
U kent ze vast wel; de grote tam-
me loopeenden bij de sloot rond 
de Admiraal van Ghentlaan en de 
Johan de Wittlaan in Uithoorn. De 
eenden zijn herkenbaar aan de 
rode wratten op hun kop. Ze wor-
den Muskuseenden of ook wel 
Kaapse eenden genoemd. De 
laatste tijd ontvangen zowel de 
gemeente als de dierenambulan-
ce steeds meer meldingen over 
deze eenden.

Overlast en ziekten
De Muskuseend is een uitheem-
se diersoort. Ze horen niet thuis 
in Nederland en hebben hier vrij-
wel geen natuurlijke vijanden. 
De populatie groeit en er is bo-
vendien sprake van inteelt waar-
door de dieren verzwakken. Dit 
laatste heeft de gemeente voor-
al gemerkt tijdens de laatste war-
me zomers. Door botulisme wor-

den de dieren ziek en wordt er zo-
wel door de gemeente als de die-
renambulance jaarlijks veel zieke 
en dode eenden opgevangen of 
verwijderd. Daarnaast poepen de 
eenden enorm veel en overal; bij 
de sloot, op de stoep, op straat en 
zelfs ín de tuinen. Veel bewoners 
hebben er last van. 

Vang-actie en opvang
Op dinsdag 30 juni heeft er een 
grote vang-actie plaatsgevonden 
door de dierenambulance en zijn 
alle eenden naar een vogelop-
vang in Drenthe gebracht. De ge-
meente hoopt dat er nu weer in-
heemse dieren en eenden terug 
komen. Verder zijn er nog een 
aantal locaties waar de Muskus-
eenden zitten: de Thamerlaan, 
Thorbeckenlaan en In het Rond. 
Het betreft hier enkele eenden 
en deze mogen voorlopig blijven. 
We houden de eenden scherp in 
de gaten en mocht deze popula-
tie groeien zal de gemeente sa-
men met de dierenambulance in 
actie komen. 

Melden zieke of dode dieren
Ziet u een zieke eend? Geef dit 
door aan de dierenambulance 06-
53315557. Dode eenden kunt u 
melden via www.uithoorn.nl/mel-
ding.

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) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aan-
vragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw do-
cument een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een 
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april 
2020 een afspraak worden gemaakt.

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket 
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt 
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische 
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via: 
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

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.

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

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. Twitter: www.twitter.com/RaadUit-
hoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Verdere versoepeling covid-
maatregelen
De noodverordening die op 1 ju-
li is ingegaan is per 15 juli op een 
aantal punten aangepast. Deze 
kunt u vinden op www.uithoorn.nl/
coronavirus. De aanpassingen in 
het kort: 

• Kinderen tot en met 17 jaar 
hoeven onderling geen 1,5 
meter afstand te houden, ten-
zij ze zich op een MBO, HBO 
of WO locatie bevinden.

• De uitzondering op het hou-
den van 1,5 meter afstand 
geldt niet voor personen met 
een handicap onderling die in 
dezelfde woongroep wonen.

• In het bedrijfsmatig personen-
vervoer (bijvoorbeeld taxi’s  is 

het dragen van een mondkap-
je niet verplicht als er maxi-
maal twee personen waaron-
der de bestuurder in de auto 
zitten.

• Sauna en wellness wordt toe-
gevoegd als activiteit waarbij 
er vaste (zit)plekken worden 
aangewezen. 

• De beheerder van een ver-
pleeghuis of kleinschalige 
woonvorm voor ouderen is 
diegene die toestemming 
geeft voor bezoek. Als de be-
heerder problemen onder-
vindt doordat personen onge-
wenst het verpleeghuis bezoe-
ken, dan wordt hierop gehand-
haafd.

Blijf op de hoogte van 
actuele ontwikkelingen 
rondom het coronavirus
• Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn www.uit-

hoorn.nl/coronavirus 
• Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
• Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl. 
• Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer be-

schikbaar: (0800) 13 51. 
• Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam www.ggd.am-

sterdam.nl 
• Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl 
• U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202 voor een afspraak 

met de GGD.

Wist je 
dat?

Iedereen die moeite heeft met 
bijvoorbeeld het invullen van 
formulieren, het aanvragen van 
een uitkering of hulp nodig heeft 
bij het maken van betalingsre-
gelingen, kan gratis terecht bij 
het Financieel Café Uithoorn.
Het Financieel Café van Uit-
hoorn voor Elkaar is namelijk 
weer van start gegaan in Ge-
zondheidscentrum de Waterli-
nie aan de Koningin Máxima-
laan 30. Vanaf nu staan weer 
elke dinsdag tussen 9 en 11 uur 
medewerkers en getrainde vrij-

willigers van Uithoorn voor El-
kaar klaar voor alle vragen over 
geldzaken en administratie. 
Hier zijn geen kosten aan ver-
bonden.
Voorlopig werkt het Financieel 
Café nog op afspraak. Een af-
spraak maken kan via info@uit-
hoornvoorelkaar.nu of bel op 
werkdagen tussen van 9 tot 17 
uur naar (0297)-303044.  
  

Op www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen staat ook 
informatie over het aanvra-
gen van bijzondere bijstand, 
kwi j tschelding voor ge-
meente belastingen, hoe je 
een aanvraag kan doen voor 
een computer voor school-
gaande kinderen, de Voed-
selbank en nog veel meer.

Vreemde eenden verhuisd 
naar vogelopvang 

Geen bon meer onder 
de ruitenwisser bij 
parkeerovertredingen 
Wel een boete, maar geen bon: 
sinds 10 juli is de bon op de ruit 
bij een verkeersovertreding ver-
leden tijd. Parkeerbonnen wor-
den dan niet meer ter plaatse uit-
geschreven maar verstuurd, zo-
als dat ook gebeurt bij snelheids-
overtredingen. Een parkeerboe-

te in Uithoorn wordt voortaan di-
rect naar het huisadres verstuurd 
van de eigenaar van het voertuig. 

Voorlopig krijgt de overtreder 
nog wel een ‘mededeling van be-
schikking’ onder de ruitenwisser. 
Op deze mededeling staat alleen 

Aanpassing regels voor 
toekenning sociale 
huurwoningen 
De woonruimteverdeling voor so-
ciale huurwoningen in vijftien ge-
meenten en veertien corporaties 
in de regio’s Amstelland-Meerlan-
den, Amsterdam en Zaanstreek-
Waterland gaat veranderen. Tot 
en met dinsdag 28 juli 2020 kun-
nen alle inwoners een reactie ge-
ven op het voorstel.

De verandering is nodig om huis-
houdens met een dringende ver-
huiswens, waaronder jongeren, 
meer kans op een woning te ge-

ven. Er wordt een puntensysteem 
geïntroduceerd waarbij naast in-
schrijftijd ook actief zoeken en 
specifieke omstandigheden een 
rol gaan spelen. Kijk op www.so-
cialehuurwoningzoeken.nl voor 
meer informatie. 

U kunt uw zienswijze sturen naar 
gemeente@uithoorn.nl of per 
post aan Gemeente Uithoorn, 
postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
Graag onder vermelding van 
2020-045962.

Huur een woning samen met 
je vrienden!
Met het Friendscontract van Ei-
gen Haard kunnen jongeren uit 
Uithoorn en De Kwakel met z’n 
drieën een woning in het mid-
densegment in hun eigen woon-
plaats huren. De jongeren bepa-
len zelf met wie ze de woning de-
len.

Wethouder Wonen, Hans Bou-
ma: ‘In het Actieplan onen en 
de Prestatieafspraken met Ei-
gen Haard en de huurdersver-
eniging, is opgenomen dat we de 
kansen op het vinden van een wo-
ning voor jongeren willen vergro-
ten. Ik ben daarom ook erg blij dat 

een aankondiging dat er een ver-
keersovertreding is gemaakt en 
dat er een beschikking wordt op-
gestuurd. 

ie een  ‘mededeling van be-
schikking’ heeft gekregen krijgt 
dus vanzelf een acceptgiro van 
het Centraal Justitieel Incassobu-
reau (CJIB). Dit kaartje wordt als 
tijdelijke overgang voor de nieu-
we situatie gebruikt. Op den duur 
gaan de handhavers alleen de 
verkeersovertreding registreren 
zonder een waarschuwing onder 
de ruitenwisser achter te laten.

er een woning beschikbaar is om 
aan 3 vrienden te verhuren. In-
dien de vraag van jongeren uit de 
gemeente groot is, willen wij meer 
woningen op deze wijze verhu-
ren.’

Voorwaarden
Voor een Friendscontract gelden 
wel voorwaarden, onder andere 
met betrekking tot het inkomen 
van de huurders. Daarnaast moe-

ten de huurders tussen de 18 jaar 
en 28 jaar zijn.  Geïnteresseerden 
vrienden kunnen zich aanmelden 
via het inschrijfformulier op eigen-
haard.nl/friendscontract.



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) 513 111. 
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 besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voor-
lopige 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 ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (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.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
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.

• Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’. Inzage vanaf 
donderdag 9 juli  2020 tot en met woensdag 19 augustus 2020. Infor-
matie bij mw. A. Stevens, afdeling wonen en werken, (0297) 513111.

• Voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling “Een sociale huurwo-
ning zoeken verandert” Inspraakperiode en ter inzage vanaf dinsdag 2 
juni tot en met dinsdag 28 juli 2020. Inlichtingen bij mevr. R. de Mulder, 
afdeling wonen en werken (0297) 513111.

• Vergunningverlening voor het uitbreiden van het Regionaal Sorteer 
Centrum Schiphol aan de Bedrijvenweg 2 De Kwakel.  Inzage vanaf 
donderdag 23 juli tot en met woensdag 5 september 2020. Informatie 
bij loket.odnzkg.nl of telefonisch via (088) 567 0200.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-063897 Iepenlaan 21, het dempen van een sloot (ontvangen 10-

07-2020);
• 2020-065320 Achterweg 17, het ombouwen van een agrarische woning 

naar een plattelandswoning (ontvangen 13-07-2020).

Uithoorn
• 2020-065327 Marijnenlaan 12, het ombouwen van een kamer voor 

B&B (ontvangen 14-07-20);
• 2020-065330 Arthur van Schendellaan 10, het plaatsen van een warm-

tepomp op het dak van een school (ontvangen 15-07-2020);
• 2020-065481 Grevelingen 19, het plaatsen van een steiger/vlonder 

(ontvangen 16-07-2020);

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

De Kwakel
• 2020-056858 Vuurlijn 9, het aanleggen van een inrit (ingetrokken 03-

07-2020).

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.
Uithoorn
• 2020-038621, Klein Karekiet 1 t/m 71, het bouwen van 36 appartemen-

ten met bergingen (verzonden 16-07-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-0642020, Noorddammerweg 30, aanvraag evenementenvergun-

ning Drive in Cinema (ontvangen 13-07-2020);
• 2020-062614, Evenemententerrein De Kwakel, aanvraag evenemen-

tenvergunning Kwakelse Kermis van 4 t/m 8 september 2020 (ontvan-
gen 3-07-2020).

Uithoorn
• 2020-063033, Koningin Julianalaan 27, aanvraag exploitatievergun-

ning horecabedrijf (ontvangen 09-07-2020).

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
• 2020-027945, Prins Clausstraat, vergunning ingebruikname gemeente-

grond voor het plaatsen van een generatorwagen op 27-08-2020 (ver-
zonden 14-07-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Uithoorn
• 2020-064367, Zijdelveld 54, Kennisgeving incidentele festiviteit op 19-

07-2020 van 16.00 – 19.00 uur (verzonden 16-07-2020).

RAADSBESLUIT OPHEFFEN KOMGRENZEN VUURLIJN
Op 25 juni 2020 heeft de raad van Uithoorn besloten om de komgrenzen 
op de Vuurlijn, tussen de Watsonweg en de Noorddammerweg, op te hef-
fen, door het verwijderen van de borden H1 en H2 van bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Tegen dit besluit kan tot en met 2 september 2020 een bezwaarschrift 
worden ingediend bij de raad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 

KENNISGEVING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAAL
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend

Het college heeft op 29 juni 2020 de nadere regels maatschappelijke on-
dersteuning Uithoorn 2020 vastgesteld en de nadere regels maatschap-
pelijke ondersteuning Uithoorn 2017 ingetrokken. De nadere regels treden 
op 1-7-2020 in werking.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
verleend.
Het betreft een vergunning voor het uitbreiden van de aan de Bedrijven-
weg 2 te De Kwakel gelegen inrichting van het Regionaal Sorteer Centrum 
Schiphol (RSC Schiphol). De uitbreiding betreft een toename van de hoe-
veelheid door de inrichting in te nemen en te verwerken afval. 
Tevens betreft de vergunning het ambtshalve wijzigen van de vergunning 
van 28 februari 2018, kenmerk 5412023, door het opnemen van standaard-
voorschriften voor het energieverbruik binnen de inrichting.

Aanvrager: De Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 9324161

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De be-
schikking is gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. 

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag 
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder be-
kendmakingen en (digitaal) bij:
- gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-
pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaat-
se kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op 
verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de ge-
meente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal 
ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contact-
formulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-
567 0200. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik ma-
ken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met 
u opgenomen.

Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij 
Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, 
handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een ko-
pie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit 
besluit

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet 
op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoem-
de rechtbank.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoem-
de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behan-
delen van het verzoek en het beroep worden griffi ekosten in rekening ge-
bracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Be-
zwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van 
de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedu-
res kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lo-
kaal tarief).

Schrijf een verhaal over een bijzondere vakantiebelevenis in Uithoorn of De Kwakel. 

Jonger dan 8 jaar? Dan mag je een tekening insturen.

Er zijn prijzen te winnen in de volgende leeftijdscategorieën:
o tot 8 jaar (voor een tekening)
o van 8 tot 12 jaar
o van 13 tot 18 jaar
o Vanaf 19 jaar

En iedere inzender krijgt een bon voor een gratis ijsje!

De uiterste inleverdatum is 31 augustus. 
Je kunt je verhaal (eventueel met foto) of tekening opsturen naar:

Gemeente Uithoorn
t.a.v. verhalenwedstrijd omgevingsvisie
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
omgevingsvisie@uithoorn.nl

Vergeet niet je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer te vermelden!

Meer weten over de jury en de omgevingsvisie die we gaan maken? 
Kijk dan op www.uithoorndenktmee.nl. Onder projecten en dan Omgevingsvisie

Deze zomer vieren we vakantie 
vooral thuis in Uithoorn en De Kwakel.

Wat maakt vakantie 
vieren in je eigen 

omgeving bijzonder? 

Gemeente Uithoorn

WWW.UITHOORN.NL




