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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

Lever klein chemisch afval
apart in
Klein chemisch afval (kca) is
een verzamelnaam voor verschillende soorten gevaarlijk afval, van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en
verf. Lever klein chemisch afval
altijd op de juiste manier in. Een
groot deel van de (schadelijke)
stoffen in kca kan worden hergebruikt. Daarvoor is het belangrijk dat u het kca gescheiden inlevert: het kan dan op de juiste
manier worden verwerkt. Stoffen
die niet geschikt zijn voor recycling worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort,
zodat ze geen schade toebrengen aan het milieu. Als kca bij het
restafval komt, kan het verschillende problemen geven: sommige stoffen kunnen – in combinatie met elkaar of met een batterij –
brandgevaar veroorzaken, andere stoffen vervuilen de lucht, bodem of het grondwater als ze met

het restafval worden verbrand of
gestort. Bij het scheidingsdepot
hebben we een aparte inzameling
hiervoor om te voorkomen dat ze
tussen het restafval komen. Lever
uw klein chemisch afval apart in.
Batterijen kunt u ook apart bij diverse winkels in de gemeente inleveren. Als u twijfelt, kijk dan op
www.afvalscheidingswijzer.nl of
vraag het aan de medewerkers
van het scheidingsdepot.
Wat hoort bij klein chemisch
afval?
Het gaat om onder andere spuitbussen, accu’s, batterijen, motorolie, bestrijdingsmiddelen, gootsteenontstopper, kwikthermometers, lampenolie, medicijnen,
spaarlampen, tl- en LED-lampen,
verf en verfproducten (verdunner,
reiniger, afbijtmiddel). Kijk voor
meer informatie op www.uithoorn.
nl/kca

(Financiële) ondersteuning
voor lokale initiatieven

Openingstijden tijdens
de feestdagen

Een leuk idee of initiatief? En
heeft u hier (financiële) ondersteuning bij nodig? In Uithoorn
zijn naast de gemeente verschillende organisaties actief die allerlei vormen van ondersteuning
bieden.
Denk aan bijvoorbeeld Stichting
Burgemeester Kootfonds. De
stichting verleent financiële steun
aan verenigingen, instellingen,
organisaties en personen die binnen de gemeente werkzaam zijn
op het gebied van sport, cultuur
en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zij kunnen op grond van
hun activiteiten n financiële positie, aanspraak maken op steun
van de stichting. Maar in Uithoorn
kunnen inwoners en onderne-

-

mers ook aankloppen bij het Initiatievenfonds. Het Initiatievenfonds wil inwoners en organisaties van Uithoorn en De Kwakel
stimuleren maatschappelijke initiatieven te ontplooien. Naast deze twee, zijn er nog meer fondsen
die aangesproken kunnen worden. Meer informatie op www.uithoorn.nl en tik als zoekopdracht
‘ondersteuning bij initiatieven’ in.

Informatiebijeenkomst
bouwactiviteiten
N
Het slopen van 29 huurwoningen aan de t. oze aan en gr.
Noordmanlaan gaat voorspoedig.
Op deze plek bouwt woningcorporatie Eigen Haard straks 40 nieuwe eengezinswoningen. Eigen
Haard organiseert hierover een
informatiebijeenkomst op dinsdag
11 juni in Bistro 9 aan de Drechtdijk 9 in de Kwakel. U bent welkom vanaf 19.15 uur, om 19.30

uur begint de bijeenkomst. Omwonenden zijn hiervoor per brief
uitgenodigd.
Tijdens de bewonersbijeenkomst
laat Eigen Haard de tekeningen
zien van de nieuwe woningen.
Ook is te zien welke route het
bouwverkeer neemt om al het materiaal af te leveren op de bouwlocatie en wat de planning is.

-

Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019 gesloten
Dag na Hemelvaart (brugdag):
vrijdag 31 mei 2019 gesloten, scheidingsdepot open
2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019 gesloten

Bouw 76 woningen van
Wijdelande in Uithoorn
Onder grote belangstelling van
de toekomstige bewoners en betrokken partijen is op woensdag
15 mei de bouw van 76 koopwoningen Wijdelande in Uithoorn begonnen. Wethouder Bouma heeft
in het kader van de officiële handeling samen met Eltjo Bouwman (directeur wonen van Blauwhoed), Wim Looijen (adjunct directeur van AM), Pim de Boer (directeur van BAM) en de aanwezige kinderen een puzzel in elkaar
gezet.
“Wij zijn trots dat wij de nieuwe inwoners van Wijdelande de meest
moderne woning aanbieden, gasloos, energiezuinig en klimaatadaptief (aangepast op het klimaat). Ook nodig ik alle inwo-

ners van Wijdelande uit om mee
te doen in het participatieproces.
Uithoorn is niet van de gemeente
maar van u ” zo zegt Wethouder
Hans Bouma. Daarna werd het
feestelijke moment gevierd met
een drankje en een hapje. Voor
de toekomstige bewoners was
het bij uitstek de gelegenheid om
uitgebreid kennis te maken met
hun nieuwe buren. Het totaalprogramma van de 400 woningen,
die in het gebied Legmeer-West
fase 4,5 en 6 worden gebouwd,
bestaat uit koopwoningen, huurwoningen voor de midden segment in de vrijesector en sociale
woningbouw. Het nieuwbouwproject Wijdelande bestaat uit alleen
koopwoningen.

Evenementen in Uithoorn
1 en 2 juni
9 juni
9 en 10 juni
12 juni
15 juni
22 en 23 juni
22 en 23 juni
28 juni
28 t/m 30 juni
6 juli
21 juli
31 juli t/m 4 aug
3 augustus
23 augustus
6 t/m 8 sept
28 sept
9 november

Amsterdam Open International
Canoepolo Tournament
Fietstoertocht Cycle Tour
Foodtruckfestival
Buitenspeeldag De Scheg en Oranjepark
Kwakel Open Air
Midzomeravond Festival
Nederlands Kampioenschap Kanopolo
Hardloopwedstrijd Rondje Zijdelmeer
Amstelland Festival
Fietstoertocht Le Tour Ride
All American Sunday
Polderfeest
Zomermarkt
Foodtruckfestival
3 Nations Cup BMX 2019
Red Ball Express
Kadomarkt

Werk in uitvoering

HERSTELLEN BESCHADIGDE BRUG GREVELINGEN FREES
Vanaf maandag 3 juni begint de
aannemer met het herstellen van
de brug Grevelingen - Frees. We
verwachten dat de brug in de
week van 17 t/m 21 juni weer in
gebruik kan worden genomen.
Na de (bouw)vakantie wordt begonnen met het onderhoud aan
de acht overige bruggen. We verwachten dat alle werkzaamheden begin oktober 2019 zijn afgerond. Informatie over deze werkzaamheden kunt u terugvinden
op www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf opdracht gegeven om de brug te onderzoeken. Nu we de oorzaak weten,
kunnen we de brug herstellen vol-

gens de huidige regels en hierbij
rekening houden met het gebruik
van de gemeentelijke dienstvoertuigen. De gemeente heeft een
vakspecialist (bedrijf) de opdracht
gegeven de brug te herstellen. Zij
hebben veel ervaring met de verschillende herstelwerkzaamheden die bij deze klus nodig zijn.
Naast deze brug worden ook de
acht andere houten bruggen in de
G- en F-buurt in Meerwijk-Oost
opgeknapt. De brug Grevelingen
- Frees is voor een korte periode (maximaal 2 weken) afgesloten. We kunnen nog niet laten weten wanneer welke brug wordt afgesloten vanwege herstelwerkzaamheden. We houden u op de
hoogte via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering of via onze social mediakanalen.
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Sticker op ondergrondse
gf-restcontainer
Vanaf nu zijn de ondergrondse
gf-restcontainers (groente-, fruiten restafval) voorzien van stickers met handige tips. Wat moet
u doen als de ondergrondse container vol of stuk is, waar mag het
tuinafval in, wat doet u met grofvuil en het groente- en fruitafval.
Deze tips staan allemaal op de
sticker.
- Is de ondergrondse container stuk of vol? Bel (0297) 513111
en geef het containernummer door;
- Tuinval? In het tuingroendepot;
- Grofvuil? Zet het niet naast de container, bel (0297) 513111
en laat het ophalen;
- Groente- en fruitafval? Mag ook in deze container.
Als u meer wilt weten over afvalinzameling,
kijk op www.uithoorn.nl/afval.

Wist je
dat?
Kinderen van gescheiden ouders een cursus kunnen volgen waar zij ‘lotgenootjes’ ontmoeten en een steuntje in de
rug krijgen? Uit elkaar gaan
brengt niet alleen voor de partners stress met zich mee.
Ook voor de kinderen levert
het spanningen op. De periode voor de scheiding is voor
hen onzeker. Kinderen moeten vaak één van hun ouders
missen, moeten verhuizen
of steeds van huis wisselen,
soms wennen aan een nieuwe partner van een ouder. Al
deze veranderingen veroorzaken bij de kinderen emoties,

onzekerheid en spanning. Uithoorn voor Elkaar gaat daarom
de cursus ‘Als je ouders scheiden’ aanbieden voor kinderen
van 9 t/m 12 jaar.
Aanmeldingen via Ouder
& kind Adviseur Ilona van
Tongeren 06-20718748 of
maatschappelijk werker
Jasmina Barisic:
06-23053773 of per mail
j.barisic@participe.nu of
i.van.tongeren@participe.nu
De cursus vindt plaats bij
voldoende aanmeldingen.

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 Mgr. Noordmanlaan, De
Kwakel. Beroepsperiode van 16 mei tot en met 26 juni 2019. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, de heer L. Schuyt, (0297) 513111.
Voorgenomen verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Marijnenlaan/Gerbrandylaan. Inzageperiode van 29 mei tot en met 3 juli 2019
ter inzage in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling buurt (0297) 513111.
Begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland. Inzageperiode tot en met 27 juni 2019. Inlichtingen bij afdeling
Samenleving, mevr. A. Lelijveld (0297) 513111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
- 2019-036306, Pastoor C. Vasselaan 9, het plaatsen van een dakkapel
(ontvangen 19-5-19);
- 2019-037435, Kerklaan 28, het vervangen van handelsreclame (ontvangen 20-05-2019).
Uithoorn
- 2019-035321, Thorbeckelaan 8, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 13-05-2019);
- 2019-036298, Chemieweg, het bouwen van 10 bedrijfsunits (ontvangen
16-05-2019);
- 2019-037439, Thamerlaan 2, het maken van een aanbouw (ontvangen
20-05-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-030993, Noorddammerweg 17, het verbouwen van het bestaande gebouw tot 10 woonunits (ingetrokken 22-05-2019);
- 2019-031038, Poelweg 44, het bouwen van het nieuwe woning (ingetrokken 22-05-2019);
- 2019-036306, Pastoor C. Vasselaan 9, het plaatsen van een dakkapel
(vergunningvrij 22-05-2019).
Uithoorn
- 2019-027556, Koolmees 1, het plaatsen van een fietsenschuur in de
voortuin (ingetrokken 15-05-2019).
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
- 2019-021053, Iepenlaan 15, het veranderen en uitbreiden van de woning (verzonden 22-05-2019;
- 2019-023453, Poelweg 40, het aanpassen van de gevel en het toevoegen van een verdieping (verzonden 24-05-2019.

Uithoorn
- 2019-030994, Brederolaan 12, het realiseren van een dakrenovatie met
isolatie (verzonden 15-05-2019;
- 2019-031032, Admiraal de Ruyterlaan 8D, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 15-05-2019);
- 2019-031085, Ganzendiep 4, het wijzigen van de voorgevel en het realiseren van een aanbouw (verzonden 16-05-2019);
- 2019-014743, Sportlaan 17, het tijdelijk gebruiken van het bouwwerk
als supermarkt (verzonden 17-05-2019).
- 2019-023448, Iet Stantsweg 7, het plaatsen van een schuurtje in de zijtuin, (verzonden 06-05-2019);
- 2019-027565, Herman de Manlaan 14, het legaliseren van een constructieve wijziging, (verzonden 23-05-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
- 2019-036092, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning Polderfeest van 31 juli t/m 4 augustus 2019 (ontvangen 15-052019);- 2019-035515, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning Red Ball Express op 28 september 2019 (ontvangen 1405-2019).

WWW.UITHOORN.NL

Uithoorn
- 2019-036047, Eendracht 4, Barbecue voor Tafeltennisvereniging VDO
op 16 juni 2019 (ontvangen 15-05-2019);
- 2019-03576, Arthur van Schendellaan 100E, evenementenvergunning
Buitenspeeldag 2019 op het speelveld op 12 juni 2019 van 14.00 tot
16.00 uur (ontvangen 14-05-2019)
- 2019-037126, Randhoornweg 90, evenementenvergunning 3 Nations
Cup BMX 2019 van 6 t/m 8 september 2019 (ontvangen 21 mei 2019)
- 2019-037173, Zijdelveld, evenementenvergunning hardloopwedstrijd
Rondje Zijdelmeer op 28 juni 2019 (ontvangen 21-05-2019)
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
- 2019-027159, Vuurlijn 51, evenementenvergunning Sport en Spel
weekend van 31 mei tot 2 juni 2019 (verzonden 16-05-2019);

Uithoorn
- 2019-021118, Oranjepark, evenementenvergunning Jantje Beton Buitenspeeldag op 12 juni 2019 van 13.30 tot 17.00 uur (verzonden 14-052019)
- 2019-016980, Dorpsstraat 47, exploitatievergunning Prosciutto di Amsterdam t/m 16 mei 2021 (verzonden 16-05-2019)
- 2019-028940, Dorpsstraat 47, drank- en horecavergunning Prosciutto
di Amsterdam (verzonden 16-05-2019)
- 2019-011160, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West,
evenementenvergunning Amstelland Festival van 28 t/m 30 juni 2019
(verzonden 23-05-2019)
- 2019-011162, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West,
ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet tijdens het Amstelland Festival van 28 t/m 30 juni 2019 (verzonden 23-05-2019)
- 2019-015186, Grevelingen 34, exploitatievergunning horecabedrijf Maison Vincocerf t/m 23 mei 2022 (verzonden 23-05-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-031158, Faunalaan (bouwterrein Van Wijnen, verklaring van geen
bezwaar voor het organiseren van de Dag van de Bouw op 15 juni 2019
(verzonden 23-05-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

BELEIDSREGELS VASTGESTELD ‘SANCTIESTRATEGIE EN
HOOGTE DWANGSOM’
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat de beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsommen zijn gewijzigd. Het
betreft een aanvulling vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en wijziging in hoogte dwangsommen. Door het wijzigen van de richtlijnen hoogte
dwangsommen ontstaat duidelijkheid en transparantie over de wijze waarop het college handhaaft alsmede over de hoogte van dwangsommen in
relatie tot de overtreding. In bijzondere situatie kan voor deze beleidsregels worden afgeweken. Tegen het vaststellen van beleidsregels is geen
bezwaar of beroep mogelijk.
BEKENDMAKING VOORGENOMEN VERKEERSBESLUIT INSTELLEN
PARKEERSCHIJFZONE MARIJNENLAAN / GERBRANDYLAAN
Burgemeester en wethouders van gemeente Uithoorn zijn voornemens
een verkeersbesluit te nemen om een parkeerschijfzone met een parkeerduurbeperking van één uur, op weekdagen tussen 09.00 en 18.00 uur in
de Marijnenlaan en een parkeerverbod aan de Noordzijde van de Gerbrandylaan in te stellen.

Ter inzage
Voordat er een definitief besluit genomen wordt, kunnen belanghebbenden een zienswijze over dit voorgenomen verkeersbesluit in dienen. Het
voorgenomen verkeersbesluit met bijlagen ligt van 29 mei t/m 3 juli 2019
ter inzage in het gemeentehuis van Uithoorn. Ook is het voorgenomen verkeersbesluit met bijlage in te zien via de gemeentelijke website. Zienswijzen moeten schriftelijk worden ingediend o.v.v. zaaknummer 2019-035438.
GGD BEGROTING
De begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland ligt tot 27 juni 2019 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn.

