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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.

Eind januari is een enquête uitgezet onder inwoners en woningzoekenden in de gemeenten in de
regio`s Zaanstreek-Waterland,
Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. Het doel was om de mening te peilen van een zo breed
mogelijke groep inwoners over de
verdeling van de schaarse sociale huurwoning.

-

De enquête is het eerste deel van
het traject van inspraak en advies. Gemeenten en corporaties
in deze regio zoeken samen naar
nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben eerder aan de beurt komen
en waarbij de doorstroming beter
op gang komt. De schaarste lossen we hiermee niet op, maar het
moet tot een betere verdeling leiden.

woningzoekenden die een woning hard nodig hebben, maar die
niet in de urgentie-regeling vallen.
In de enquête is door 45% van de
deelnemers aangegeven meer
dan de helft van de woningen toe
te willen wijzen aan woningzoekenden die heel hard een woning
nodig hebben.
Van de invullers vindt 39% het
een redelijk alternatief, dat mensen die heel hard een woning nodig hebben een tijdelijke woning
of gedeelde woning krijgen toegewezen, maar 54% vindt van niet.
Zij vinden dat iedereen een gewone sociale huurwoning moet krijgen, met een vast huurcontract.
De uitgebreide rapportage is te
vinden op www.uithoorn.nl onder
inwoner-ondernemer / wonen en
(ver)bouwen / huren en kopen in
Uithoorn.

De resultaten
De enquête, over wie voorrang
moet krijgen op een sociale huurwoning en hoe deze woningen
toegewezen moeten worden, liep
tot 13 februari. In totaal waren er
ruim 24.000 reacties van huurders, kopers, jong en oud, wel en
niet woningzoekend, kortom een
brede vertegenwoordiging van de
inwoners van deze regio. Daarvan wonen er zo’n 1.000 in Uithoorn en De Kwakel.
De resultaten laten zien dat er
veel verschillende meningen zijn
in de regio. Een belangrijk resultaat is dat er begrip is voor het
toewijzen van een woning aan

Wat gebeurt er met de
uitkomsten?
De uitkomsten zijn gespreksonderwerp bij allerlei bijeenkomsten
die dit voorjaar in de vijftien gemeenten worden georganiseerd.
In Uithoorn gebeurt dat met een
aantal organisaties die goed weten wat er in Uithoorn en De Kwakel speelt op het gebied van wonen. De bijeenkomsten dienen
als input voor woningcorporaties
en gemeentebesturen om te komen tot een voorstel voor een
nieuw verdeelsysteem. Dit voorstel wordt door de gemeenteraad
besproken, ook is er later dit jaar
inspraak mogelijk.

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

-

Goede vrijdag: vrijdag 19 april 2019 gesloten
2e Paasdag: maandag 22 april 2019 gesloten
Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019 gesloten
Dag na Hemelvaart (brugdag): vrijdag 31 mei 2019 gesloten,
scheidingsdepot open
Burgerzaken: gesloten 27 mei i.v.m. centraal stemmen
tellen Europese verkiezingen
2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019 gesloten

Wist je
dat?

Je naast het gemeentehuis
ook terecht kan in Gezondheidscentrum de Waterlinie
(Koningin Máximalaan 30)
met vragen over wonen, welzijn, zorg, schuldhulpverlening
of jeugdhulp? Een klantmanager van de gemeente is maandag en dinsdag aanwezig van
8.30 uur tot 12.00 uur in het informatie- en adviespunt dat de
gemeente daar deelt met Uithoorn voor Elkaar. Naast de
gemeente is daar een medewerker aanwezig van MEE,
Participe, Mantelzorg & Meer,
Videt of Tympaan-De Baat.
Naast vragen waar de ge-

meente over gaat, kan men
hier ook terecht voor informatie over meedoen en participatie zoals het invullen van vrije
tijd, het organiseren van een
activiteit in de wijk, vrijwilligerswerk en het opdoen van sociale contacten. Het Infopunt
is maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.30 tot
12.00 uur. Let op: de gemeente zit er alleen op de maandag
en dinsdag.
Kijk ook eens op
www.uithoornvoorelkaar.nu
of bel met (0297) 303044

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

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

woningen bereikbaar te houden
wordt het parkeerverbod ingesteld. Het verkeersbesluit voor het
maken van dit parkeerverbod is
bekendgemaakt in de Staatscourant (zie overige digitale bekendmakingen via www.uithoorn.nl).

Evenementen in Uithoorn
6 april
6 en 7 april
22 april
27 april
4 mei
4 mei
5 mei
11 mei
25 mei
9 en 10 juni
28 t/m 30 juni
21 juli
3 augustus
23 augustus

Openingstijden tijdens
de feestdagen

Commissievergaderingen

Parkeerverbod
Hélène Swarthlaan
In de Hélène Swarthlaan wordt op
verzoek van buurtbewoners een
parkeerverbod ingesteld. Na herinrichting van de straat is gebleken dat er hinderlijk wordt geparkeerd. Om parkeerhinder te voorkomen en de in- en uitritten van

Resultaten enquête
woonruimteverdeling

Voorjaarsmarkt
Kom in de Kas
Kwakelse Dijkentocht
Koningsdag
Dodenherdenking De Kwakel
Dodenherdenking Uithoorn
Bevrijdingsdag
Braderie
Schansfestival
Foodtruckfestival
Amstelland Festival
All American Sunday
Zomermarkt
Foodtruckfestival

Financieel café officieel
geopend
Het Financieel café is dinsdagochtend 26 maart officieel geopend
in Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 30. Vanaf nu staan elke dinsdag tussen 8.30 en 11 uur getrainde vrijwilligers klaar van Uithoorn
voor Elkaar voor alle vragen over

geldzaken en administratie. Heb
je bijvoorbeeld hulp nodig met het
invullen van papieren, het sorteren van de post of wil je advies
bij schulden? Kom langs, een afspraak maken is niet nodig. Meer
informatie is te vinden via www.
uithoornvoorelkaar.nu.

Duo+ zoekt voor de gemeenten Uithoorn
en Ouder-Amstel

een nieuw visitekaartje

Ben jij een representatieve gastvrouw/gastheer en gemiddeld 4 uur
per maand beschikbaar? Wil jij het visitekaartje worden van onze
organisaties en het eerste aanspreekpunt voor onze klanten, collega's
en bezoekers tijdens avond-/raadsvergaderingen en evenementen?
Kijk op en solliciteer via www.werkeninhetwesten.nl.
Eerst meer weten? Bel met Kim Jansen (0297 – 513176).

WWW.UITHOORN.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

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
- 2019-020075, Achterweg 4, het realiseren van een in-uit rit, inclusief
Duiker (ontvangen 14-03-2019).
- 2019-020151, Stelling 1, het vervangen van de garagedeur door een
hardhouten kozijn met 3 ramen (ontvangen 12-03-2019).
- 2019-021053, Iepenlaan 15, het veranderen van de woning (ontvangen
20-03-2019.
- 2019-021103, Dwarsweg 15, het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw (ontvangen 19-03-2019).
- 2019-021681, Pastoor J. Dijklaan 57, het plaatsen van een dakkapel
(ontvangen 03-03-2019).
Uithoorn
- 2019-021712, Harlekijneend 2, het vervangen van de beschoeiing en
de schutting en het vergroten van de vlonder (ontvangen 22-03-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-020151, Stelling 1, het vervangen van de garagedeur door een
hardhouten kozijn met 3 ramen (vergunningvrij, verzonden 20-032019).
Uithoorn
- 2019-009918, Fregat 14, het vergroten van de woning (ingetrokken).

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
- 2019-006586, Prinses Margrietlaan, het plaatsen van een zeecontainer
en afvalcontainer van
- 20-01 t/m 12-04-2019 (verzonden 19-03-2019).
- 2019-007086, Prinses Margrietlaan, het plaatsen van een afvalcontainer van 29-01 t/m 31-03-2019 (verzonden 19-03-2019).

WWW.UITHOORN.NL

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
- 2019-008583, Amsterdamseweg 25, het oprichten van een digitale
drukkerij (verzonden 22-03-2019).
- 2019-014749, Schootsveld 7, het uitbreiden van een steiger (verzonden
21-03-2019).
- 2019-004386, J.N. Wagenaarweg 1, het uitbreiden van een bedrijfspand (verzonden 27-03-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
- 2019-020529, Wilhelminakade 3, kennisgeving incidentele festiviteit op
27 april 2019 van 15.00 tot 19.00 uur (ontvangen 15-03-2019).
- 2019-020579, Wilhelminakade 3, kennisgeving incidentele festiviteit op
13 april 2019 van 14.00 tot 23.30 uur (ontvangen 15-03-2019).
- 2019-020477, Marktplein 11, aanvraag evenementenvergunning op 27
april 2019 van 10.00 – 23.00 uur (ontvangen 19-03-2019).
- 2019-020477, Marktplein 11, aanvraag onthefﬁng art. 35 Drank- en Horecawet op 27 april 2019 van 10.00 tot 23.00 uur (ontvangen 19-032019).
- 2019-021118, Oranjepark, aanvraag evenementenvergunning Jantje
Beton Buitenspeeldag op 12 juni 2019 (ontvangen 21-03-2019).
- 2019-021911, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele festiviteit op 26 april 2019 van 20.00 tot 01.00 uur (ontvangen 21-03-2019).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-007265, Achterweg 6 t/m 34 De Kwakel, evenementenvergunning
Kom in de Kas op 6 en 7 april 2019 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden
19 -03-2019).
- 2019-008751, Achterweg 34 De Kwakel, onthefﬁng artikel 35 Drank- en
horecawet op 6 en 7 april 2019 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 1903-2019).
- 2019-017734, Vuurlijn 51, melding i.v.m. niet paracommerciële bijeenkomst op 13 april 2019 (verzonden 27-03-2019).

Uithoorn
- 2019-002807, Brusselﬂat, plaatsen van een container van 09-01 t/m 3112-2019 (verzonden 19-03-2019).
- 2019-018125, plaatsen van 20 reclameborden en 3 spandoeken van
09-06 t/m 22-06-2019 t.b.v. evenement Amstelproms (verzonden 1803-2019).
- 2018-083706, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van groente en fruit op dinsdag - vanaf 2 april 2019 (verzonden
20-03-2019).
- 2019-006202, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van verse en gegrilde kipproducten op maandag – vanaf 1 april
2019 (verzonden 20-03-2019);
- 2019-020341, Burgemeester Kootlaan 1, plaatsen van een opslagcontainer van 19-03 t/m 26-03-2019 (verzonden 21-03-2019).
- 2019-015418, Thamerhorn 1, exploitatievergunning horecabedrijf aan
de exploitant van Best Western Amsterdam Airport Hotel Uithoorn tot
21 maart 2019 (verzonden 21-03-2019)
- 2019-017567, Weegbree 55, onthefﬁng artikel 35 Drank- en horecawet tijdens 4 toneelvoorstellingen op 12 en 13 april en 25 en 26 oktober
2019 (verzonden 28-03-2019).

