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/

Gem

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

n
e e nte U i t h o o r

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.

GEMEENTENIEUWS

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.

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

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.

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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.

Commissievergaderingen

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.

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.

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.
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

WWW.UITHOORN.NL

-

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) 513 111.
Begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland. Inzageperiode tot en met 27 juni 2019. Inlichtingen bij afdeling
Samenleving, mevr. A. Lelijveld (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.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN O
VERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
- 2019-039215, Distellaan 6, het levensloopbestendig maken van de woning (ontvangen 30-05-2019);
- 2019-039339, Steenwycklaan 16, het legaliseren van een blokhut (ontvangen 02-06-2019);
- 2019-040089, Drechtdijk 38, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen
03-06-2019);

Uithoorn
- 2019-037439, Thamerlaan 2, het uitbreiden van de woning (ontvangen
20-05-2019);
- 2019-038904, Rugstreeppad 5, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 28-05-2019);
- 2019-039362, Legmeer West, het bouwen van 34 woningen (ontvangen 03-06-2019);
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
- 2019-021681, Pastoor J. van Dijklaan 57, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 29-05-2019);

4e Uithoornse Veteranendag
op 18 juni
De gemeente houdt op dinsdag
18 juni de lokale Veteranendag.
Alle veteranen zijn persoonlijk
uitgenodigd door burgemeester
Pieter Heiliegers. Het is de vierde keer dat de gemeente dit organiseert. De veteranen kunnen op
deze avond onder het genot van
een hapje en drankje met elkaar
van gedachten wisselen. Het Amstel Blazers Collectief zorgt voor
de muzikale omlijsting. In het gemeentehuis is ook een tentoonstelling rondom de Tweede Wereldoorlog en Afghanistan ingericht. Bovendien staat er een
week van te voren al een groot informatiepaneel op het gemeen-

tehuis. Het paneel geeft in tekst
en beeld informatie over veteranen, hun missies en eigen ervaringen. Dit is te bezichtigen van
17 juni tot 28 juni. De lokale Veteranendag wordt gehouden op het
gemeentehuis van Uithoorn, Laan
van Meerwijk 16 van 20.00 uur tot
22.00 uur.
Geen uitnodiging ontvangen?
De gemeente vraagt aan veteranen die onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, maar
wel graag aanwezig willen zijn op
18 juni een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@uithoorn.nl
Of bel met (0297) 513111. Alle veteranen zijn van harte welkom.

Uithoorn
- 2019-027538, De Visserlaan 2, het plaatsen van zonnepanelen (verzonden 27-05-2019);
- 2019-026712, Amsterdamseweg 27, het renoveren van het bestaande
kantoorgebouw (verzonden 27-05-2019).

Evenementen in Uithoorn
12 juni
15 juni
22 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

Buitenspeeldag De Scheg en Oranjepark
Kwakel Open Air
Amstelproms
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

OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
- 2019-034608, Schans 23, het plaatsen van een afvalcontainer van 1-6 t/m
30-09-2019 (verzonden 29 mei 2019);
- 2019-037196, Koningin Maximalaan 30A, drank- en horecavergunning
Lunchroom Waterlinie (ontvangen 22 mei 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
- 2019-022522 onttrekkingsvergunning (Fase 1) ten behoeve van het onttrekken van 17 zelfstandige woonruimten, gelegen aan de Prins Bernhardlaan 2 t/m 14 (even) 1421 AM Uithoorn en de Prinses Beatrixiaan 10 t/m 28
(even), 1421 AE Uithoorn, kadastraal bekend Gemeente Uithoorn: UHNOO
B 8032 (deels), B 8034, B 8036, aan de bestemming bewoning middels
sloop. (verzonden 28-05-2019);
- 2019-029941, Amsteldijk-Zuid 253, evenementenvergunning U.R. & K.V.
Michiel de Ruyter voor het organiseren van het Nederlands Kampioenschap kanopolo op 22 en 23 juni 2019 (verzonden 29 mei 2019);
- 2019-015186, Grevelingen 34, exploitatievergunning Maison Vinocerf tot
29 mei 2022 (verzonden 29 mei 2019);
- 2019-035776, Arthur van Schendellaan (speelveld), evenementenvergunning Buitenspeeldag op 12 juni 2019 van 14.00 tot 16.00 uur (verzonden
27 mei 2019);
- 2019-036047, Eendracht 4, barbecue leden Tafeltennisvereniging VDO op
16 juni 2019 van 16.00 tot 21.00 uur (verzonden 27 mei 2019);
- 2019-018110, Randhoornweg Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning AmstelProms op 22 juni 2019 (verzonden 06-06-2019);
- 2019-017859, Randhoornweg Evenemententerrein Legmeer-West, art. 35
onthefﬁng Drank- en Horecawet tijdens het evenement AmstelProms op 22
juni 2019 (verzonden 06-06-2019).
De Kwakel
- 2019-024690, Kerklaan, evenementenvergunning Midzomeravond Festival
op 22 juni 2019 (verzonden 06-06-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

AFWEGINGSKADER BOUWLAWAAI ALS BELEIDSREGEL
VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft op 14 mei
2019 het ‘Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van
langdurige projecten’ vastgesteld. Als gevolg van bouwactiviteiten treedt regelmatig geluidhinder op. Met name voor langdurige activiteiten ontbreekt een
richtlijn voor de relatie tussen de duur en de mate van de hinder. Ook ontbreekt
bij het verlenen van een onthefﬁng voor het werken buiten de reguliere werktijden een toetsingskader. Hiervoor is dit afwegingskader opgesteld. Het afwegingskader is bekend gemaakt op Overheid.nl.
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER, MELDING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge
het Activiteitenbesluit hebben ontvangen. De melding betreft het starten van
een bedrijf voor de opslag en distributie van gasﬂessen met lachgas.
Ontvangstdatum melding: 5 maart 2019
Melder: @ Your Service B.V.
Locatie: Poelweg 40 E, de Kwakel
Zaaknummer: 8844259

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag
over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder: www.
odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “ZIJDELVELD 58”.
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 29
mei 2019 het bestemmingsplan “Zijdelveld 58” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPherzZijdelveld58-OW01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan
Met dit bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt
om een twee-onder-een-kap woning op te richten op een plek waar nu een vrijstaande woning is toegestaan.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang
van 13 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet
schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit
verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 12 juni 2019

Wist je
dat?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) erop gericht is dat u zo lang mogelijk
zelfstandig kunt blijven en dat
u actief kunt blijven meedoen
in onze samenleving? Ook als
u een beperking heeft. Veel
mensen vinden het prettig om
zoveel mogelijk zelf te blijven
doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak
is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Ondersteuning uit
de Wmo kan zijn: huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, een rolstoel of scootmo-

biel, taxivervoer, begeleiding,
bijvoorbeeld dagbesteding of
woonbegeleiding, mantelzorgondersteuning.
Wmo-ondersteuning
aanvragen kan bij het
Sociaal Loket. Telefonisch
spreekuur: maandag
t/m vrijdag van 9.00
tot 10.30 uur (0297)
513111. Balie spreekuur:
woensdagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur, vrije inloop.
Kijk ook eens op www.
uithoornhelpt.nl.

