1

EVENEMENTEN
HELE MAAND NOVEMBER
(vanaf 5 november)

Expositie: Onderweg

Gem

e e nte U i t h o o r

Wie: Fotokring Uithoorn
Waar: Gemeentehuis
Info: www.uithoorn.nl

n

3500 leerlingen zijn klaar
G E M E E N T E N I E U W S voor groots techniekfestijn
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

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

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

Techniekwedstrijd en
Open Avond
Als opmars naar de Techniek
Driedaagse heeft TechNet Amstel
& Venen een techniekwedstrijd
uitgeschreven. ‘Bouw een zelf bewegend vervoersmiddel’ luidt de
opdracht. Meer dan achttienhon-

derd leerlingen uit de hele regio
zijn al weken met deze opdracht
aan de slag. Ze werken aan innovatieve creaties als een ‘vliegende boot’ en een ‘auto met ballonaandrijving’.

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.

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

uithoorn.smartmap.nl of de GemeentegidsApp die u kunt downloaden in Google Play/App Store.
De nieuwe afvalkalender staat online op www.uithoorn.nl/afval

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

Wat een geslaagde 19e editie van de Kunstroute Qua Kunst &
Ambacht in De Kwakel. Kijk voor meer foto’s op het facebookaccount van de gemeente Uithoorn.

Commissievergaderingen

Burgemeester of
wethouder spreken?

10 NOV

Impressie Kunstroute
Qua Kunst & Ambacht
in De Kwakel

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

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

Open avond
Nieuwsgierig naar de bouwwerken? Tijdens de Open Avond op
7 november zijn alle bouwwerken
te bezichtigen. Voor de vier voertuigen met de meest innovatieve techniek zijn prijzen beschikbaar. Bezoekers zijn die avond
van 17.00 tot 20.30 uur van harte
welkom in de loods van FN Kempen aan de Oosterlandweg 45 in
Mijdrecht.

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.

Bezorging gemeentegids én
afvalkalender Uithoorn 2020
Vanaf 11 november wordt de gemeentegids 2020, inclusief de afvalkalender, huis-aan-huis bezorgd.
De gemeentegids is ook digitaal te
bekijken via de SmartMap http://

Boren, timmeren, metselen en
sleutelen. Meer dan 3500 leerlingen uit de gemeenten De Ronde
Venen, Nieuwkoop, Uithoorn en
Aalsmeer kunnen niet wachten om
deze technische vaardigheden in
de praktijk te brengen op de Techniek Driedaagse. Van 5 tot en met
7 november barst het grootse techniekfestijn weer los op in Mijdrecht.
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Grote evenementen in 2020
voor 15 november 2019
aanmelden!
Als u een evenement gaat
organiseren waarbij meer
dan 2000 bezoekers verwacht worden, dan moet
u dit ruim tevoren bij de
gemeente melden (voor
15 november 2019).
Vanwege de inzet van politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
en Brandweer is het belangrijk
om ruim op tijd inzicht te hebben
in welke evenementen in de gemeente gepland zijn.

Evenement melden
Geef het evenement dat u wilt organiseren in 2020 voor 15 november 2019 via het meldingsformulier dat u op www.uithoorn.
nl kunt terugvinden, aan ons door.
Let op!
Dit is niet hetzelfde als het aanvragen van een vergunning voor
het evenement. U moet uiterlijk
twaalf weken voor het begin van
het evenement de deﬁnitieve aanvraag voor dat evenement bij de
gemeente indienen. Het is dus
belangrijk dat u de aanvragen van
een evenementenvergunning op
tijd verstuurt.

Maak kans op een gratis infraroodscan
Denkt u dat uw woning warmtelekken heeft en u daardoor onnodig veel energie verbruikt? Dan
is een infraroodscan een goed
middel om erachter te komen of
er warmtelekken zijn. Het Regionaal Energieloket van gemeente Uithoorn verloot 2 gratis infraroodscans in de gemeente. Met
een infraroodscan worden er foto’s gemaakt in en rondom uw
woning met een warmtebeeld camera om te kijken of er warmteverlies plaatsvindt. Op basis van
de infraroodscan kan het Regionaal Energieloket u adviseren
over welke maatregelen er mogelijk zijn om het warmteverlies te
verhelpen. U kunt zich tot en met
1 december via www.regionaal-
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energieloket.nl/ opgeven om kans
te maken op de gratis infraroodscan. Begin december krijgen de

deelnemers per email bericht of
ze een gratis infraroodscan hebben gewonnen.

Werk in uitvoering
VUURLIJN-OOST
Op maandag 28 oktober is de aannemer begonnen met herstelwerkzaamheden aan de Vuurlijn-Oost.
Het gaat om onderhoud aan het
wegdek. Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 1 november.

GANZENDIEP
Vanaf maandag 28 oktober is de
aannemer begonnen met het weghalen van alle verharding in de
Gaastmeer voor het vervangen van
de rioleringen op de Grift, Grebbe,
Gaastmeer en Grote Wielen.

Bereikbaarheid
Om veiligheidsredenen is de weg
afgesloten vanaf de Noorddammerweg tot en met de kruising Watsonweg tussen 07.00-17.00 uur voor al
het verkeer aan beide kanten, ook
voor langzaam verkeer. Verkeersregelaars aan beide kanten begeleiden de omleiding. Bewoners en
bedrijven (en toeleveranciers) kunnen tijdens deze periode wel hun
huis of bedrijf bereiken.

Bereikbaarheid Ganzendiep
en Gaastmeer
Gaastmeer maar ook Ganzen-

diep zijn door deze werkzaamheden niet bereikbaar met de auto.
Parkeren in dit gedeelte is ook niet
mogelijk. Bewoners hebben een
brief gekregen met het verzoek de
auto in de nabije buurt te parkeren.
De woningen in deze straten zijn
wel te voet bereikbaar via loopschotten. Er is rekening gehouden
met mindervalide mensen.
Ondergrondse container
Ganzendiep
De ondergrondse container op
Ganzendiep wordt afgesloten.

Ter vervanging wordt een tijdelijke (bovengrondse) container in de
buurt van Grote Wielen geplaatst.
Meer informatie
De werkzaamheden geven helaas hinder en overlast, maar wij
vragen uw begrip hiervoor. Heeft
u vragen over deze werkzaamheden, neem dan contact op met de
uitvoerder, Robert van Ingen via
het kantoor van J. van Ingen b.v.
via (0297) 344 322. Voor overige
vragen kunt u bellen met het Klant
Contact Centrum op telefoonnummer (0297) 513 111.
KAPPEN BOMEN GRIFT
EN GAASTMEER
In de Grift, Grebben en Gaastmeer zijn we op dit moment bezig
met rioolwerkzaamheden. Hierbij is de verharding in de straat
weggehaald. Bij dit project gaan
we gelijk de straten weer ophogen. Door het inklinken van de
veen-ondergrond is onder andere
het openbaar gebied van Grift en
Gaastmeer in Meerwijk-Oost ge-

Meer informatie
Heeft u vragen, bel gerust met
ons Klant Contact Centrum (0297)
513 111.

zakt. De gemeente begint daarom, naast de rioolwerkzaamheden, met het project “Reconstructie Grift Grebbe en Gaastmeer”
om het openbaar gebied weer terug op hoogte te brengen. De verwachting is dat niet alle bomen de
ophoging van de berm gaan overleven. Hierdoor is er besloten om
12 bomen te kappen. De kap van
deze bomen begint in de week
van 8 november 2019. Na het ophogen van de berm worden nieuwe bomen geplant op de locatie
van de gekapte bomen (dit gebeurt in het eerste kwartaal van
2020). De bomen die op deze manier worden vervangen zijn:
- De appelboom (Malus) nabij
nr Grift 40 wordt vervangen
door een appelboom (Mauls);
- De sierkers (Prunus avium
Plena) nabij nr Grift 42 wordt
vervangen door een appelboom (Mauls);
- De 3 vogelkersen (Prunus padus colorata) nabij Grift nr 39
worden vervangen door drie
Chinese kersen (Prunus umi-

-

-

-

-

neko);
De sierpeer (Pyrus calleryana
chanticleer) nabij Grift nr 39
ordt vervangen door een Chinese kers (Prunus umineko);
De 3 zwarte elzen (Alnus glutinosa imperialis) nabij Grift nr
33 worden vervangen door 3
zwarte berken (Betula nigra);
De zwarte els (Alnus glutinosa imperialis) nabij Grift nr
19 wordt vervangen door een
zwarte els (Alnus glutinosa imperialis);
De 2 elzen (Alnus cordata) nabij Gaastneer 42 en 48 worden
vervangen door 2 zwarte elzen
(Alnus glutinosa imperialis).

Vragen of opmerkingen?
Wanneer u vragen heeft over dit
project, dan kunt u contact opnemen met de heer C.G. Maas. Hij
is bereikbaar via telefoonnummer op (0297) 513 111 op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend, of per e-mail via
gemeente@uithoorn.nl t.a.v. dhr.
C.G. Maas.

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/
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 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.

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.

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.
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.

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.

-

TER INZAGE

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. Inzageperiode vanaf woensdag 7 oktober 2019 tot en met maandag 18 november 2019. Inlichtingen bij de afdeling samenleving, mevrouw C. Hesselman (0297) 513 111.
Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”. Inzageperiode donderdag 31 oktober 2019 t/m woensdag 11 december 2019. Inlichtingen
bij de afdeling wonen en werken, mevrouw A. Stevens (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
- 2019-076738, Noorddammerweg 45, het aanpassen van een bedrijfsgebouw / kas (ontvangen 14-10-2019);
- 2019-076777, Dwarsweg 65, het plaatsen van een watersilo (ontvangen
16-10-2019);
- 2019-076781, Banken 3, het vervangen en vergroten van een bestaande garage (ontvangen 14-10-2019).
Uithoorn
- 2019-075440, Ondernemingsweg 90, het herindelen van het gebouw tot
een bedrijfsverzamelgebouw met 9 units (ontvangen 11-10-2019).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-032525, Banken 3, het vernieuwen van de garage (ingetrokken
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
- 2019-065559, Linie 22, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 2310-2019);
- 2019-071519, Tamboer 3, het plaatsen van een dakkapel (verzonden
23-10-2019).

Uithoorn
- 2019-024838, Thamerlaan 19a, het realiseren van een uitbouw naast
het hoofdgebouw (verzonden 16-10-2019);
- 2019-072757, Knobbelzwaan 149, het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak (verzonden 17-10-2019);
- 2019-066000, Joost van den Vondellaan 22, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 23-10-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
- 2019-075898, Zijdelwaardplein 75B, exploitatievergunning horecabedrijf Febo (ontvangen 14-10-2019);
- Amsteldijk-Noord 1, exploitatievergunning horecabedrijf Thamerkerk
(ontvangen 15-10-2019);
- 2019-073970, Prinses Irenelaan 1-3, drank- en horecavergunning slijterij Vomar (ontvangen 03-10-2019);
- 2019-076252, Noorddammerweg 40, evenementenvergunning “Lichtjesavond” op 29 november 2019 (ontvangen 15-10-2019);
- 2019-076531, Anjerlaan 1, evenementenvergunning “Fancy Fair” op 21
maart 2020 (ontvangen 16-10-2019);
- 2019-077630, Randhoornweg 120, evenementenvergunning hardloopwedstrijd “Uithoorns mooiste - de loop” op 26 januari 2020 (ontvangen
18-10-2020);
- 2019-077440, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele festiviteit op 3 november 2019 van 18.00-20.00 uur (ontvangen 21-10-2019);
- 2019-077442, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele festiviteit op 9 november 2019 van 22.00-24.00 uur (ontvangen 21-10-2019);
- 2019-077548, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele festiviteit op 15 november 2019 van 22.00-24.00 uur (ontvangen 21-10-2019);
- 2019-077630, passage gemeente Uithoorn, evenementenvergunning
Uithoorns Mooiste op 26 januari 2020 (ontvangen 18-10-2019).
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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
- 2019-067491, Bertram 169, ingebruikname gemeentegrond voor het
plaatsen van een afvalcontainer van 31 oktober t/m 19 december 2019
(verzonden 16-10-2019);
- 2019-074503, Amstelplein, incidentele standplaatsvergunning verkoop
oliebollen van 2 t/m 31 december 2019 (verzonden 21-10-2019);
- 2019-071428, Prinses Irenelaan 1-3, geluidsonthefﬁng sloop- en bouwwerkzaamheden supermarkt Vomar van 5 t/m 20 november 2019 (verzonden 24-10-2019);
- 2019-072171, Prinses Irenelaan 1-3, ingebruikname gemeentegrond
voor het plaatsen van diverse objecten t.b.v. verbouwing supermarkt
Vomar van 5 t/m 20 november 2019 (verzonden 23-10-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-070077, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele festiviteit op 23 november 2019 van 21.00 tot 01.00 uur (verzonden 16-102019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN “NOORDDAMMERWEG 45”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Noorddammerweg 45’ met planidentiﬁcatienummer NL.IMRO.0451.
WPNoorddammerweg45-VG01 ongewijzigd hebben vastgesteld.

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het wijzigingsplan Noorddammerweg
45 is het wijzigen van de bestemming voor de locatie Noorddammerweg
45. De eigenaar is voornemens om op de genoemde locatie een groothandel in bloemen en planten te exploiteren. Op de locatie vigeert het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg’. De
gronden hebben de bestemming ‘Agrarisch - Glastuinbouwgebied 1’. Om
de groothandel in bloemen en planten mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid (artikel 21.2) van het vigerende bestemmingsplan. Met de wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming gewijzigd worden naar ‘Bedrijf - Agrarisch verwant’. Het verzoek voldoet aan deze wijzigingsvoorwaarden.
Terinzage
Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage 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 (31 oktober 2019 t/m 11 december 2019) kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld
door degenen die zich tijdig met zienswijze tot het college hebben gewend,
belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die het college 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 vaststellingsbesluit 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 vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 30 oktober 2019

