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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. 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.

linie. Op maandag- en dinsdagochtend is er van 08.30 uur tot
12.00 uur een klantmanager aanwezig in het informatie- en adviespunt dat de gemeente daar deelt
met Uithoorn voor Elkaar.

Brexit en uw rijbewijs
Als er op 29 maart 2019 geen
overeenkomst is tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dan hoort het Verenigd
Koninkrijk niet meer bij de EU/

EVA-landen. Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk en
woont u in Nederland? Lees op
www.uithoorn.nl wat dit voor u betekent.

Ruimte huren?

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

lijke situatie. Dit heeft te maken met
het plan “Dorpshart aan de Amstel . In dit plan zal de definitieve inrichting van deze plek worden meegenomen. Informatie hierover kunt
u terug lezen in de Nieuwe Meerbode van 27 februari 2019.
Bereikbaarheid
De werkzaamheden aan de rotonde Thamerlaan vindt plaats buiten
de spits en duren 2 dagen. De weg
wordt niet afgesloten. Er staat een
verkeersregelaar bij de rotonde om
het gemotoriseerd verkeer zo nu
en dan tegen te houden in verband
met de veiligheid.

De Gemeente gaat de vaste
planten locaties weer klepelen
Klepelen is het maaien van vaste planten die net aan het uitlopen zijn of net gaan bloeien. Deze worden tot net boven de grond
gemaaid. Plantenafval dat hierbij vrijkomt (mulch) halen we na
het maaien niet weg maar blijft op
de grond liggen. Dit is misschien
een beetje vreemd om te zien; de
gemeente maait de vaste planten wanneer deze net uitlopen
en sommige zelfs al bijna in bloei
zijn? Dit kan tegenstrijdig overkomen en daarom leggen we dit
even uit. Het plantenafval (mulch)
dat gemaaid is en op de grond
blijft liggen, verteerd langzaam
en geeft zijn eerder opgenomen
voedingstoffen terug aan de bodem. Het grote voordeel hiervan
is dat de vaste planten heel veel

nieuwe uitlopers krijgen en hierdoor veel uitgebreider gaan bloeien. Verder zorgt dit plantenafval
voor een verbetering van de bodemhuishouding. Na het klepelen
gaan we ook meteen bemesten
met een snelwerkende meststof
om de vaste planten meteen een
groeispurt te geven. Een mooi effect van het klepelen van de vaste
planten is, dat je een uitgebreidere en langere bloei creëert. De gemeente heeft een duidelijke keuze gemaakt in de beplantingsoorten in de gemeente, zodat alles
geklepeld kan worden.
U kunt dit thuis ook doen met
uw vaste planten. Niet alle vaste
planten kunnen tegen klepelen/
kort knippen in het voorjaar. Laat
u hierover goed informeren.

Viering 200 jaar Uithoorn
In 2020, om precies te zijn op 10 februari, bestaat de gemeente Uithoorn in haar huidige vorm 200 jaar. Dit 200-jarig bestaan
willen we groots vieren met allerlei feestelijke activiteiten in de
periode van oktober 2019 tot en met september 2020. Denk met
ons mee en kom naar de brainstormavond op dinsdag 26 maart
in het gemeentehuis!
Voorbereidingen voor lustrumjaar begonnen
Een enthousiaste groep mensen, bestaande uit inwoners,
raadsleden en de burgemeester, is inmiddels begonnen met de
voorbereidingen voor het lustrumjaar. Met als voorlopig resultaat al 27 ideeën voor evenementen.

Ondernemers College Tour
Uithoorn
Op 26 maart van 16:00 tot 19:00
uur zijn burgemeester Pieter Heiliegers en wethouder Jan Hazen, Economische Zaken te
gast bij de ondernemers colle-

ge tour in het gemeentehuis.
Nog enkele plaatsen beschikbaar! Ben jij ondernemer en wil je
hier bij zijn? Aanmelden kan via:
evenement@ovu.biz

Doe mee met de Oranje
Fonds Collecte 2019
Het Oranje Fonds nodigt alle stichtingen en verenigingen in Uithoorn
uit om mee te doen met de Oranje
Fonds Collecte 2019. Van de opbrengst van de collecte mag 50%
aan een eigen doelstelling worden
besteed en de andere 50% wordt
lokaal besteed aan andere sociale
initiatieven. Nieuw dit jaar is dat je
ook (uitsluitend) online kan collecteren. Een mooie kans om de op-

brengst te vergroten. Wees er op
tijd bij, want er zijn nog maar 4 collectegebieden beschikbaar in Uithoorn voor de Oranje Fonds collecteweek die 11 t/m 15 juni gehouden wordt. Een collectegebied
claimen kan via www.oranjefonds.
nl/collecte. Dit kan zolang er gebieden beschikbaar zijn of uiterlijk
tot 1 april. Meer informatie leest u
op www.uithoorn.nl

Burgerzaken dicht
op 21 maart

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

Werk in uitvoering
AANPASSEN ROTONDE
THAMERLAAN
Vanaf 25 maart wordt de rotonde Thamerlaan tussen de Prinses
Christinalaan en Prinsen Irenelaan
aangepast. De bestaande betonnen blokken worden op de rotonde weg gehaald en vervangen door
nieuwe aaneengeschakelde blokken. De binnencirkel van de rotonde wordt vervolgens gevuld met
grond zodat deze later kan worden
ingeplant. Het inplanten van de
binnencirkel wordt georganiseerd
door de Commissie Thamerlint en
Stichting Oranjebuurt. Deze inrichting van de rotonde is ook een tijde-

Heeft u een vraag over wonen,
welzijn, zorg, ondersteuning bij
armoede en schuldhulpverlening,
overlast, werk en inkomen of
jeugdhulp. En stelt u die het liefst
persoonlijk? Maar is de drempel
om naar het gemeentehuis te komen net te hoog? Of bent u slecht
ter been en is het gemeentehuis
te ver? Stel uw vraag dan aan een
klantmanager van de gemeente
in gezondheidscentrum de Water-

Kom naar de bijeenkomst op 26 maart
Nogmaals we kunnen we dit niet zonder uw hulp. Wilt u met ons
meedenken en meedoen? Heeft u een idee voor een feestelijke activiteit of heeft u al een evenement aangeleverd? Of heeft
u interesse in het organiseren van uw evenement onder de vlag
Uithoorn 200 jaar? Kom dan naar de bijeenkomst op dinsdag 26
maart in het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk 16 (aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur). De koffie en thee staat
klaar! Tijdens de avond maken we een groot aantal bestaande
evenementen concreet en hopen we eventuele nieuwe ideeën
ook aan te laten sluiten op het feestjaar.
Denk mee en meld u aan!
U kunt zich voor deze avond aanmelden via: 200jaar@uithoorn.
nl. Zo maken we de viering van Uithoorn 200 jaar een feest voor
én van ons allemaal!

WWW.UITHOORN.NL

Donderdag 21 maart is de afdeling Burgerzaken gesloten. De
gemeente doet mee aan het experiment Centrale Stemopneming. Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen is op 21 maart wél mogelijk bij de receptie
van het gemeentehuis. Wij zijn u
graag weer van dienst op
vrijdag 22 maart.

Ondernemerspeiling
Wij vinden het belangrijk om te
weten hoe tevreden u als ondernemer bent. Daarom doen wij
jaarlijks een onderzoek onder alle ondernemers van Uithoorn en
De Kwakel. Het doel van het onderzoek is dat we inzicht krijgen in
het oordeel van de ondernemers.
Het gaat in op de bedrijfsomgeving, het contact met de gemeente en nog veel meer zaken. Het
onderzoek van dit jaar is weer begonnen en vindt plaats in samenwerking met andere gemeenten
door heel Nederland. Op die manier kunnen wij uw mening vergelijken met die van inwoners van

andere gemeenten. De resultaten worden online op www.waarstaatjegemeente.nl gepresenteerd. Met de uitkomst gaan wij
na wat verbeterd kan worden, zodat u als ondernemer hier succesvol en prettig kunt ondernemen.
U kunt meedoen met het onderzoek als u een brief heeft ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen,
mail of bel Steven van Boekee
van Newcom Research & Consultancy (uitvoering onderzoek), via
(088) 7704600 of onderzoek@
newcom.nl. U doet toch mee? Wij
rekenen op uw deelname.

Wist je
dat?
‘Maatje voor lkaar’ biedt de
mogelijkheid tot het inzetten
van een bijzondere vrijwilliger: de budgetcoachvrijwilliger. Deze getrainde vrijwilliger wordt gekoppeld aan iemand die tijdelijk een steuntje in de rug kan gebruiken om
weer overzicht te krijgen in zijn
of haar financiën. De budgetcoachvrijwilliger kan onder andere ondersteuning bieden
in het ordenen van de administratie en het opstellen van
een begroting/ budgetplan.
De budgetcoach ondersteunt
met als doel schuldsituaties te
voorkomen. Als sprake is van

professionele schuldhulpverlening, begeleidt de budgetcoach de hulpvrager tijdens en
na dit proces, om terugval te
voorkomen.
Meer informatie over budgetcoaches via Danielle Franken:
d.franken@stdb.nl of (0297)
230280.
Budgetcoaching is
onderdeel van Maatje
Voor Elkaar, een project
vanuit Uithoorn Voor
Elkaar in samenwerking
met de gemeente.
www.uithoornvoorelkaar.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

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) 513111.
Voorontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en Prins Bernardlaan fase 1, Inzageperiode van donderdag 7 maart tot en met vrijdag 22
maart 2019. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, de heer L. Schuijt
(0297) 513111.
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) 513111.
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.
Vaststelling Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied De Kwakel. Inzageperiode 7 maart tot en met 8 april 2019. Inlichtingen bij Afdeling wonen
en werken, de heer W. van de Lagemaat, (0297) 513111.
Vaststelling Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg De
Kwakel. Inzageperiode 7 maart tot en met 8 april 2019. Inlichtingen bij
Afdeling wonen en werken, de heer W. van de Lagemaat, (0297) 513111.
Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’. Inzageperiode 7 maart 2019 tot en met 18 april 2019. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, de heer L. Schuijt (0297) 513111.
Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden tijdens
langdurige projecten. Inzageperiode vanaf 20 maart tot en met 30 april
2019. Inlichtingen bij de afdeling Buurt, de heer R. van de Pol (0297
513111).

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
2019-016318 Poelweg 2, het wijzigen van de gevel en het maken van een
dakopbouw (ontvangen 01-03-2019).
2019-016617 nabij Hoofdweg 15, het uitbreiden van de Hoofdweg 13 (ontvangen 4-3-2019).
Uithoorn
2019-016111

Amsteldijk-Noord 103, het plaatsen van een steiger (ontvangen 28-02-2019);
2019-016645 Brunel 35, het uitbouwen van de woning (ontvangen 4-32019).
2019-018449 Prinses Margrietlaan 1-71 & 2-80, grootschalige renovatie
woningen Thamerdalbuurt (ontvangen 12-3-2019).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

De Kwakel
2019-010932 Cartografielaan 90, het realiseren van een dakkapel (vergunningsvrij, verzonden 04-03-2019).
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
2019-002831 Bezworen Kerf 20, het wijzigen van een bedrijfswoning naar
een plattelandswoning.
Uithoorn
2019-004386 J.N. Wagenaar 1, het uitbreiden van een bedrijfspand.
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
2019-079991 Amstelplein 25, het wijzigen van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 13-03-2019);
2019-079989 Amstelplein 27, het wijzigen van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 13-03-2019);

Uithoorn
2019-008301 Wiegerbruinlaan 81A, het wijzigen van een kantoorpand
naar een sportschool (verzonden 07-03-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
2019-016845 Noorddammerweg 24, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 05-03-2019).
2019-017734 melding kennisgeving incidentele festiviteit KDO op 13 april
2019 (ontvangen 7 maart 2019).

Uithoorn
2019-016980 Dorpsstraat 47, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 04-03-2019).
2019-018110 Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Amstelproms op 22 juni 2019 (ontvangen 6
maart 2019).

2018-073828 Randhoornweg 100, evenementenvergunning Sport- en
Spelweekend Legmeervogels van 21 t/m 23 juni 2019 (verzonden 07-03-2019).
2018-082828 plaatsen van 20 reclameborden aan Event Support Holland
t.b.v. diverse campagnes: ‘week van verkeer’ van 4-3 t/m
18-3-2019; ‘Mono’ van 1-4 t/m 15-4-2019; ‘aardig op weg’
van 22-4 t/m 6-5-2019; ‘snelheidscampagne’ van 6-5 t/m
20-5-2019; ‘BOB zomer’ van 1-7 t/m 15-7-2019; ‘scholen
zijn weer begonnen’ van 26-8 t/m 9-9-2019; ‘fietsverlichting’
van 7-10 t/m 21-10-2019; ‘Mono’ van 11-11 t/m 25-11-2019;
‘BOB winter’ van 16-12 t/m 30-12-2019 (verzonden: 21-22019).
2019-005893 plaatsen van 20 reclameborden van 25-3 t/m 7-4-2019 aan
Centercom Buitenreclame t.b.v. braderie/markt van 6 en 7
april 2019 in Uithoorn (verzonden 6-3-2019).
2019-005896 plaatsen van 20 reclameborden van 28-10 t/m 10-11-2019
aan Centercom Buitenreclame t.b.v. braderie/markt van 9
en 10 november 2019 in Uithoorn (verzonden 6-3-2019).
2019-005899 plaatsen van20 reclameborden van 22-7 t/m 4-8-2019 aan
Centercom Buitenreclame t.b.v. braderie/markt van 3 en 4
augustus 2019 in Uithoorn (verzonden 6-3-2019).
2019-017120 ter hoogte van Antoon Coolenlaan 13 het plaatsen van een
afvalcontainer in een parkeervak op 15 maart 2019 (verzonden 13-3-2019).
2019-011165 plaatsen van 20 reclameborden, 2 spandoeken en 1 spanframe van 18-6 t/m 01-07-2019 aan Amstelland Festival
t.b.v. evenement Amstelland Festival (verzonden 13-32019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

De Kwakel
2019-008801 Boterdijk 91, De Kwakelse Dijkentocht op 22 april 2019 (verzonden 12-03-2019).
Uithoorn
2019-011268

Randhoornweg 100, Uithoorns Mooiste - de Wandeling op
7 april 2019 (verzonden 07-03-2019).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

TERINZAGELEGGING AFWEGINGSKADER BOUWLAWAAI BIJ
BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN TIJDENS LANGDURIGE
PROJECTEN

Als gevolg van bouw- en sloopwerkzaamheden treedt regelmatig geluidhinder op. Uitvoerders moeten zich aan regels houden die in het Bouwbesluit
en de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2015 staan. De gemeente kan ontheffing verlenen van de daarin vastgestelde dagen en tijden dat
gewerkt mag worden en van de geluidbelasting. Met name voor langdurige
activiteiten ontbreekt een richtlijn voor de relatie tussen de duur en de mate van de hinder. Hiervoor is het Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en
sloopwerkzaamheden tijdens langdurige projecten opgesteld.
Ter inzage
Dit afwegingskader ligt voor een ieder ter inzage vanaf 20 maart tot en met
30 april 2019.

Reageren
Tot en met 30 april 2019 kan een ieder reageren op dit afwegingskader. Een
reactie kan per post gericht worden aan de gemeente Uithoorn, postbus 8,
1420 AA Uithoorn of digitaal naar gemeente@uithoorn.nl, t.a.v. team Inrichting en Beheer en onder vermelding van zaaknummer 2018-018490. Het afwegingskader zal na de terinzagelegging met inachtneming van eventuele
reacties worden vastgesteld.
WIJZIGING UITGIFTETERMIJN STANDPLAATSENVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
heeft besloten beleidsregels rond standplaatsen te gaan opstellen en daartoe met betrokken ondernemers en bewoners in gesprek te gaan. Tot het
moment van vaststelling van deze beleidsregels worden standplaatsvergunningen enkel nog tijdelijk afgegeven voor een periode van maximaal 1
jaar vanaf publicatie van dit besluit.
GEACTUALISEERDE BELEIDSREGELS BIBOB VAN KRACHT IN
UITHOORN

In 2003 trad de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) in werking. Het doel van de wet is dat gemeenten,
provincies, waterschappen en ministeries de integriteit van houders en/of
aanvragers van vergunningen en subsidies toetsen. In de praktijk passen
vooral gemeenten de wet toe.
Op basis van de wet Bibob en de bijbehorende beleidsregels toetst de gemeente bedrijven en personen die vergunningen of subsidies aanvragen of
meedoen met een aanbesteding voor een overheidsopdracht op criminele activiteiten. De toepassing van de Wet Bibob maakt onderdeel uit van de
bestuurlijke aanpak tegen de georganiseerde criminaliteit. Het is één van de
instrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft om te voorkomen
dat de gemeente ongewild criminaliteit faciliteert door middel van het verlenen van vergunningen, het gunnen van opdrachten of het verlenen van een
subsidie. Ook is de aanpak van ondermijnende criminaliteit een speerpunt
van het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

De Wet Bibob geeft de gemeente de bevoegdheid om een Bibob-onderzoek
uit te voeren. Om duidelijkheid te scheppen in welke gevallen de gemeente
een Bibob-onderzoek uitvoert, zijn in 2006 beleidsregels opgesteld. De toepassing van de Wet Bibob is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Ook bestond de wens om op regionaal niveau dezelfde beleidsregels toe te passen. Daarom zijn in 2018 de oude beleidsregels geactualiseerd en nieuwe
beleidsregels vastgesteld.

Uithoorn
2019-009038 Koningin Julianalaan 16, drank- en horecavergunning (verzonden 06-03-2019).
2019-009044 Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning voor 2
kansspelautomaten (verzonden 06-03-2019).
2019-009198 Koningin Julianalaan 16, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 06-03-2019).

De Beleidsregels Wet Bibob gemeente Uithoorn 2018 zijn na te lezen op
https://zoekdienst.overheid.nl Voer op deze site de zoektermen Uithoorn
en Bibob in.

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

WWW.UITHOORN.NL

De beleidsregels geven aan in welke gevallen en op welke manier de gemeente een Bibob-onderzoek uitvoert. Daarnaast bieden de beleidsregels
een kader waaraan een besluit over bijvoorbeeld een vergunning of subsidie kan worden getoetst. Met de beleidsregels wil gemeente bovendien een
signaal afgeven dat malafide (rechts)personen niet welkom zijn. Daarmee
hebben de beleidsregels ook een preventieve werking.

