Enquête Burgerpeiling

Gem
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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
0297-513111
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

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.

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 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds

Binnenkort kunt u mogelijk een
brief ontvangen met het verzoek
mee te doen met de enquête Burgerpeiling 2020. Uw naam is willekeurig geselecteerd uit de Basisregistratie Personen (het inwonersbestand) van de gemeente.
De gemeente Uithoorn wil graag
weten hoe tevreden haar inwoners zijn over de gemeente, de
woonomgeving en de taken die
de gemeente uitvoert. Daarom
start zij weer een onderzoek onder de inwoners. Het onderzoek
wordt door het onderzoeksbureau
Newcom Research & Consultancy (www.newcom.nl) uitgevoerd
en vindt plaats in samenwerking
met andere gemeenten door heel
Nederland. Op die manier kunnen wij uw mening vergelijken

Werk in uitvoering
AFSLUITING N201 DOOR
ONDERHOUD AAN AMSTELAQUADUCT EN WATERWOLFTUNNEL MAART 2020

De provincie Noord-Holland voert
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.
Amstelaquaduct
Het Amstelaquaduct tussen de
Amsterdamseweg (Uithoorn) en
van Geijnweg (De Ronde Venen) is afgesloten op donderdag
5 maart 2020 van 20.00 uur tot en
met vrijdag 6 maart 2020 tot 05.00
uur.
Let op!
de noodkering zal ook in zijn geheel getest en daardoor neergelaten worden. Dit betekent dat
hulpdiensten gedurende de test
geen toegang zullen hebben via
het Amstelaquaduct. De start en
einde van het neerlaten van de
noodkering zal door de tunneloperators gemeld worden bij de
Meldkamer(s) van de hulpdiensten.
Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel bij de N201 is
2 nachten afgesloten voor onder-

Vraag vóór 24 maart 2020 subsidie aan bij het Burgemeester
Kootfonds. Kijk voor alle informatie en het aanmeldformulier op
www.uithoorn.nl.

EVENEMENTEN

1 oktevenementen
HELE MAAND MAART

Pottenbakken en Portret tekenen
Wie: Crea
Waar: Gemeentehuis
Tijd: n.v.t.
Info: www.uithoorn.nl

13 MRT
Nostalgische avond De Kwakel toen en nu
Wie: Dirk Plasmeijer
Waar: Dorpshuis De Quakel
Tijd: 19.30 – 22.30 uur
Info: dp@de-kwakel.com

met die van inwoners van andere gemeenten. Uw deelname is
vrijwillig en anoniem. De resultaten worden rondom de zomer online op www.waarstaatjegemeente.nl gepresenteerd. Het eindresultaat van het onderzoek wordt
anoniem opgeleverd. Dit betekent
dat uw gegevens zoals uw naam
niet in het onderzoek terug te vinden zijn. Door de vragenlijst in te
vullen, krijgen wij een nog beter
beeld wat u onze dienstverlening,
het woon- en leefklimaat, veiligheid, welzijn en zorg vindt.

21 MRT

houd. De afsluitingen zijn van vrijdag 6 maart van 19.00 tot zaterdag 7 maart 2020 tot 06.00 uur en
op zaterdag 7 maart van 19.00 uur
tot zondag 8 maart 2020 tot 06.00
uur. Dit is het gebied van de Burgermeester Brouwerweg(N201)
tussen Fokkerweg (N232) en Legmeerdijk (N231). De toe- en afritten van N201 naar de Middenweg
en naar de Braziliëlaan zijn afgesloten. Lokaal verkeer vanaf Middenweg wordt omgeleid via Braziliëlaan, Machineweg en Japanlaan naar N231.

Blauwe zone Marijnenlaan en
parkeerverbod Gerbrandylaan
Vanwege klachten van omwonenden en ondernemers is er een onderzoek geweest naar de hoge
parkeerdruk in de Marijnenlaan
en de parkeeroverlast in de Gerbrandylaan. Uit dit onderzoek komen beide klachten duidelijk naar
voren. Daarom is er besloten een
blauwe zone aan de kant van het
busstation in de Marijnenlaan in te
stellen en een parkeerverbod aan
één zijde van de Gerbrandylaan.
Wat betekent dit voor u als automobilist? In de Marijnenlaan wordt
een parkeerschijfzone met een

Meer informatie
Meer informatie over de exacte
locatie en omleidingsroutes leest
u op de website van Provincie
Noord-Holland, www.noord-hol- ningstichting Eigen Haard, de
heer Peter Koopman, projectland.nl.
manager Nieuwbouw. Te bereiken via info@eigenhaard.nl onWERKZAAMHEDEN
der vermelding van werkzaamWONINGSTICHTING EIGEN
heden Prins Bernardlaan of (020)
HAARD AAN DE PRINS
6801801.
BERNARDLAAN
Woningstichting Eigen Haard
KAPPEN BOMEN
heeft aan de Prins Bernardlaan
GLANSKOPMEES
een aantal woningen gesloopt en
gaat op deze locatie nieuwe wo- Doordat de veengrond in het
ningen bouwen. De woningen openbare gebied van de Glansworden in delen per vrachtwagen kopmees aan het zakken is, wordt
aangevoerd en op locatie aan el- er begonnen met werkzaamhekaar gezet. Om veilig te kunnen den om de straat weer op hoogwerken, wordt een gedeelte van te terug te brengen.
de Prins Bernhardlaan vanaf 11
maart voor drie weken afgesloten. Nieuwe bomen
De verwachting na onderzoek is
dat 14 bomen de ophoging van
Omleiding
Autoverkeer wordt omgeleid via het openbaar groen langs de weg
de Prinses Maximálaan - Zijdel- niet overleven. Deze bomen worweg - Wiegerbruinlaan, Amster- den gekapt en vervangen door
damseweg. Het fietsverkeer via nieuwe bomen;
11 st Liquidambar styraciflua
de Prins Hendriklaan.
‘Worplesdon’, Amberboom
- 1 st Prunus avium ‘Plena’,
Meer informatie
Japanse sierkers
Voor vragen kunt u terecht bij Wo- 1 st Salix alba, Knotwilg
- 2 st Sorbus aria ‘Majestica’,
Lijsterbes

parkeerduurbeperking van maximaal één uur van maandag tot en
met vrijdag tussen 9.00–18.00 uur
ingesteld. Het gaat om totaal 17
parkeerplaatsen. De gehandicaptenparkeerplaatsen in deze straat,
vallen niet onder de parkeerduurbeperking. In de Gerbrandylaan
wordt aan één kant een parkeerverbod ingesteld met uitzondering
van de twee verkeersdrempels.
De verkeersbesluiten met bijbehorende tekeningen en nota van
antwoord zijn in de Staatscourant
zijn gepubliceerd.

Het planten van deze nieuwe bomen op dezelfde of vlakbij de locatie van de gekapte bomen gebeurt in het laatste kwartaal van
2020 (plantseizoen). Er wordt ook
één extra boom geplant vlak bij de
locatie waar een boom is omgevallen.
Datum werkzaamheden
Het kappen van deze bomen begint in de week van 2 maart 2020.
Het ophogen van de straat gebeurt in delen. De eerste fase
staat rond 6 april ingepland. Informatie hierover volgt later nog.

Holi 2020
Wie: Prachi Sarkar
Waar: De Schutse, Merodelaan 1
Tijd: 12.00 – 17.00 uur

28 MRT
Sprookjestocht
Wie: Dwarz met een Zetje
Waar: Gemeentehuis, Zijdelmeer
Tijd: 18:00 – 22:00 uur
Info: dwarzmeteenzetje@gmail.com

14 MRT
Hindernis Sjoelen
Wie: KBO De Kwakel
Waar: Dorpshuis De Quakel
Tijd: 13:30 – 16:50
(200 minuten)
Info: KBO De Kwakel

WWW.UITHOORN.NL

Wist je
dat?
De gemeente wil dat alle kinderen kunnen meedoen. Voor
gezinnen met weinig inkomen
biedt de gemeente daarom een
Kindpakket aan. Kinderen (418 jaar) kunnen een bijdrage
krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld school, kleding, vervoer, fiets, vakantie of kinderactiviteiten. Deze regeling uit het
Kindpakket heet: ‘Declara efonds maatschappelijke parc a e on eren’ Ook zijn
we aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Uit dit
fonds wordt contributie/lesgeld

betaald voor kinderen die lid willen worden van een vereniging.
Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs en heeft hij/zij
een computer nodig? Dan komt
u mogelijk in aanmerking voor
maximaal 450 euro voor de aanschaf hiervan. Dit noemen wij de
computerregeling.
Meer informatie over deze regelingen uit het Kindpakket op www.uithoorn.
nl/laatgeengeldliggen. Of
bel met (0297) 513111.

Kunstestafette maart:

Handdraaien met klei en
Schilderen
Op 2 maart is het estafette stokje doorgegeven aan de cursussen Schilderen en Handdraaien
met klei van Stichting Crea Uithoorn. De cursisten van de maan-

schilderijen van een meer, een
sloot, de zee maar ook van de regen zijn te zien. De cursisten van
Boudewijn Creutzburg exposeren hun mooiste werken van keramiek. Met veel plezier leert Boudewijn al 40 jaar zijn cursisten via
deze techniek zelfvertrouwen te
krijgen en van zichzelf versteld
te doen staan. Meer informatie
over de cursussen is te vinden op
www.crea-uithoorn.com. De expositie is te zien van 2 tot 31 maart
tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis in Uithoorn.

Zwerfafval een ergernis?
Help mee met opruimen!
Blikjes op straat, sigarettenpeuken in de bosjes en rondslingerend plastic. Ergert u zich ook zo
aan zwerfafval? Door deel te nemen aan De Week van Nederland Schoon helpt u mee aan een
schone gemeente. Help samen
gezellig met andere buurtbewoners de straten schoon te maken.
Dit kan een uurtje of een middag
zijn, geheel naar eigen invulling.
Wist u dat
Als iedereen 1 stuks zwerfvuil
per dag zou opruimen ons land
schoon zou zijn. Niet natuurlijke
materialen (kauwgom en plastic)
vergaan helemaal niet. Ze vallen in hele kleine stukjes uit el-

dagavondschildercursus, onder leiding van Arlet Ybema hebben zich, voor het 200 jarig bestaan van Uithoorn, laten inspireren door het thema Water. Mooie

kaar, je ziet ze niet meer, maar
ze gaan nooit weg. Er komt ongeveer 50.000.000 (50 miljoen) kilo
zwerfafval per jaar op straat en in
de natuur.
De week van Nederland Schoon
De week van Nederland Schoon
is in de week van 16 tot en met
21 maart 2020. Op zaterdag 21
maart eindigt de week met de
Landelijke Opschoondag. Tijdens
deze dag gaan vrijwilligers door
heel Nederland zwerfafval opruimen. U doet toch ook mee?

Week van Nederland Schoon’
of via (0297) 513111. Wij hebben materiaal zoals grijpers, hesjes en vuilniszakken et cetera beschikbaar. Kunt u niet opruimen
op zaterdag 21 maart maar wel op
een andere dag? U kunt altijd materialen lenen. Neem vooral contact met ons op om een actie in
te plannen.
Meer informatie
Op www.nederlandschoon.nl ziet
u welke acties er in de buurt zijn
en kunt u zich aanmelden voor
een actie.

Meedoen
Meld u aan via gemeente@uithoorn.nl met als onderwerp ‘De

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)
513111.
Vestiging voorkeursrecht. Vanaf 3 februari 2020 ter inzage. Inlichtingen
bij J. Correljé, afdeling wonen en werken (0297) 513111.
Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking, het ambtshalve actualiseren van de omgevingsvergunning’. De inrichting betreft een onbemand tankstation op de locatie Zijdelweg 53 te Uithoorn. Zaaknummer: 8838100. Ter inzage via loket.odnzkg.nl vanaf 20 februari 2020 tot
en met 2 april 2020.
Voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21. Inzageperiode donderdag 20 februari 2020 tot en met woensdag 4 maart 2020. Inlichtingen
bij afdeling wonen en werken, mevr. A. Stevens (0297) 513111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2020-023516, Jaagpad 7A, het bouwen van een recreatiewoning met
berging (ontvangen 21-02-2020).

Uithoorn
• 2020-021237, Koekoek 118, het realiseren van een uitweg met laadpaal
(ontvangen 13-02-2020);
• 2020-021241, Legmeer-West, het oprichten van 55 woningen (ontvangen 13-02-2020);
• 2020-021425, Prinses Christinalaan 165, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 15-02-2020);
• 2020-021426, Prinses Christinalaan 167, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 15-02-2020);
• 2020-022319, Prinses Irenelaan 1 - 3, het plaatsen van reclame-uitingen (ontvangen 18-02-2020);
• 2020-022686, perceel C 4382 Grevelingen 40, het restaureren en herbestemming van de voormalige Genieloods tot woning (ontvangen 1902-2020);
• 2020-023502, busstation bij de Boerlagelaan, het aanleggen van een
laadinfrastructuur ten bate van elektrische bussen (ontvangen 20-022020);
• 2020-023520, Marktplein / Wilhelminakade, het realiseren van een bibliotheek, havenkantoor, 2 maisonnettes en 28 appartementen (ontvangen 21-02-2020.
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-016689, Burgemeester Kootlaan 32, het bouwen van een houten
overkapping in de tuin (ingetrokken 17-02-2020);
• 2020-014142, Kuifmees 47, het vergroten van de bestaande berging,
(ingetrokken 20-02-2020);
• 2019-088566, Cort van der Lindenplein, het aanleggen van een laadinfrastructuur ten bate van elektrische bussen (ingetrokken 20-02-2020);
• 2019-084333, Molenlaan 13C, het plaatsen van een uithangbord (ingetrokken 20-02-2020).
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:
Uithoorn
• 2020-005808, Bisschopshof 2,4 en 7 en Gravenhof 2 en 4, het plaatsen
van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden 24-02-2020).

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
• 2019-074717, Drechtdijk 16 , het uitbreiden van de woning, het herstellen van de fundering en het vervangen en verbreden van een brug (verzonden 25-02-2020);
• 2019-098928, Kwakelsepad 24, voor het vergroten van de woning aan
de voorzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 26-02-2020).

Uithoorn
• 2020-010470, Zijdelweg 23, het verwijderen van de draagmuur tussen
de keuken en woonkamer (verzonden 17-02-2020);
• 2020-019231, Ebro 146, het verkleinen van het raam in de voorgevel
(verzonden 26-02-2020);
• 2019-098943, Couperuslaan 5, het maken van een constructieve wijziging, dakterras en wijziging kozijn (verzonden 26-02-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
• 2020-021279, Kerklaan 16, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet tijdens Koningsdag op 27 april 2020, het Midzomeravondfeest op 20 juni 2020 en Kermis De Kwakel op 8 september 2020 (ontvangen 13-022020);
Uithoorn
• 2020-021726, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg,
evenementenvergunning voor het organiseren van een kofferbakmarkt
op 5 april 2020 (ontvangen 17-02-2020);
• 2020-012667, Wilhelminakade 11, exploitatievergunning horecabedrijf
(verzonden 20-02-2020);
• 2020-012683, Wilhelminakade 11, drank- en horecavergunning horecabedrijf (verzonden 20-02-2020);
• 2020-023458, Amsteldijk-Zuid 253, Amsterdam Open Canoepolo International 2020 van 21 t/m 23 mei 2020 (ontvangen 23-02-2020);
• 2020-024544, Avondvierdaagse Uithoorn van 12 t/m 15 mei 2020 (ontvangen 26-02-2020).

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.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN UITHOORN
• 2020-021744, het plaatsen van 15 reclameborden van 27 maart tot 5
april 2020 (verzonden 02-02-2020).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INSTELLEN TIJDELIJK CAMERATOEZICHT THV ZIJDELVELD 31
UITHOORN
Op 25 februari heeft de burgemeester besloten tot het instellen van tijdelijk cameratoezicht ter hoogte van huisnummer 31 aan het Zijdelveld in Uithoorn. De camera zal per 5 maart 2020 voor de duur van 3 maanden worden geplaatst en dient ter bescherming van de openbare orde en veiligheid
aan het Zijdelveld in Uithoorn.
VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN ROODHALSGANS,
COLIJNLAAN EN GERBERALAAN
De gemeente Uithoorn heeft een drietal 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:
- Roodhalsgans t.h.v. Roodhalsgans/appartementencomplex
Canadese Gans (nrs. 37-69);
- Colijnlaan op de parkeerplaatsen tussen huisnummers 150 en 152.
- Gerberalaan t.h.v. huisnummer 60.
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.

WWW.UITHOORN.NL

Gratis evenement
‘Iedereen doet mee’
Uithoorn – Onder het motto
‘Grijp je kans en doe mee’ wordt
op zaterdag 4 april, op initiatief
van de gemeente Uithoorn een
gezellig evenement gehouden in
de Scheg. Inwoners kunnen hun
portemonnee thuislaten, want alles wordt deze dag gratis aangeboden. Er is van 15.00 tot 19.00
uur van alles te doen voor jong
en oud. Denk aan een sportmarkt
onder leiding van Uithoorn voor
Elkaar, samen koken met de vaste krachten van de Wereldkeuken
en schilderen, tekenen, boetseren met Stichting Crea. Er is een
DJ aanwezig, dus er kan ook nog
gedanst worden en verder wor-

den alle hapjes en drankjes kosteloos aangeboden. Na het eten
vindt er een gratis loterij plaatst
waar leuke prijsjes te winnen zijn.
Deze prijzen worden aangeboden door lokale ondernemers.
Gratis vervoer
De gemeente organiseert dit evenement in samenwerking met
Uithoorn voor Elkaar, het Partcipatieplatform Sociaal Domein,
SUB (Stichting Uithoorn in Bedrijf ), Crea en de Rabobank. Wethouder Ria Zijlstra: We willen dat
al onze inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk om

dit evenement te organiseren.
Een gratis evenement waar iedereen dus aan mee kan doen. Ook
hebben we gedacht aan vervoer,
want voor mensen met een krappe beurs is het kopen van een
buskaartje mogelijk een drempel.
Daarom zetten we gratis busjes in
die inwoners op bepaalde plekken oppikken en naar de Scheg
brengen. Ik hoop veel mensen te
zien op 4 april.” De tijden en de
opstapplekken worden nog gecommuniceerd. Houd de lokale kranten in de gaten, de website www.uithoorn.nl en de Facebookpagina van de gemeente. Op dit evenement wordt ook
informatiegegeven over de regelingen die er zijn voor mensen
met een krappe beurs. , Ons voornaamste doel met dit evenement
is plezier. Maar het is natuurlijk
mooi meegenomen als we ieder-

een informatie kunnen meegeven waar ze na deze dag wat aan
hebben,” legt Zijlstra uit. Aanmelden voor dit evenement is niet
nodig. De Scheg is te vinden aan
de Arthur van Schendellaan 100.

Supermarkactie 2020
Voedselbank succesvol
Uithoorn - De eerste supermarktactie van 2020 is achter de
rug. Afgelopen zaterdag werd deze door Voedselbank UithoornDe Kwakel georganiseerd in samenwerking met Albert Heijn Zijdelwaard. Het leverde maar liefst
75 volle kratten op plus enkele
kratten luiers. In de collectebus is
€137.65 gedoneerd. Vrijwilligers
deelden boodschappenlijstjes uit
met daarop producten voor de
Voedselbank of zij gaven klanten
uitleg bij het producteneiland.
Hierop stonden diverse houdbare producten opgesteld, om het
de klanten wat makkelijker te maken om te kiezen. Na betaling bij

de kassa, konden klanten de levensmiddelen voor de Voedselbank inleveren bij de goederenkraam.
Het is weer een prachtige opbrengst die alleen mogelijk was
met de geweldige inzet van de
vele vrijwilligers. Ook enkele leerlingen van het Alkwin Kollege
hielpen mee. Zij behaalden hiervoor AVA punten (Algemeen Vormende Activiteiten) die als doel
hebben, leerlingen te laten ontwikkelen in de maatschappij. De
gedoneerde producten zijn een
mooie aanvulling voor de wekelijkse voedselpakketten.

