
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

Werk in uitvoering

Wist je 
dat?

Senioren (67+) die nog zelf-
standig wonen maar wel hulp 
nodig hebben voor klusjes in 
en om het huis, kunnen hulp 
krijgen van de zogenoemde 
‘Belklus’. De vrijwilligers van 
de Belklus komen in regio m-
sterdam, Uithoorn en Amstel-
veen bij ouderen langs voor 
klusjes aan huis. Denk aan het 
ophangen van een lamp, on-
derhoud in de tuin, een gor-
dijnrail monteren of een televi-
sie instellen. 
De Bel lus bestaat al  jaar. 
De vrijwilligers doen gratis 
kleine aanpassingen en repa-

raties aan huis bij mensen die 
zelfstandig wonen, maar voor 
wie zelf klussen doen niet haal-
baar is, of niet verantwoord. 
Denk aan mensen met een be-
perking en senioren. 

Meer informatie via www.
belklus.nl of (020) 647 10 
89 (tussen 10 en 12 uur). 
Overigens kan de Bel-
klus nog extra klussers 
gebruiken. Klussers die 
zich willen aanmelden, 
kunnen terecht op www.
belkus.nl.
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HELE MAAND NOVEMBER

Expositie in het gemeentehuis  
– vervolg kunstestafette 
 
Wie: Fotokring Uithoorn
Waar: Gemeentehuis
Info: www.uithoorn.nl

10 NOV

Jaarconcert 
 
Wie: Amstelblazers Collectief
Waar: De Schutse
Tijd: 14:30 uur 
Info: www.amstelblazerscollectief.nl

26 OKT & 27 OKT

Qua Kunst en Ambacht 
 
Wie: Kunstroute De Kwakel
Waar: Dorpshuis De Kwakel
Tijd: 12:00 – 17:00 uur 
Info: www.kunstindekwakel.nl

HELE MAAND OKTOBER

Expositie: Gezichten van  
Uithoorn - vervolg 
kunstestafette 
 
Wie: Steven Partiman
Waar: Gemeentehuis
Info: www.uithoorn.nl

1 NOV

Halloween speurtocht 
 
Wie: OM Concepts (Mieke de Galan)
Waar: Winkelcentrum Zijdelwaard
Tijd: van 18.30 tot 20.30 uur
Info: www.uithoorn.nl

Uniek Uithoorns kinderboek 
Het kinderboek “Een lange nacht 
in het Rechthuis” geschreven 
door Caroline Smeets, werd op 
zaterdagmiddag 12 oktober tij-
dens de feestelijke opening van 
de gemeente Uithoorn 200 jaar 
gepresenteerd in de vorm van 
een klein toneelstuk. Deze kin-
derboekjes worden aan alle ba-

sischoolkinderen van groep 6,7 
en 8 geschonken. Het kinderboek 
is vooral tot stand gekomen door 
medewerking van het Initiatieven-
fonds Uithoorn & De Kwakel, Het 
Rechthuis aan den Amstel, Lions 
en Uithoorn aan de Amstel. Het 
boek is ook te koop via Bruna op 
het Amstelplein.

V.l.n.r. Jannes en Rosie (Jeugdtheater Uithoorn), Caroline Smeets 
(schrijfster van het kinderboek), Michiel de Ruyter (Michel Rahn).

Weggooien? Mooi niet!
Ga met je spullen naar het 
Repair Café!
Een mooie retro-radio waar geen 
geluid meer uitkomt: zou die nog 
te repareren zijn? Met de radio 
onder zijn arm ging de Uithoornse 
wethouder Hans Bouma woens-
dagmiddag naar het Repair Ca-
f  in het Buurtnest aan de rthur 
van Schendelstraat. Bij de in-
schrijfbalie wordt het reparatie-
verzoek netjes genoteerd op een 
werkbriefje, mét een volgnum-
mer. Want ook wethouders moe-
ten natuurlijk netjes op hun beurt 
wachten. Aan verschillende ta-
fels worden apparaten gerepa-
reerd, van een elektrische heg-
genschaar tot een laptop. Achter 
een naaimachine helpt een vrijwil-
ligster een aantal dames met het 
verstellen van kleding: zo kan het 
toch nog even mee. “Ik laat zien 
hoe het moet en vraag de men-
sen zoveel mogelijk zelf te doen, 
dan kunnen ze het voortaan ook 
zelf.” Naast het leren zelf doen, 
is het ook heel belangrijk dat ka-
potte spullen worden gerepareerd 
in plaats van weggegooid. ‘ eg-
gooien kan niet meer’  vindt wet-
houder Bouma. ‘ e kunt de aar-
de niet blijven uitputten door nieu-
we materialen te delven, je moet 
zoveel mogelijk materialen herge-
bruiken’. De gemeente Uithoorn 
heeft dan ook het thema ‘circu-
lariteit’ opgenomen in haar duur-
zaamheidsagenda.

Drie keer per maand open
o’n veertien vrijwilligers zijn drie 

keer per maand aanwezig om sa-
men met inwoners van de ge-
meente Uithoorn spullen te repa-
reren. In het hele land zijn er Re-
pair Cafés. Het Uithoornse Re-
pair Café krijgt steeds meer aan-
loop, zeker nu er een landelijk tv-
serie over repair café is met Hu-
berto Tan. “Daar voeren ze soms 
wel heel complexe reparaties uit 
hoor”, vindt de coördinator van het 
Uithoornse epair Caf . ‘ aar wij 
kunnen ook een boel, al geven we 
geen garantie dat alles te maken 
is.’ Het Uithoornse epair Caf  is 
elke eerste en derde woensdag 
van de maand open van 13:00 
- 1 :  uur in Buurtnest  rthur 

van Schendellaan 59. Daarnaast 
is het Repair Café iedere twee-
de woensdag geopend bij Genie-
ten aan de Amstel, Marktplein 2a. 

an de ‘beach’-vlag kun je zien 
dat het open is. Inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel kunnen er 
gratis terecht, al wordt een vrijwil-
lige bedrage in de kosten zeer op 
prijs gesteld. 

Gezelligheid
In het Repair Café gaat het er ont-
spannen aan toe. Verschillende 
bezoekers komen dan ook een 
beetje voor de gezelligheid naar 
het Repair Café. Nieuwe bezoe-
kers zijn welkom, en dat geldt ze-
ker ook voor vrijwilligers. En hoe 
is het afgelopen met de retro-ra-
dio van wethouder Bouma? Die 
blijkt niet meer te repareren. Die 
kan ófwel enkeltje milieustraat 
krijgen, ófwel mee terug naar 
huis. o’n retroradio waar je nog 
met je opa naar hebt geluisterd, 
die gooi je natuurlijk liever niet 
weg. En hij is ook gewoon mooi 
om naar te kijken. De radio is dus 
een blijvertje...

Informatie
Wilt u meer informatie of u op-
geven als vrijwilliger: bel met 06-
33657394, mail met repairca-
feuithoorn@gmail.com of kijk op 
www.uithoornhelpt.nl/is/organisa-
tie/190514/invis2/repair-cafe-uit-
hoorn
Of kom eens langs! De koffie 
staat klaar.

De gemeente heeft een voertuig 
op grond van artikel 5.5 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening, 
aangemerkt als voertuigwrak. Het 
gaat om een donkerblauwe Land-
rover met kenteken -BS-  

otorrijtuig et Beperkte Snel-
heid) en Q.X.L. 5 3 7. Het voer-
tuigwrak stond op het moment 
van constateren ruim 7 maanden 
geparkeerd op de openbare par-
keerplaats bij de onnet  at in Uit-
hoorn. De eigenaar van dit voer-
tuig is niet bekend bij de officië-
le instanties en kan de gemeen-
te daarom niet benaderen. Door 
middel van deze publicatie wordt 
de eigenaar verzocht het wrak 
binnen een week na publicatie 
van dit bericht, het voertuigwrak 
te verwijderen. Hierna zal de ge-

meente het voertuigwrak afvoe-
ren naar de gemeentewerf van 
de gemeente Uithoorn en daar 
in stalling worden gezet. De ei-
genaar/bestuurder kan zich bin-
nen drie maanden melden via het 
Klant Contact Centrum van de ge-
meente Uithoorn bij het team ver-
gunningen en handhaving (0297) 
513 111. Als zich na drie maan-
den geen eigenaar heeft gemeld, 
wordt dit voertuig defi nitief afge-
voerd.

Eigenaar autowrak 
Landrover gezocht

Er zijn weer bladkorven in de ge-
meente geplaatst! U kunt uw 
bladafval gratis kwijt op veel plek-
ken bij u in de buurt. Wij maken 
regelmatig de korven leeg. Ook 
vegen we regelmatig de straten in 
de periode van bladval. De blad-
korven halen we weer weg zodra 
het blad van de bomen is.

Alleen bladeren in bladkorf
In de bladkorven doet u alleen 
bladeren. U mag er geen zak-
ken, takken, snoeiafval, hout of 
ander groen in kwijt. Dit levert na-
melijk problemen op bij het oprui-
men van het bladafval. Als we bij 
het legen van de korven merken 
dat er toch ander tuinafval in de 
bladkorven zit, dan halen we de-
ze bladkorf weg. Heeft u snoeiaf-

val, takken of ander tuinafval? Die 
kunt u gratis kwijt bij het schei-
dingsdepot of in onze tuingroen-
depots. Zie uithoorn.nl/afval voor 
openingstijden scheidingsdepot 
en locaties van de tuingroende-
pots.

Bladkorf tussentijds vol?
Is de bladkorf in uw buurt vol en 
wilt u dat de gemeente deze tus-
sentijds leegt? Neem dan contact 
met ons op via telefoonnummer 
0297-513111.

Blad als tuinbemesting
Blad wordt vaak gezien als afval 
dat uit de tuin verwijderd moet 
worden. Op het gazon of in de 
vijver is dat ook het geval, maar 
blad tussen de beplanting is een 
prima grondbedekking. Een laag 
van maximaal 10 centimeter blad 
is uitstekend geschikt om vaste 
planten te beschermen tegen de 
vorst en het tegengaan van on-
kruid. Ook is het een goede leef-
omgeving voor onder andere wor-
men, vogels en egels. Zelf verwij-
deren we regelmatig het overtol-
lig blad van wegdek en gras maar 
níet overal om zo een steentje bij 
te dragen aan een gezonde en 
evenwichtige natuur.

Bladkorven
 WERKZAAMHEDEN 

 BOVENKERKERWEG 
 AMSTELVEEN
Op woensdag 16 en donderdag 17 
oktober vinden er werkzaamhe-
den plaats aan de asfaltverharding 
van de Bovenkerkerweg in de ge-
meente Amstelveen. Het gaat om 
het wegvak tussen de Zagerij en 

de Nesserlaan. In verband met de 
staat van het wegdek zijn op be-
paalde delen van de Bovenkerker-
weg reparatiewerkzaamheden no-
dig. Er zijn geen wegafsluitingen of 
omleidingen, maar er zal ter hoog-
te van de werkzaamheden spra-
ke zijn van verkeershinder. Meer 
informatie via www.amstelveen.nl



Uithoorn - Repair Cafe, zes jaar be-
kend van de vele resultaten bij het 
samen repareren van electrische, 
electronische en andere huishou-
delijke apparaten, wil graag de 
Uithoornaars , die overdag moei-
lijk vrij kunnen krijgen of te ver 
van Buurtnest en Geniet ad Am-
stel wonen, gelegenheid geven 
om langs te komen op : Vrijdag 
avond 25 oktober 19.00 uur, kun-
nen wij U verwelkomen in Pon-
derosa, het oudste buurthuis in 
Uithoorn, Thamerdal, Plesman-
laan 27. Bij gebleken succes, kun-
nen we ook in november nog een 
vrijdagavond plannen. Nog nooit 
van gehoord? Ponderosa ligt tus-
sen Plesmanlaan en Prinses Mar-
grietlaan in. Het repaircafe nodigt 
u uit, Ponderosa vrijwilligers kun-
nen voor een drankje(koffie/thee, 
e.d.) zorgen. 

Repair Cafe 
op locatie 
Ponderosa

De Kwakel - Op zaterdagmiddag 
19 Oktober wordt er voor de acht-
ste maal de Bokkentocht De Kwa-
kel – Uithoorn georganiseerd. De 
zeven voorgaande edities waren 
meer dan geslaagd met ruim twee-
honderd deelnemers. Het is het be-
gin van een nieuw seizoen herfst-
bokbier, dus dit is een prima tocht 
voor de echte bier liefhebber. De 
Bokkentocht De Kwakel-Uithoorn 
is een tocht van ongeveer negen 

kilometer, die je langs verschillen-
de cafés leidt, die allemaal twee 
verschillende soorten Herfst bok-
bieren schenken. Bij elke gelegen-
heid wordt bij de Herfstbokbieren 
een passende amuse geserveerd. 
Je kunt je inschrijven bij elk Café 
dat meedoet, bij inschrijving ont-
vang je een route/stempel kaart 
met alle deelnemende cafés waar 
je langs kan gaan om een heerlijke 
herfstbok te proeven. Als je bij el-

- 2019-074705, Prins Hendriklaan 2, het uitbreiden van de woning (ont-
vangen 07-10-2019).

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
- 2019-052387, Industrieweg 22, het planologisch strijdig gebruik ten be-

hoeve van sportschool Fit2Go (verzonden 10-10-2019).

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
- 2019-063777, Vuurlijn 7A, het bouwen van een nieuwe woning (verzon-

den 02-10-2019).
Uithoorn
- 2019-054920, Grauwe Gans 43, het vergroten van de woning op de eer-

ste verdieping (verzonden 30-09-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-072355, evenementenvergunning Intocht van Sinterklaas in De 

Kwakel op 16 november 2019 (ontvangen 01-10-2019).
Uithoorn
- 2019-070719, diverse locaties, 20 reclameborden en 5 spandoeken 

voor foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke Food Food van 19 mei tot 2 juni 
2020 (ontvangen 23-09-2019);

- 2019-073407, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenver-
gunning foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke Food Food van 21 t/m 23 au-
gustus 2020 (ontvangen 05-10-2019);

- 2019-074647,evenementenvergunning Intocht Sinterklaas in Uithoorn 
op 16 november 2019 en uittocht van Sinterklaas op 6 december 2019 
(ontvangen 09-10-2019);

- 2019-074503. Aanvraag standplaatsvergunning (oliebollen) Amstel-
plein (ontvangen 08-10-2019).

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
- 2019-030859, Prinses Margrietlaan en Plesmanhof, vergunning inge-

bruikname gemeentegrond voor het plaatsen divers materieel van 9 
september 2019 t/m 11 mei 2020 (verzonden 17-09-2019);

- 2019-045937, Schans en Schoolstraat, evenementenvergunning “200 
jaar Uithoorn” op 12 oktober 2019 (verzonden 07-10-2019).

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
- Ontwerpwijzigingsplan Noorddammerweg 45 bestemmingsplan. Inza-

geperiode van donderdag 5 september tot en met woensdag 16 okto-
ber 2019. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, mevr. A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en 
Prins Bernhardlaan fase 1 en ontwerp-omgevingsvergunning t.b.v. de 
bouw van 18 woningen. Inzageperiode vanaf donderdag 19 september 
2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019. Inlichtingen bij de afdeling 
wonen en werken, De heer L. Schuijt (0297) 513 111.

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020. Inzage-
periode vanaf woensdag 7 oktober 2019 tot en met maandag 18 novem-
ber 2019. Inlichtingen bij de afdeling samenleving, mevrouw C. Hessel-
man (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-071519, Tamboer 3, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 

26-09-2019);
- 2019-071523, Noorddammerweg 17, het plaatsen van een stalen 

vluchttrap aan de achterzijde van het gebouw (ontvangen 29-09-2019);
- 2019-072780, Chrysantenlaan 1, het plaatsen van een dakkapel op het 

voor- en achterdakvlak (ontvangen 02-10-2019);
- 2019-074717, Drechtdijk 16, het uitbreiden van de woning, het herstel-

len van de fundering en het vervangen en verbreden van een brug (ont-
vangen 09-10-2019).

Uithoorn
- 2019-071516, Randhoornweg 90, de toevoeging van een sportruimte 

aan het bestaande UWTC clubhuis (ontvangen 26-09-2019);
- 2019-072757, Knobbelzwaan 149, het plaatsen van een dakkapel op 

het voordakvlak (ontvangen 02-10-2019);
- 2019-073448, Ringslang 58, het plaatsen van een dakkapel op het 

voordakvlak (ontvangen 04-10-2019);
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Uithoorn - Afgelopen week vier-
den ontwikkelende bouwer Van 
Wijnen en de gemeente Uithoorn 
twee keer feest. De eerste fase van 
nieuwbouwproject ‘Aangenaam 
Legmeer’ werd donderdag op-
geleverd. Een dag later startte de 

bouw van het plan ‘Wonen in Bui-
tengoed’.

Aangenaam Legmeer: een 
wijk met een eigen identiteit
In de wijk Legmeer-West ontwik-
kelt en realiseert Van Wijnen 173 

Uithoorn wordt groot 
aantal woningen rijker

woningen als onderdeel van het 
plan ‘Aangenaam Legmeer’. Het 
project bestaat uit drie fasen, wel-
ke ieder hun eigen architectuur 
en karakter hebben. De eerste fa-
se bestaat uit 53 woningen en is 
nu dus opgeleverd. “Een resultaat 
om trots op te zijn. Dit is een begin 
van nog meer duurzame wonin-
gen die de komende jaren worden 
gerealiseerd in de gemeente Uit-
hoorn. De koop- en (midden)huur-
woningen zijn en worden gasloos 
gebouwd. De openbare ruimte 
wordt samen bepaald met de be-
woners. Kortom een fijne woon-
wijk die geheel klimaat adaptief 
is!”, aldus wethouder Hans Bouma, 
portefeuillehouder Wonen.  

Wonen in Buitengoed: het 
geheim van Uithoorn
Afgelopen vrijdag werd de start 
bouw van Wonen in Buitengoed 
gevierd. Aan de rand van het bos 
en op loopafstand van de Amstel 
komt een besloten hof met 30 wo-
ningen. De woningen zijn samen 
met potentiële bewoners ontwor-
pen door middel van workshops. 
Zo ontstaat er straks een unieke 
wijk. 

Bokkentocht De Kwakel ke gelegenheid bent geweest en je 
stempelkaart is vol, dan lever je de-
ze in en maak je kans op een paar 
mooie prijzen. De route van negen 
kilometer is prima te lopen, fietsen 
en zelfs op de step kan je de rou-
te doen. De deelnemende acht ca-
fés zijn: Bar Het Fort, Café Cobus, 
KDO , Drinken&Zo, Café De Gevel, 
Café Kaatje , Dorpshuis de Kwakel 
en Café Herberg 1883. Je kan star-
ten bij je favoriete cafe op zaterdag 
19 Oktober vanaf 14.00 uur voor 
de mooiste en gezelligste Bokken-
tocht uit de Regio. 

Uithoorn – Op 24 oktober kan er 
weer lekker weggedroomd wor-
den op een muzikale voorlees-
voorstelling. Dit keer de Kusjes-
krokodil. Speciaal voor kinderen 
in de leeftijd van 2-6 jaar en hun 
ouders.

Kom gezellig luisteren naar dit 
muzikale verhaal over Tim en de 
Kusjeskrokodil. Tim probeert in 
slaap te vallen maar hij hoort al-
lerlei geluiden in zijn kamer. Wat 
zijn dat voor geluiden? Het lijkt 
wel een dierentuin in de slaapka-
mer van Tim. Hij krijgt bezoek van 
het verhaaltjesvarken, de toedek-
tijger en de knuffelbuffel. Slapen 
zit er zo voorlopig niet in maar 
het is wel heel erg gezellig. Tim 
zijn ogen vallen langzaam dicht 
en als de kusjeskrokodil langs ge-
weest is, valt Tim heerlijk in slaap.
De voorstelling is bedoeld voor 
kinderen van 2 t/m 6 jaar en de 
toegang is gratis. De voorstelling 
is op donderdag 24 oktober in de 
bibliotheek in Uithoorn van 11.15 
tot 11.45 uur

Voorlees-
voorstelling 
voor 2-6 jaar

Regio - Al ruim 30 jaar is het the-
aterproject een bestaande tradi-
tie op het Alkwin. In het verleden 
uitvoeringen door alle brugklas-
sers onder leiding van het Scapi-
no Danstheater, later voorstellin-
gen geleid door DAS (Drama Aan 
School). Het Strikproject is de op-
volger van DAS en een vorm van 
bewegingstheater. In een mid-
dag studeren de dansdocenten 
met een groep van ongeveer 15 

leerlingen een voorstelling in van 
3 minuten, welke ‘s avonds op 8 
of 10 verschillende locaties in de 
school gespeeld wordt. In een 
verduisterd Alkwin worden de 
bezoekers door de school geleid. 
Leerlingen uit de bovenbouw 
helpen hierbij. Op maandag 7 
en dinsdag 8 oktober hebben de 
bezoekers kunnen genieten van 
prachtige uitvoeringen door en-
thousiaste leerlingen!

Het Strikproject op het 
Alkwin Kollege




