
Gemeentehuis 2 juli 2019 
eerder dicht
Het gemeentehuis gaat dins-
dagmiddag 2 juli eerder dicht. 
We zijn geopend tot 15.00 uur 
vanwege een personeelsbij-
eenkomst. Ook zijn we telefo-
nisch bereikbaar tot 15.00 uur. 
Als u die dag een reisdocument 

of een rijbewijs wilt afhalen dan 
kunt u tot 15.00 uur langsko-
men. Onze excuses voor het 
ongemak. Woensdag 3 juli 
bent u weer welkom op het ge-
meentehuis tijdens onze gewo-
ne openingstijden.

G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 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, schuldhulp-
verlening 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 welstands-
commissie 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 commissie-
vergaderingen 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

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

Evenementen in Uithoorn
28 juni Rondje Zijdelmeer
28 t/m 30 juni Amstelland Festival
6 juli Fietstoertocht Le Tour Ride
21 juli All American Sunday
31 juli t/m 4 aug Polderfeest
3 augustus Zomermarkt
23 augustus Foodtruckfestival
6 t/m 8 sept  3 Nations Cup BMX 2019
28 sept Red Ball Express
9 november Kadomarkt

Wist je 
dat?

De gemeente aangesloten is 
bij Startpunt Geldzaken van 
het Nibud? Startpunt Geldza-
ken stelt online geldplannen 
beschikbaar voor huishou-
dens in verschillende omstan-
digheden. Uw financiële situ-
atie kan veranderd zijn door 
bijvoorbeeld scheiding, baan-
verlies, pensioneren of door 
het starten van een eigen be-
drijf. Er zijn zeven geldplan-
nen in te vullen. 1) ‘Kom uit 
de geldzorgen!’ voor huishou-
dens die elke maand geld te 
kort komen. 2) Beter rondko-
men voor huishoudens die de 
ene maand geld overhouden, 
maar de volgende maand geld 
tekort komen. 3) Het geldplan 
Sparen, afl ossen of beleggen? 
begeleidt huishoudens die el-

ke maand geld overhouden om 
buffers op te bouwen. 4) Het 
geldplan Rondkomen met kin-
deren leidt ouders en hulpverle-
ners naar regelingen die helpen 
om de kosten voor kinderen te 
dragen. 5) Het geldplan Studie 
(klein)kind is er voor ouders en 
grootouders die geld apart kun-
nen zetten voor de studie van 
hun (klein)kind. 6) Het geld-
plan Bijna 18? is er voor jonge-
ren, hun ouders en begeleiders, 
om te zien wat er geregeld moet 
worden voordat men 18 wordt 
en wat er dan nog meer veran-
dert. 7). Het geldplan Pensioen 
helpt het inkomen voor later te 
inventariseren. 

Meer informatie via 
www.startpuntgeldzaken.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 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en 
op https://zoek.offi cielebekendmakingen.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 in-
zage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek 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 bin-
nen 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 op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen 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 be-
roep 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 be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit 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 in-
dienen. 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 voor-
ziening 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.offi cielebekendmakingen.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. Inlichtin-
gen bij de afdeling wonen en werken, de heer L. Schuyt, (0297) 513 111.

- Begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Am-
stelland. 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) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN  
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-040493, Drechtdijk 36, het plaatsen van een dakopbouw (ontvan-

gen 03-06-2019);
- 2019-041679, Chrysantenlaan 13, Het plaatsen van een dakkapel en 

het realiseren van een dakopbouw (ontvangen 11-06-2019);
- 2019-044352, Dwarsweg 45, het realiseren van een bloemenkiosk (ont-

vangen -06-2019).

Parkeerregels voor de 
caravan of vouwwagen
In de vakantieperiode hebben 
sommige mensen een caravan, 
aanhanger, camper of vouwwa-
gen weken voor vertrek al bij huis 
staan. En dat kan leiden tot par-
keerproblemen in de buurt of er-
gernissen over uitzicht. Langer 
dan drie achtereenvolgende da-
gen mag zo’n voertuig niet voor de 
deur staan. Wie dat wel doet, kan 
een boete of dwangsom krijgen. In 
Uithoorn is de regel dat een cara-
van, aanhanger, camper of vouw-
wagen slechts 3 achtereenvolgen-
de dagen in een openbaar gebied 
geparkeerd mag staan. Deze re-
gel is vastgelegd in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (Artikel 
5:6 Kampeermiddelen e.a.). Het 
maakt daarbij niet uit of de aan-
hangwagen, camper of caravan 
dagelijks verplaatst wordt binnen 
de gemeente. De gemeentelijke 
surveillanten controleren op de 
naleving van deze regel. 

En wat als een inwoner de 
caravan langer dan 3 dagen 
voor de deur heeft staan?
Wanneer inwoners zich niet aan 
deze regels houden krijgen een 
bekeuring. Wordt de caravan of 
aanhanger dan nog niet wegge-
haald dan kan de gemeente er 
zelfs voor kiezen om de deze ca-
ravan of aanhangwagen met be-
stuursdwang te laten wegslepen. 

De kosten daarvan komen dan 
wel voor rekening van de eige-
naar van de caravan of de aan-
hanger.

Parkeeroverlast melden
Heeft u bij u in de straat last van 
andermans grote voertuigen, zo-
als vrachtwagens of touringcars? 
Of kampeervoertuigen die langer 
dan deze 3 achtereenvolgende 
dagen op de openbare weg ge-
parkeerd staan? Dan kunt u de 
overlast online aan ons doorge-
ven. U gebruikt dan het meldings-
formulier via www.uithoorn.nl/
melding 

De gemeente gaat kijken of er 
voor het voertuig een ontheffing 
is verleend. Zo niet, dan wordt ge-
zocht naar mogelijkheden om het 
voertuig te verwijderen.

Waarom plastic scheiden?
De duurzaamheid van afval-
scheiding staat voor ons voor-
op. Daarnaast willen we de kos-
ten van de afvalinzameling voor 
de inwoners van Uithoorn be-
perken.

De kosten van het inzamelen, 
sorteren en verwerken van ver-
pakkingsafval (Plastic Metaal en 
Drankenkartons, PMD) worden 
door de verpakkingsindustrie be-
taald. Daardoor kan het verpak-
kingsmateriaal worden opge-
haald en gerecycled.  Het meren-
deel van het plasticafval ís ver-
pakkingsmateriaal. Dat dit op de-
ze manier gescheiden wordt in-
gezameld, is goed voor het mi-
lieu én beperkt de kosten voor de 
verbranding van het huishoude-
lijk afval en daarmee de afvalstof-
fenheffing. De bijdrage van het 
bedrijfsleven is alleen voor het 
verpakkingsmateriaal bedoeld. 
Daarom is het belangrijk om op de 
goede manier PMD aan te leve-
ren. Anders wordt een hele lading 
afval afgekeurd als er gebruiks-
voorwerpen van plastic bij zit-
ten. Afkeuren betekent: verbran-
den met het restafval en niet re-
cyclen. Dat is absoluut niet duur-
zaam natuurlijk. Daarnaast is het 
fl ink duurder dan recyclen als een 
lading wordt afgekeurd. Dat wordt 
betaald uit de afvalstoffenheffi ng. 
Deze heffi ng wordt betaald door 

de inwoners. Dus goed scheiden 
is belangrijk voor het milieu én de 
portemonnee. Het is helaas op dit 
moment niet mogelijk tegen rede-
lijke kosten het overige plastic ook 
apart aan huis in te zamelen, te la-
ten sorteren en verwerken. Omdat 
we graag ons steentje bij willen 
dragen aan de toekomst, en de 
kosten voor onze inwoners willen 
beperken kiezen we daarom voor 
het inzamelen van verpakkings-
materiaal-plastic en het wegbren-
gen van gebruiksvoorwerpen-
plastic naar het scheidingsdepot. 
Op deze manier wordt het meren-
deel van het plastic aan huis inge-
zameld en kan het overige plas-
tic ook gescheiden worden ver-
werkt. Op www.uithoorn.nl/afval 
en www.doemeemetpdm.nl vindt 
u nog meer informatie.

Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zet-
ten zich belangeloos in voor het 
welzijn van anderen. 
Wilt u iemand voor een Konink-
lijke onderscheiding in aanmer-
king laten komen? Kom dan tij-
dig in actie! De procedure voor 
het toekennen van een Koninklij-
ke onderscheiding vergt veel tijd. 
Is de voordracht voor de Lintjesre-
gen in april 2020, dan dient u het 
voorstel vóór 15 juli 2019 dit jaar 
bij de burgemeester in. Gaat het 
om een uitreiking tijdens een an-
dere gelegenheid, dan dient u het 
voorstel minstens zes maanden 
van tevoren naar de burgemees-
ter 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 be-
stuurssecretariaat via 0297- 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

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

Vervolg op volgende blz.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Uithoorn
- 2019-042391, Wilhelminakade 81, het maken van een in/uitrit (ontvan-

gen 13-06-2019);
- 2019-044033, Thamerweg 3 t/m 8, het aanbrengen van aanvullend 

draagvermogen door middel van nieuwe palen (ontvangen 14-06-
2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-039215, Distellaan 6, het levensloopbestendig maken van de wo-

ning (ingetrokken 13-06-2019).
Uithoorn
- 2019-038904, Rugstreeppad 5, het plaatsen van een dakkapel (vergun-

ningvrij, verzonden 07-06-2019);
- 2019-036300, Potgieterlaan 11, het plaatsen van een dakkapel (inge-

trokken 03-06-2019);
- 2019-023772, J. van Oldenbarneveldtlaan 47, het vernieuwen en isole-

ren van het dak (ingetrokken 03-06-2019);

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
- 2019-032525, Banken 3, het vernieuwen van de garage (verzonden 19-

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
- 2018-047736, Banken 1C, het verbouwen van een hooiberg tot bed & 

breakfast (verzonden 19-06-2019).
- 2019-030995, Jaagpad 30, het verbouwen van de woning en het plaat-

sen van een zorgwoning (verzonden 13-06-2019);
- 2019-032688, ter hoogte van Kerklaan 10, het aanleggen van een glas-

vezelkabel (verzonden 20-06-2019);
- 2019-032731, Mgr. Noordmanlaan, het oprichten van 40 woningen (ver-

zonden 19-06-2019).
Uithoorn
- 2019-032905, Europarei fase 3, het bouwen van 21 appartementen en 

45 eengezinswoningen (verzonden 19-06-2019);
- 2019-021712, Harlekijneend 2, het vervangen van de beschoeiing en 

de schutting en het vergroten van de vlonder (verzonden 07-06-2019);
- 2019-027570, In het Midden 65, het realiseren van een dakterras met 

hekwerk (verzonden 07-06-2019); 
- 2019-034080, Klipper 29, het vervangen van kozijnen (verzonden 14-

06-2019).

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

Uithoorn
- 2019-039487, Randhoornweg 100, evenementenvergunning Solidoe 

festival van 23 juli t/m 16 augustus 2019 (ontvangen 29-05-2019);

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
- 2019-038310, Boterdijk 77, Hofstede Nooitgedacht exploitatievergun-

ning horecabedrijf t/m 16 juni 2022 (verzonden 06-06-2019);
- 2019-035401, Bromelialaan 20, plaatsen van diverse objecten van 14 

juni t/m 2 juli 2019 (verzonden: 11-06-2019).
Uithoorn
- 2019-037196, Koningin Maximalaan 30A, Lunchroom Waterlinie, 

drank- en horecavergunning (verzonden 06-06-2019);
- 2019-036591, Johan de Wittlaan 26, plaatsen van een afvalcontainer 

van 20 mei t/m 2 juni 2019 (verzonden 11-06-2019);
- 2019-026163, Vuurlijn 24, evenementenvergunning Thamer jeugd-

weekend op 13 en 14 juli 2019 (verzonden 12-06-2019);
- 2019-013857, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, 

ontheffing art. 35 Drank-horecawet All American Sunday 21 juli 2019 
(verzonden 14-06-2019);

- 2019-013862, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, 
evenementenvergunning All American Sunday 21 juli 2019 (verzonden 
17-06-2019).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-037173, Zijdelmeer e.o, verklaring van geen bezwaar Rondje Zij-

delmeer op 28 juni 2019 (verzonden 18-06-2019)

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
BESLUIT VERRUIMING OPENINGSTIJDEN TERRASSEN
De burgemeester heeft besloten om de vorig jaar gehouden pilot met be-
trekking tot verruiming van de openingstijden van de terrassen van hore-
cabedrijven aan de Waterlijn met het terrassenseizoen 2019 te verlengen. 
Ook heeft hij besloten de pilot uit te breiden met horecabedrijven in de rest 
van de gemeente die beschikken over een exploitatievergunning en een 
terras. De pilot wordt gehouden tot uiterlijk 1 november waarbij de terras-
sen tot uiterlijk 01:00 uur open mogen zijn. 
Motivering
Na evaluatie van de in 2018 gehouden pilot verruiming terrasseizoen en 
terrastijden is gebleken dat er zowel bij de politie als bij de gemeente geen 
meldingen van (geluids)overlast en of klachten bekend zijn. Gelet op dit 
feit heeft de burgemeester besloten de pilot aan de Waterlijn te verlengen 
met het terrassenseizoen 2019 én uit te breiden met de volgende hore-
cabedrijven die beschikken over een exploitatievergunning: De Herbergh 
1883, Het Rechthuis, Best Western Amsterdam Airport Hotel, Jason Asian 
Cuisine, Black Pepper Grillrestaurant, Hotel Lakeside, Drechtfort, Het Pan-
nenkoekenfort, Restaurant Raku, Simply Asian, Bistro 9 en Café Cobus.
Evaluatie
Na afloop van het terrassenseizoen 2019 zal er een uitgebreidere evalua-
tie plaatsvinden. Daarbij zal gekeken worden naar het effect van de ruimere 
openstelling op de omgeving. Met inachtname van de resultaten zal daarna 
door de burgemeester besloten worden of de verruiming van de terrastijden 

van de betreffende horecabedrijven structureel gecontinueerd kan worden.
Criterium op basis waarvan besloten wordt of de pilot geslaagd is of niet, is 
de mate van overlast die de pilot veroorzaakt. Uitgangspunt is dat de over-
last niet groter mag zijn dan doorgaans wordt ervaren. Daarbij wordt een 
belangenafweging gemaakt tussen de belangen (voordelen) voor de ho-
recabedrijven en de bezoekers en de belangen (evt nadelen) van de om-
wonenden. 

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding 
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het 
uitbreiden van het bedrijf met de locatie Amsterdamseweg 25 te Uithoorn.
Ontvangstdatum melding: 19 februari 2019
Melder: Geostick Holding B.V.
Locatie: Amsterdamseweg 25-26, Uithoorn
Zaaknummer: 8816458
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een 
vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier 
op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
 
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de 
Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onder-
zoek van de afdeling burgerzaken. Het college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP 
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene. 

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
   datum beschikking

Redjosetiko L.W. 08-09-1966 14-06-2019
Loo  O.A.H.J 11-08-1957 14-06-2019
Leitãns K. 26-01-1976 14-06-2019
Bakker R. 18-11-1963 14-06-2019
Aupers C.A.A.M. 04-06-1972 14-06-2019
Kamperveen G.O.M. 06-09-1987 14-06-2019
II Hachimi  A.  05-09-1997 14-06-2019
He  B. 14-07-1989 04-06-2019
Wang J. 12-12-1995 04-06-2019

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaar-
schrift sturen naar: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
8,1420 AA Uithoorn. In onze colofon leest u meer informatie over het indie-
nen van een bezwaarschrift. 

VASTSTELLING BELEIDSREGELS HUIS-AAN-HUIS 
KLEDINGINZAMELING UITHOORN
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten de beleids-
regels huis-aan-huis kledinginzameling Uithoorn vast te stellen. Deze re-
gels treden een dag na deze bekendmaking in werking. Tevens is besloten 
de Teamleider vergunningen, Toezicht en Handhaving te mandateren om 
op grond van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 inzamelaars aan 
te wijzen voor de inzameling van textiel.

WWW.UITHOORN.NL

Vervolg van vorige blz.




