De 4 mei herdenking
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www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
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.

9 juni
9 en 10 juni
12 juni
15 juni
22 en 23 juni
22 en 23 juni
28 t/m 30 juni
6 juli
21 juli
3 augustus
23 augustus
9 november

Programma
Het uitgebreide programma wordt op de dag zelf aan aanwezigen uitgedeeld.
19.35 uur vertrek vanuit het Oranjepark naar
Stilte Monument Thamerkerk
19.58 uur Last Post
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
20.04 uur Toespraak Burgemeester van Uithoorn (krans leggen)
20.09 uur Toespraken en bloemen leggen inwoners Uithoorn
20.30 uur Begin programma Vocal Company Thamerkerk
Alle inwoners worden nadrukkelijk gevraagd 1 bloem mee te nemen en
die tijdens de kranslegging te plaatsen op het stiltemonument.

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

DE KWAKEL
Op 4 mei wordt er jaarlijks in De Kwakel een dodenherdenking georganiseerd. Hierbij wordt een tijdelijk stiltemonument neergezet. Tijdens de herdenking wordt er stilgestaan bij het jaarthema. Dit jaar is
het thema ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’. Door middel van
een overdenking, gedichten en muziek wordt er aandacht besteedt
aan dit thema. Alle bezoekers krijgen, na de twee minuten stilte en de
kranslegging, de gelegenheid om een roos bij het tijdelijke stilte monument neer te leggen. Deze rozen zijn bij de herdenking voor alle bezoekers aanwezig.

Dodenherdenking De Kwakel
Dodenherdenking Uithoorn
Bevrijdingswandeling met ontbijt
Braderie
Avondvierdaagse
Verkiezingen Europees Parlement
Schansfestival
Amsterdam Open International
Canoepolo Tournament
Fietstoertocht Cycle Tour
Foodtruckfestival
Buitenspeeldag
Kwakel Open Air
Midzomeravond Festival
Nederlands Kampioenschap Kanopolo
Amstelland Festival
Fietstoertocht Le Tour Ride
All American Sunday
Zomermarkt
Foodtruckfestival
Kadomarkt

Via www.uithoorn.nl kunt u 24/7 een afspraak maken, informatie opzoeken of aanvragen. U kunt ook op elk moment een melding doen via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden-app op uw smartphone. Meld een gevaarlijke situatie of een
spoedeisende zaak altijd telefonisch (0297) 513111. Dan kunnen we zo snel mogelijk actie ondernemen. Is het gemeentehuis
(telefonisch) gesloten, blijf dan toch even aan de lijn tot u wordt
doorgeschakeld.
-

Dodenherdenking: zaterdag 4 mei 2019,
scheidingsdepot open
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

Verklaring burgemeester Pieter Heiliegers

Veiligheidsincidenten in
Uithoorn
In korte tijd hebben zich meerdere veiligheidsincidenten voorgedaan in Uithoorn. Binnen een
paar weken tijd hebben we te maken gehad met meerdere straatroven, geweldsincidenten en er is
tot drie keer toe een woning beschoten. Dit zijn gebeurtenissen
die veel impact hebben. Ik kan mij
heel goed voorstellen dat inwoners zich hierdoor onveilig voelen, zich zorgen maken en zich
afvragen wat er aan de hand is. Ik
voel me betrokken bij deze emoties. De politie, het Openbaar Ministerie en ik nemen deze incidenten ook zeer serieus. Met dit
bericht wil ik dan ook laten weten dat er volop aandacht is voor
de incidenten. Politie en OM zijn
druk bezig met de onderzoeken.
Gelukkig kan ik melden dat er al
meerdere aanhoudingen zijn verricht in verschillende zaken. Wat
ik ook belangrijk vind om te melden is dat het vooral toeval is,
het lijkt er op dat de meeste incidenten niet met elkaar verbonden zijn. We hebben dus niet te
maken met een `structureel probleem’. chter, elke vorm van
agressie is volstrekt onacceptabel en elk incident is er een te

Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?
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 minstens zes maanden
van tevoren naar de burgemeester te sturen.

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

WWW.UITHOORN.NL

veel. Dat vraagt dan ook om extra alertheid. Dit vraag ik niet alleen aan politie, maar ook aan u
als inwoner of ondernemer in Uithoorn. U kent uw buurt het beste
en weet als geen ander als er iets
niet klopt. Ziet of hoort u iets verdachts: meld het altijd bij de politie. Doet u dit liever anoniem, dan
kan dit bij Meld Misdaad Anoniem
(0800-7000) . Een andere manier
waarop u met buurtgenoten alert
kunt zijn, is via een Whatsappbuurtgroep. Kijk voor meer informatie hierover op www.wabp.nl.
Alleen samen kunnen we werken
aan een veiligere samenleving!
Met vriendelijke groeten,
Burgemeester Pieter Heiliegers.

5 mei

Bevrijdingswandeling en
ontvangst bevrijdingsvuur
Voor de derde keer op rij houdt
sportvereniging AKU op Bevrijdingsdag (zondag 5 mei) een Bevrijdingswandeling rondom het
Zijdelmeer. De deelnemers van
deze Bevrijdingswandeling komen ongeveer tegelijk aan met
de lopers die vanuit Wagenin-

letten vrijwilligers op onder andere
het stoppen voor verkeerslichten,
het verlenen van voorrang en het
aangeven van richting. Dat gebeurt
op verschillende plaatsen langs de
route. U kunt de leerlingen herkennen aan de felgekleurde hesjes.

Evenementen in Uithoorn
4 mei
4 mei
5 mei
11 mei
20 t/m 23 mei
23 mei
25 mei
1 en 2 juni

Stille tocht
Op 4 mei vertrekken de deelnemers aan de Stille Tocht om 19.35 uur
vanuit het Oranjepark (Emmalaan). Slagwerkers van KnA gaan voorop met omfloerste trom. nderweg wordt bij het tation de pla uette
met de namen van de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog aangedaan. Bij het Stiltemonument tegenover de Thamerkerk wordt de Last
Post gespeeld en is het om 20.00 uur twee minuten stil, afgesloten
door het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt
een toespraak door de burgemeester. Hij zal namens de gemeente
een krans leggen, gevolgd door de bloemenhulde van inwoners en organisaties uit de gemeente Uithoorn. Daarna is er binnen in de Thamerkerk een korte herdenkingsbijeenkomst. Iedereen is van harte uit
om deel te nemen aan deze herdenking.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Fietsexamen voor basisschoolleerlingen groep 7
Op maandag- en dinsdagochtend 6
en 7 mei 2019 leggen de leerlingen
van groep 7 van de basisscholen in
de gemeente Uithoorn het praktisch
Verkeersexamen af. De leerlingen
leggen een vaste route door de gemeente af. Tijdens het fietse amen

UITHOORN
In onze gemeente heeft de 4 mei herdenking niet alleen betrekking op
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Er wordt ook stilgestaan
bij de slachtoffers die gevallen zijn bij andere oorlogen, geweld of vredesmissies (bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de vluchtelingen uit Iran,
rak en yrië, terroristische aanslagen, e.d. . rijheid, verdraagzaamheid en vrede is niet vanzelfsprekend, zeker in 2019 een belangrijker
thema dan ooit. De 4 mei herdenking is daar een goed moment voor.
De leerlingen van alle scholen in onze gemeente hebben zich goed
kunnen voorbereiden op de 4 mei herdenking aan de hand van de onderwijsreader “Uithoorn, het gaat goed...”, inclusief beelden van de gelijknamige film uit 1945.

Openingstijden tijdens
de feestdagen

gen het Bevrijdingsvuur meebrengen naar het gemeentehuis
in Uithoorn. Na de aankomst van
beide groepen (rond 10.00 uur)
houdt burgemeester Pieter Heiligers een toespraak. Komt u de
lopers ook binnenhalen om 10.00
uur?

Wist je
dat?
De gemeente Uithoorn een
computerregeling heeft voor
schoolgaande kinderen van
wie de ouders het financieel
niet breed hebben? De regeling houdt in dat de gemeente een financiële bijdrage kan
geven voor de aanschaf van
een computer. Wie komt er in
aanmerking? Kinderen die in
Uithoorn wonen en naar het
voortgezet onderwijs gaan. De
regeling is bedoeld voor de inkomensnorm tot 125 procent
van de bijstandsnorm. Eén
keer in de vier jaar kan een

beroep op de regeling worden
gedaan. De hoogte van de vergoeding is maximaal 450 euro. Wil je weten of je in aanmerking komt of wil je een aanvraag doen?
Neem gerust contact met
het Sociaal Loket van
de gemeente via (0297)
513111 (van maandag t/m
vrijdag van 9.00-10.30 uur).
Of stuur een mail naar
sociaal.loket@uithoorn.nl.

Stemmen in ieder stembureau
van onze gemeente
Op donderdag 23 mei 2019 kunt
u in elk stembureau binnen de gemeente Uithoorn uw stem uitbrengen tijdens de verkiezing voor de
Nederlandse leden van het Europees Parlement. Op uw stempas
staat het adres waar u uw stem
kunt uitbrengen. U kunt echter terecht in elk stembureau binnen de
gemeente. De stembureaus zijn
open van 07.30 tot 21.00 uur. U
bent verplicht om een geldig legitimatiebewijs te laten zien, wat
niet langer dan vijf jaar verlopen
mag zijn.
Stemmen met een kiezerspas
Schriftelijk verzoek
Bij het gemeentehuis kunt u for-

mulieren krijgen om een in andere gemeente met een kiezerspas
aan de stemming te mogen deelnemen. U moet het formulier uiterlijk op 20 mei 2019 indienen
bij de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van de
kandidaatstelling (9 april 2019)
als kiezer bent geregistreerd. Het
verzoek wordt niet ingewilligd als
het u is toegestaan bij volmacht
te stemmen. Bij inwilliging van het
verzoek wordt de stempas omgezet in een kiezerspas.
Mondeling verzoek
Na ontvangst van de stempas
kunt u ook, in plaats van een
schriftelijk verzoek te doen, op het

gemeentehuis van de gemeente
waar u op de dag van de kandidaatstelling als kiezer bent geregistreerd de stempas omzetten in
een kiezerspas. Dit kan tot uiterlijk 22 mei 2019, 12.00 uur.
Stemmen bij volmacht
Schriftelijke volmacht
U kunt een schriftelijke volmacht
aanvragen als u op de dag van
de verkiezing niet in staat bent
om zelf aan de stemming deel te
nemen, en u geen volmacht kunt
verlenen door overdracht van uw
stempas.
Ook als u op de dag van de stemming helemaal geen legitimatie
heeft, kunt u aan iemand anders
een volmacht geven om voor u
te gaan stemmen. U kunt dit alleen doen door een schriftelijke
volmacht te geven aan een kie-

zer die wel een geldig legitimatiebewijs heeft.
In beide gevallen kunt u een formulier opvragen of afhalen bij de
afdeling burgerzaken van het gemeentehuis. U vult hierop uw gegevens in en de gegevens van
degene die voor u gaat stemmen,
ondertekent beide het formulier en levert het formulier uiterlijk 20 mei 2019 weer in bij de afdeling burgerzaken. Een eenmaal
gegeven volmacht kan niet worden ingetrokken en de volmachtgever mag niet zelf aan de verkiezing deelnemen. De gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en moet uw stem
uitbrengen tegelijk met de eigen
stem. Bent u de volmacht(en)
vergeten en heeft u uw stem
al uitgebracht, dan kunt u de
volmachtstem(men) niet meer
uitbrengen!

Workshops zelfredzaamheid
Wat doe jij in een noodsituatie? Oefen met deskundigen op donderdag, vrijdag en zaterdag 16, 17 en 18 mei 2019 in het gemeentehuis van uithoorn. Inschrijven via www.redzaam.nl Beperkt aantal plaatsen! Per workshop betaal je € 5,- voor deelname.
Workshops
- Workshop 1 Conﬂicten en overlast: Conflicten zijn onderdeel van ons leven. Hoe kun je hier effectief mee omgaan?
- Workshop 2 Dreiging en geweld: Hoe herken je gevaar?
Hoe kun je je verdedigen (jong en oud)? Oefen met ervaren
bodyguards!
- Workshop 3 Eerste hulp: Hoe moet je een AED gebruiken?
Oefen de 5 belangrijke punten van EHBO
- Workshop 4 Brandveiligheid: Brandveiligheid in en om het
huis. En hoe blus je zelf een brand?
- Volledige cursus Reanimatie: Leer een hartstilstand herkennen en uitgebreid reanimeren

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/

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.

PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

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
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

-

TER INZAGE

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.

Uithoorn
- 2019-027528, Heijermanslaan, het oprichten van drie appartementengebouwen (ontvangen 11-04-2019);
- 2019-027538, De Visserlaan 2, het plaatsen van 16 zonnepanelen (ontvangen 11-04-2019);
- 2019-027556, Koolmees 1, het plaatsen van een fietsenschuur in de
voortuin (ontvangen 12-04-2019);
- 2019-027565, Herman de Manlaan 14, het legaliseren van de constructieve wijzigen van de verdiepingsvloer (ontvangen 14-04-2019);
- 2019-027570, In het midden 65, het dakterras voorzien van hardhouten vlonderplanken en aan beide (open) zijde voorzien van spijlen hekwerk (ontvangen 14-04-2019);
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

De Kwakel
- 2019-024824, Ringdijk 16, het intern verbouwen en uitbreiden van de
woning (ingetrokken 11-04-2019).
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:

WWW.UITHOORN.NL

Uithoorn
- 2019-014743, Sportlaan 17, het tijdelijk gebruiken van het bouwwerk
als supermarkt.
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
- 2019-016318, Poelweg 2, het wijzigen van de voorgevel en het maken
van een dakopbouw (verzonden 12-04-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
- 2019-026163, Vuurlijn 24, aanvraag evenementenvergunning Jeugdweekend op 13 en 14 juli 2019 (ontvangen 09-04-2019);
- 2019-027159, Vuurlijn 51, aanvraag evenementenvergunning KDO
Sport en Spel 2019 van 31 mei t/m 2 juni 2019 (ontvangen 10-04-2019).
Uithoorn
- 2019-029941, Amsteldijk-Zuid 253, aanvraag evenementenvergunning
Nederlands Kampioenschap Kanopolo op 22 en 23 juni 2019 (ontvangen 19-04-2019).

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.

De Kwakel
- 2018-069000, evenementenvergunning Kwakel Open Air; festival op 15
juni 2019 (verzonden 18-04-2019);

Uithoorn
- 2019-020493, Marktplein 11, evenementenvergunning Koningsdag activiteiten op 27 april 2019 van 16.00 uur tot 21.00 uur (verzonden 1804-2019);
- 2019-007840, Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning Amsterdam Open International Canoepolo Tournament 2019 op 1 en 2 juni
2019 (verzonden 25-04-2019);
- 2019-011707, Koningin Maximalaan 30a, exploitatievergunning Lunchroom Waterlinie t/m 25 april 2022 (verzonden 25-04-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Uithoorn
- 2019-023009, t.h.v. Amsteldijk-Noord 1, verklaring van geen bezwaar,
Dodenherdenking Uithoorn op 4 mei 2019 van 19.00 – 21.00 uur (verzonden 18-04-2019);
- 2019-016722, passage Dorpscentrum fietstoertocht Cycle Tour op 9 juni 2019 (verzonden 25-04-2019);
- 2019-014579, passage Dorpscentrum fietstoertocht Le Tour Ride op 6
juli 2019 (verzonden 25-04-2019).

