Starter op de
koopwoningmarkt?
Kijk eens wat de starterslening voor je kan doen!
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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

Op zoek naar een koopwoning,
maar zijn je lasten te hoog voor je
inkomen? Misschien kun je wel in
aanmerking komen voor een starterslening. Sinds 2019 is de starterslening aantrekkelijker geworden, want de Nationale Hypotheek Garantie (NHG-grens) is
verhoogd van € 265.000,- naar €
290.000,-.
Wat is een starterslening?
De starterslening overbrugt het
verschil tussen de koopsom van
je woning en het maximale bedrag dat je bij de bank kunt lenen.
De afgelopen jaren heeft de gemeente Uithoorn gemerkt dat er
minder startersleningen zijn aangevraagd. Dit heeft natuurlijk ook
te maken met het feit dat de huizenprijzen de afgelopen jaren
enorm zijn gestegen. Er is hier op
ingespeeld door de NHG-grens te
verhogen. “In 2018 zijn er maar
weinig aanvragen voor een starterlening geweest en dat is jam-

mer, want er is nog voldoende
budget. We hopen met dit bericht
meer starters, maar ook hypotheekverstrekkers te stimuleren
om te kijken naar de mogelijkheden van de starterslening in Uithoorn en De Kwakel”, aldus wethouder Hans Bouma, portefeuillehouder Wonen.
Voorwaarden en meer
informatie
Aan de starterslening zitten wel
een aantal gemeentelijke voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn: het is je eerste
koopwoning; je hypotheek valt
onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) van € 290.000;
je bent inwoner van de gemeente Uithoorn en tussen de 21 en
40 jaar. Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.uithoorn.nl onder starterslening of
neem telefonisch contact op met
de gemeente.

Openingstijden tijdens
de feestdagen

-

-

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

Aanpakken parkeeroverlast
blauwe zone
De gemeente krijgt steeds vaker meldingen van parkeeroverlast. Parkeeroverlast gaat ten koste van de leefbaarheid in de wijken van Uithoorn. Daarom gaan
we per 1 april 2019 in de blauwe
zone strenger handhaven. Van 17
april tot 17 juni worden door de
Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) waarschuwingen uitgedeeld. In evident verkeersgevaarlijke situaties of zaken als
parkeren op gehandicaptenplekken worden direct boetes uitge-

schreven door de Boa. Parkeeroverlast melden? Doe dit via www.
uithoorn.nl/melding of via de app
Makkelijke Melden. Dan komt de
melding direct bij de BOA terecht.

Bevrijdingswandeling met
ontbijt op 5 mei

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

Peuters in het Wild (Pasen in het Libellebos)
Kwakelse Dijkentocht
Koningsdag
Dodenherdenking De Kwakel
Dodenherdenking Uithoorn
Bevrijdingswandeling met ontbijt
Braderie
Avondvierdaagse
Schansfestival
Foodtruckfestival
Buitenspeeldag
Midzomeravond Festival
Amstelland Festival
All American Sunday
Zomermarkt
Foodtruckfestival
Kadomarkt

Voor de derde keer op rij houdt
sportvereniging AKU op Bevrijdingsdag (zondag 5 mei) een Bevrijdingswandeling rondom het
Zijdelmeer. Iedereen is welkom
om mee te wandelen. Aansluitend wordt er een ontbijt aangeboden door de gemeente Uithoorn
op het gemeentehuis. De deelnemers van deze Bevrijdingswandeling komen ongeveer tegelijk aan
met de lopers die vanuit Wageningen het Bevrijdingsvuur meebrengen naar het gemeentehuis
in Uithoorn. Na de aankomst van
beide groepen (rond 10.00 uur)
houdt burgemeester Pieter Heiligers een toespraak. Na deze
speech zal de burgemeester de
deelnemers uitnodigen om geza-

menlijk van het ontbijt te genieten.
De Bevrijdingswandeling van de
AKU begint om 9.00 uur. De start
is bij het gemeentehuis, Laan van
Meerwijk 16. Daarna wordt er een
mooie wandeling gemaakt rondom het Zijdelmeer. Dit is een wandeling van ongeveer drie kilometer. Deelname aan de wandeling
en het ontbijt van de gemeente
zijn gratis.
Opgeven
Opgeven voor de Bevrijdingswandeling met ontbijt kan via e-mail:
communicatie@duoplus.nl. Graag
aangeven of u naast de wandeling
ook gebruik wil maken van het ontbijt. Aanmelden is mogelijk tot en
met maandag 29 april.

WWW.UITHOORN.NL

De 4 mei herdenking
In onze gemeente heeft de 4 mei
herdenking niet alleen betrekking
op de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wij staan ook stil
bij de slachtoffers die gevallen zijn
bij andere oorlogen, geweld of vredesmissies (bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de vluchtelingen uit Iran,
Irak en Syrië, terroristische aanslagen, e.d.). Vrijheid, verdraagzaam-

heid en vrede is niet vanzelfsprekend, zeker in 2019 en belangrijker thema dan ooit. De 4 mei herdenking is daar een goed moment
voor. Wij nodigen iedereen van
harte uit om deel te nemen aan deze herdenking. Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar
www.facebook.com/4meiuithoorn.
nl en www.uithoorn.nl

Doe mee aan het
woononderzoek 2019
Sinds welk jaar woont u in uw huidige woning? In welke gemeente woonde u voordat u de huidige woning betrok? In wat voor
soort woning woont u? Dit zijn een
paar vragen die staan het WIMRA
2019 Dit staat voor “Wonen In de
Metrapool Regio Amsterdam”. Dit
onderzoek wordt elke 2 jaar uitgevoerd. Binnenkort valt deze uitgebreide vragenlijst bij circa 4000
mensen in de gemeente Uithoorn
op de mat.
Onderzoek
Half april wordt dit grootschalig
onderzoek verstuurd onder alle
gemeenten in deze regio. Ook in
de gemeente Uithoorn wordt dit
gedaan en krijgt ongeveer één
derde van alle huishoudens dit
onderzoek thuisgestuurd. De gemeente wil graag weten hoe u
denkt over uw woning, woonomgeving, woongeschiedenis en
woonwensen.

Woonbehoefte
Wethouder Hans Bouma, portefeuillehouder wonen: “We hopen
dat veel mensen deze enquête invullen. Zo krijgen we een goed
beeld op de woonbehoefte in de
gemeente én in de regio. Dit geeft
ons inzichten die we kunnen gebruiken bij de uitvoering en eventuele actualisering van het woonbeleid.” . Ook geeft het inzicht in de
vraag of bewoners in hun woning
oud kunnen en willen worden en of
bereid zijn maatregelen te nemen
om hun woning te verduurzamen.
Brief met enquête
De vorm van het onderzoek is een
enquête. Door middel van een
steekproef worden huishoudens
in de gemeente Uithoorn geselecteerd. De brief met vragenlijst
wordt per post verzonden, maar
de vragen kan men ook op internet invullen. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Werken aan laaggeletterdheid
Geef je op als taalvrijwilliger! In
Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met spreken, lezen, schrijven en/of rekenen. Dat
heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Het Taalhuis Uithoorn
werkt aan de bestrijding van laaggeletterdheid. Als taalvrijwilliger
kan jij deze mensen helpen met

het verwerven en/of verbeteren
van de Nederlandse taal. Het Taalhuis is nu heel hard op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Meer weten:
kijk op www.uithoorn.nl of www.
taalhuisuithoorn.nl voor meer informatie. Opgeven als vrijwilliger:
neem contact op met het Taalhuis
via taalhuisuithoorn@stdb.nl

Wist je
dat?

Je hulp kunt krijgen als je bijvoorbeeld moeite hebt met
(kwijtschelding)formulieren, je
vragen hebt over geldzaken of
als je budgetadvies wil? Elke
dinsdag van 8.30 tot 11.00 uur
staan er getrainde vrijwilligers
en professionals klaar in het
Financieel café in de Waterlinie om vragen te beantwoorden over geldzaken en administratie. Financiële of administratieve zaken zijn soms ingewikkeld. Maar gelukkig kan
hier hulp in worden geboden:
bij het Financieel café kan iedereen gratis terecht. De pro-

fessionals en vrijwilligers helpen met brieven van instanties, wijzigen van toeslagen,
invullen van formulieren, budgetteren en het geven van informatie en advies. Het Financieel café is te vinden in gezondheidscentrum de Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 30. Een afspraak maken
is niet nodig.
Meer info via Uithoorn voor
Elkaar: 0297-303044
info@uithoornvoorelkaar.nu
www.uithoornvoorelkaar.nu

Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?

WAT DOE JIJ
IN EEN
NOODSITUATIE?

Veel inwoners van Uithoorn zetten zich belangeloos in voor het
welzijn van anderen. Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Kom dan tijdig in actie!
De procedure voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding vergt veel tijd. Is de voordracht voor de Lintjesregen in
april 2020, dan dient u het voorstel vóór 1 juli 2019 dit jaar bij de
burgemeester in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste zes maanden
van tevoren naar de burgemeester te sturen.

OEFENEN MET DESKUNDIGEN!
16, 17 EN 18 MEI

€5,-

Informatie Koninklijke onderscheiding
Meer informatie, waaronder het aanvraagformulier, vindt u op
de gemeentelijke website Uithoorn.nl of Lintjes.nl. Daarnaast
kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.
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WORKSHOP 2

Conflicten en overlast

Dreiging en geweld

Conflicten zijn onderdeel van
ons leven. Hoe kun je hier
effectief mee omgaan?

Hoe herken je gevaar? Hoe kun
je je verdedigen (jong en oud)?
Oefen met ervaren bodyguards!

WORKSHOP 3

WORKSHOP 4

Eerste hulp

Brandveiligheid

Hoe moet je een AED gebruiken? Oefen de 5 belangrijke
punten van EHBO

Brandveiligheid in en om
het huis. En hoe blus je zelf
een brand?

VOLLEDIGE CURSUS

WANNEER
Verschillende tijdstippen op
donderdag, vrijdag en zaterdag
16, 17 en 18 mei

Reanimatie

PER W
ORKS

(€1,-

WORKSHOP 1

HOP

Leer een hartstilstand herkennen
en uitgebreid reanimeren

holiere

n)

WAAR
Gemeentehuis Uithoorn

€5,-

Informatie gemeentelijke onderscheidingen
Informatie over het aanvragen van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het bestuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.

PER W
ORKS

(€1,-
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HOP

holiere
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Schrijf je snel in op: REDZAAM.NL Beperkt aantal plaatsen!
Onze hulpdiensten werken hard,
maar kunnen niet altijd overal direct zijn.
Gemeente Uithoorn is trotse partner
van redzaam.nl, een initiatief om
(zelf)redzaamheid te versterken en te benutten.

Schrijf je snel in op: REDZAAM.NL Beperkt aantal plaatsen!
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

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) 513 111.
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
- 2019-022947, Gerberalaan 48, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 27-03-2019);
- 2019-024824, Ringdijk 16, het verbouwen van de begane grond en het
aanbouwen van een badkamer, ingang, overdekt terras en carport (ontvangen 02-04-2019);
- 2019-024193, Hoofdweg 141a, het omzetten van een bedrijfswoning
naar een plattelandswoning (ontvangen 02-04-2019);
Uithoorn
- 2019-023429, Coupure 2, het plaatsen van een schutting (ontvangen
28-03-2019);

-

2019-023448, Iet Stantsweg 7, het plaatsen van een schuurtje in de zijtuin (ontvangen 28-03-2019);
2019-023453, Poelweg 40, het aanpassen van de gevel en het toevoegen van een verdieping (ontvangen 26-03-2019);
2019-023772, Johan van Oldenbarneveldtlaan 47, het vernieuwen en
isoleren van het dak (ontvangen 01-04-2019);
2019-024838, Thamerlaan 19a, het realiseren van een uitbouw naast
het hoofdgebouw (ontvangen 03-04-2019);
2019-025419, Witkopeend 2, het overdekken van de voortuin met een
carport (ontvangen 05-04-2019);
2019-026712, Amsterdamseweg 27, het renoveren van een pand (ontvangen 10-04-2019);
2019-026734, Bieslook 2 te Uithoorn, het aanleggen van een PE100
waterleiding door middel van gestuurd boren, ruimen en intrekken van
de leiding (ontvangen 09-04-2019);

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

De Kwakel
- 2019-010931, Het Lange Eind 26, het oprichten van een bedrijfswoning
(ingetrokken 05-04-2019);
Uithoorn
- 2019-025419, Witkopeend 2, het overdekken van de voortuin met een
carport (ingetrokken 09-04-2019);
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.
De Kwakel
- 2019-022947, Gerberalaan 48, het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning (verzonden 10-04-2019);
- 2019-012618, Het Fort 46, het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een dakkapel (verzonden 01-04-2019);

Uithoorn
- 2019-016645, Brunel 35, het uitbreiden van de woning op de 1e verdieping (verzonden 08-04-2019)
- 2019-014753, Joh. Enschedeweg 15, het plaatsen van reclame op het
gebouw (verzonden 01-04-2019);
- 2019-007853, tegenover Amsteldijk-Noord 87, het plaatsen van een
steiger (verzonden 05-04-2019);
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
- 2019-024690, Kerklaan 16, aanvraag evenementenvergunning Midzomeravond Festival op 22-06 t/m 23-06-2019 van 19.30 tot 00.30 (ontvangen 03-04-2019);
- 2019-026163, Vuurlijn 24, aanvraag evenementenvergunning Jeugdweekend HSV Thamen op 13 en 14 juli 2019 (ontvangen 09-04-2019);
Uithoorn
- 2019-023916, Achterberglaan 85, plaatsen van een afvalcontainer van
01-04 t/m 21-05-2019
- 2019-024186, Koningin Julianalaan 18, aanvraag exploitatievergunning
(ontvangen 01-04-2019);
- 2019-024179, Koningin Julianalaan 18, aanvraag drank- en horecavergunning (ontvangen 01-04-2019);
- 2019-022323, aanvraag evenementenvergunning Avond4daagse (ontvangen 27-03-2019)
- 2019-023009, Amsteldijk-Noord 1, aanvraag evenementenvergunning
Dodenherdenking (ontvangen 28-03-2019);
- 2019-0214188, aanvraag evenementenvergunning Bevrijdingswandeling op 05-05-2019 (ontvangen 01-04-2019);
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.

Uithoorn
- 2019-024020, het plaatsen van reclameborden, U.R.K.V. Michiel de
Ruyter t.b.v. evenement Rondje NL voor KiKa Row Proloog (verzonden
03-04-2019);\
- 019-007372, Dorpscentrum (Kerklaan/Drechtdijk), evenementenvergunning Koningsdag 27 april 2019 (verzonden 11-04-2019);
- 2019-023916, Achterberglaan 85, het plaatsen van een afvalcontainer
(verzonden 04-04-2019);
- 2019-020579, Wilhelminakade 3, Café de Gevel, kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid op 13-04-2019
van 14.00 – 23.30 uur (verzonden 04-04-2019);
- 2019-020529, Wilhelminakade 3, Café de Gevel, kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid op 27-04-2019
van 15.00 – 19.00 uur (verzonden 04-04-2019);
- 2019-021911, Koningin Julianalaan 16, Café The River, kennisgeving
incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid op 26-042019 van 20.00 tot 1.00 uur (verzonden 04-04-2019);
- 2019-002457, Schans 108, Café de Herbergh 1883, exploitatievergunning horecabedrijf t/m 15-04-2022 (verzonden 15-04-2019);
- 2019-002457, Schans 108, Café de Herbergh 1883, drank- en horecavergunning (verzonden 15-04-2019);
- 2019-018502, Grevelingen 50, Het Pannenkoekenfort, exploitatiever-
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gunning horecabedrijf t/m 15-04-2022 (verzonden 15-04-2019)
2019-010502, Grevelingen 50, Het Pannenkoekenfort, drank- en horecavergunning (verzonden 15-04-2019) ;
2019-020937, Marktplein, evenementenvergunning Rondje NL t.b.v. KiKaRow op 12 april 2019 (verzonden 05-04-2019);
2018-074970, Evenemententerrein Legmeer-West, Toost Foodtruck
Festival 23-25 augustus 2019 (verzonden 05-04-2019);
2018-075218, Evenemententerrein Legmeer-West, onthefﬁng art. 35
Drank- en horecawet 23-25 augustus 2019 (verzonden 05-04-2019);
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Uithoorn
- 2019-025529, Grevelingen 50, aanvraag milieumelding, opstarten bedrijf voor een pannenkoeken restaurant “het pannenkoekenfort” (ontvangen 04-04-2019), Deze bekendmaking strekt alleen tot informatie.
- 2019-024373, Koningin Julianalaan 27, aanvraag milieumelding, opstarten bedrijf voor een Firma Come to Thai Wok (ontvangen 29-032019), Deze bekendmaking strekt alleen tot informatie;
- 2019-024532, Koningin Maximalaan 30A, aanvraag milieumelding, oprichten van een lunchroom van ﬁrma Lunchroom Waterlinie (ontvangen
02-04-2019), Deze bekendmaking strekt alleen tot informatie.
VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Nederlandse leden van het Europees
Parlement een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar
formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een
kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag
van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Als de kiezer al een stempas ontvangen heeft, dan dient dit bij het verzoekschrift gevoegd te worden.
4. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
B. MONDELING VERZOEK
1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een
schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas
vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag
van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd, om
deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00
uur op de dag vóór de stemming (22 mei 2019).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening
van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van de Nederlandse leden van het Europees Parlement een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden
de volgende bepalingen.
A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de
formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag
van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet
op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te
brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan
die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de
kandidaatstelling (9 april 2019) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn
eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot
het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.

