
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
31 juli t/m 4 aug Polderfeest
1 augustus Kooyman polderloop
3 augustus Zomermarkt
23 augustus Foodtruckfestival
31 aug t/m 3 sept Kermis De Kwakel
6 t/m 8 sept  3 Nations Cup BMX 2019
28 sept Red Ball Express
9 november Kadomarkt

Wist je 
dat?

Je informatie en tips kan vin-
den op de website Two2tango 
als er twijfels zijn over je rela-
tie? Want hoe ga je om met een 
relatie die niet goed loopt? Wil 
je uit elkaar? Zijn er plannen 
voor scheiden? Of je nu part-
ner, kind, ouder of grootouder 
bent, de website van Two2Tan-
go kan helpen om met de situ-
atie om te gaan. Two2Tango is 
een online platform met pas-
sende informatie, doorverwij-
zing en begeleiding voor men-
sen die uitdagingen ervaren in 
hun relatie. Dit beperkt zich niet 

alleen online, maar kan gecom-
bineerd worden met professi-
onele begeleiding vanuit erva-
ringsdeskundigen en hulpver-
leners. Ook kan men ervarin-
gen van anderen lezen en tes-
ten hoe de relatie ervoor staat 
door het invullen van de relatie-
monitor. 
Two2Tango is in samenwerking 
met meerdere partijen ontwik-
keld: de gemeenten Uithoorn, 
Ouder-Amstel, Diemen, de pro-
vincie Noord-Holland, Parti-
cipe, Rabobank en Hot Item. 
www.two2tango.info.

Foutparkeerders opgelet! 
We gaan strenger 
controleren
Omdat er steeds vaker meldingen 
van parkeeroverlast (zoals lang-
durig parkeren in de blauwe zo-
ne)  worden ontvangen, controle-
ren we vaker. Sinds half april zijn 
bij dit soort overtredingen door 
de bijzonder opsporingsambte-

naar (Boa) waarschuwingen uit-
gedeeld. De tijd van waarschuwen 
is per 1 augustus 2019  voorbij. 
Dat betekent dat na 1 augustus de 
Boa boetes gaat uitschrijven. De 
boete is 95 euro en daar komen 9 
euro administratie kosten bij.

(Financiële) 
ondersteuning voor 
lokale initiatieven
Een leuk idee of initiatief? En 
heeft u hier (fi nanciële) onder-
steuning bij nodig? In Uithoorn 
zijn naast de gemeente diver-
se organisaties actief die ver-
schillende vormen van onder-
steuning bieden. 
Denk aan bijvoorbeeld Stich-
ting Burgemeester Kootfonds. 
De stichting verleent fi nancië-
le steun aan verenigingen, in-
stellingen, organisaties en per-
sonen die binnen de gemeen-
te werkzaam zijn op het gebied 
van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten. 
Zij kunnen op grond van hun 

activiteiten én fi nanciële posi-
tie, aanspraak maken op steun 
van de stichting. Maar in Uit-
hoorn kunnen inwoners en on-
dernemers ook aankloppen bij 
het Initiatievenfonds. Het Initi-
atievenfonds wil inwoners en 
organisaties van Uithoorn en 
De Kwakel stimuleren maat-
schappelijke initiatieven te ont-
plooien. 
Naast deze twee, zijn er nog 
meer fondsen die aangespro-
ken kunnen worden. Meer in-
formatie op www.uithoorn.nl 
en tik als zoekopdracht ‘onder-
steuning bij initiatieven’ in.

Financiële bijdrage voor 
sociale, culturele, sportieve 
of educatieve activiteiten
Inwoners met een laag inkomen 
kunnen een financiële bijdrage 
vragen aan de gemeente om bij-
voorbeeld lid te worden van een 
vereniging, een cursus te volgen, 
naar een voorstelling te gaan of 
aan een activiteit mee te doen. 
Het geld kan besteed worden om 
iets te leren, om mensen te ont-
moeten of om te ontspannen.
Voor volwassenen is de jaarlijkse 
bijdrage maximaal €150 per per-
soon. De regeling heet ‘Declara-
tiefonds maatschappelijke partici-
patie volwassenen’ en is bedoeld 
voor inwoners met een laag inko-
men: tot 110% van de bijstands-

norm. Voor ouderen is de jaarlijk-
se bijdrage maximaal €135 per 
persoon. Het ‘Declaratiefonds 
maatschappelijke participatie ou-
deren’ is bedoeld voor pensioen-
gerechtigden en een inkomen tot 
110% van de bijstandsnorm heb-
ben.
Heeft u vragen of wilt u een aan-
vraag doen? Neem contact op 
met het Sociaal Loket. Telefo-
nisch spreekuur: maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur: 
(0297) 513111. Baliespreekuur: 
woensdag van 13.00 tot 17.00 
uur, vrije inloop. E-mail: sociaal.
loket@uithoorn.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 lig-
gen 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, ge-
richt 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 voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Concept verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn 2019. Inzage-

periode van donderdag 10 juli 2019 t/m woensdag 18 september 2019 
in het gemeentehuis van Uithoorn. Inlichtingen bij de afdeling wonen en 
werken, mevr. R. de Mulder (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-050554, Prins Bernardlaan en Prinses Beatrixlaan, het oprichten 

van 18 woningen (ontvangen 9-7-2019);
- 2019-052251, Potgieterlaan 34, het plaatsen van een dakkapel (ont-

vangen 17-07-2019).

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:
Uithoorn
- 2019-037439, Thamerlaan 2, het uitbreiden van de woning (verzonden 

08-07-2019).

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
- 2019-040493, Drechtdijk 36, het plaatsen van een dakopbouw (verzon-

den 10-07-2019);
- 2019-040089, Drechtdijk 38, het plaatsen van een dakopbouw (verzon-

den 10-07-23019);
- 2019-045012, Noorddammerweg nabij 44, het plaatsen van een tijde-

lijk reclameobject (verzonden 17-07-2019).
Uithoorn
- 2019-036298, Chemieweg, het bouwen van 10 bedrijfsunits (verzonden 

09-07-2019);
- 2019-034084, Molenlaan 13C, het realiseren van een sportschool voor 

kickboksen en functional fi tness (verzonden 15-07-2019);
- 2019-037439, Thamerlaan 2, het uitbreiden van de woning (verzonden 

15-07-2019);
- 2019-044033, Thamerweg 3 t/m 8, het aanbrengen van aanvullend 

draagvermogen door middel van nieuwe palen (verzonden 15-07-
2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-050687, Graslaan, aanvraag buurtbarbecue bewoners Hooilaan, 

Graslaan en Distellaan op 28-09-2019 (ontvangen 10-07-2019);
- 2019-050657, Noorddammerweg 47, melding uitweg (ontvangen 12-

07-2019).

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
- 2018-079252, Poelweg 12, Truckerrun / Bloemen Tour 2019 (verzon-

den 10-07-2019);
- 2019-036092, Evenemententerrein Rozenlaan/Evenementenlaan, Pol-

derfeest van 31 juli t/m 4 augustus 2019 (verzonden 18-07-2019).
Uithoorn
- 2019-039487, Randhoornweg 100, Solidoe Festival van 22 juli t/m 16 

augustus 2019 (verzonden 15-07-2019);
- 2019-047960, Zijdelwaardplein 60, vergunning plaatsen voorwerpen 

op of aan de openbare weg van 15 t/m 18 juli 2019 (verzonden 15-07-
2019).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
- 2019-048566, AKU, plaatsing tijdelijke reclameborden voor het eve-

nement Kooyman Polderloop op 1 augustus 2019 van 19-07-2019 t/m 
2-08-2019 (verzonden 11-07-2019).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
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 
realiseren van een bloemenkiosk voor de verkoop van eigen producten.
Ontvangstdatum melding: 1 juli 2019
Melder: Van Rijn Roses B.V.
Locatie: Dwarsweg 45, De Kwakel
Zaaknummer: 9077291
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.




