In dit wijzigingsplan worden drie woonblokken met totaal
aaneengebouwde 45 woningen en één appartementenblok van 21 gestapelde woningen planologisch mogelijk gemaakt.
Wijzigingen ten opzicht van het ontwerpwijzigingsplan
Het ontwerpwijzigingsplan Europarei Midden, fase 2 en 3 en het ontwerpbesluit hogere waarde geluid fase 2 en 3 hebben vanaf vrijdag 4 mei 2018
tot en met donderdag 14 juni 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. In verband met de ﬁnanciële uitvoerbaarheid is het wijzigingsplan in delen vastgesteld. Fase 2 en het besluit hogere waarde geluid zijn eerder al vastgesteld. Fase 3 is nu vastgesteld.
Ter inzage
Het wijzigingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (22 februari 2019 t/m 4 april
2019) kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt
het vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 20 februari 2019

