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KORT NIEUWS:

Uithoorn - Op maandag 23 november houd dierenarts Annemieke Calis uit Uithoorn een
lezing over vuurwerkangst bij
honfden. De eerste knallen worden alweer gehoord. December
en daarmee ook de jaarwisseling komt steeds dichterbij. Voor
veel honden en dus ook hun eigenaren, een vervelende en
angstige periode. Tijdens de lezing wordt er ingegaan op wat
er precies gebeurd als een hond
angst ervaart. Daarnaast worden er praktische tips gegeven
over wat u beter niet kan doen
en wat u juist wel zou moeten
doen. Ook eventuele hulpmiddelen, supplementen en medicatie worden besproken. Hebben jullie een jonge hond die
nog geen ervaring heeft met
vuurwerk? Dan is het verstandig
om de lezing bij te wonen, zodat u op de hoogte bent van de
“do’s en don’ts” rondom vuurwerkangst. Vindt uw (oudere)
hond de jaarwisseling een echte
ramp? Dan is de lezing natuurlijk ook een aanrader. De lezing
wordt gegeven op de praktijk
van Dierenarts Annemieke Calis, Oranjelaan 32a te Uithoorn.
Graag van te voren aanmelden
in verband met de beschikbare plaatsen. Aanmelden kan via
het contactformulier op de website www.annemiekecalis.nl of
telefonisch via 0297-565989. De
kosten zijn 5,- per persoon, inclusief een kopje koffie of thee.
De lezing begint om 19.30 uur,
inloop vanaf 19.15 uur.
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Lezing over
“Vuurwerkangst
bij honden”

De winkeliers van Amstelplein verwelkomen de markt graag op ‘ hun plein’

Winkeliers Amstelplein willen wel, maar wethouder ligt dwars

Staat het voortbestaan van
de markt op het spel?
Uithoorn – “Het voortbestaan van
de weekmarkt in Uithoorn hangt
aan een zijden draadje”, met deze
boodschap kwam de woordvoerder
van de Uihoornse martkooplieden
naar onze redactie.
“Al een paar jaar gaat het heel slecht
met de markt, deels doordat er bij
de mensen in Uithoorn bijna geen
belangstelling meer voor de markt
bestaat en deels door de slechte locatie van de markt.
Er was een tijd dat langs de Amstel
35 kooplui met ruim 100 kramen
stonden en dat de markt een goede
uitstraling had waar mensen graag
op af kwamen. Maar als de mensen weg blijven verkopen de kooplui niets meer en verdwijnen ze een
voor een!”

Nieuwe plek
Om de markt een nieuwe impuls te
geven en daardoor nieuwe kooplui
aan te trekken wilden de overgebleven kooplui graag dat de markt
verplaatst zou worden. In eetrste instantie wilde ze graag naar het Amstelplein. Ook de winkeliers van
dit winkelcentrum zouden dat heel
graag willen. Maar nadat gebleken is dat deze locatie te klein was
in de huidige opstelling en het verbouwen, volgens wethouder Polak
zo’n 80.000 euro moet kosten, vond
dit idée geen genade in de ogen
van de wethouder. Daar een markt
toch in de buurt van een winkelcentrum moet zijn, kwam het parkeertrerrein bij winkelcentrum Zijdelwaard in beeld. “ Dit was geen

nieuw idée”, aldus de woordvoeder
van de marktkooplieden. “ Ook dit
is al jaren door de gemeente tegengehouden en we wisten dan ook
niet wat we hoorden dat, nadat was
gebleken dat de door de gemeente voorgesteld locatie Amstelplein
te klein was en dat aanpassingen te
duur waren bevonden, de gemeente
afgelopen zomer zelf met het voorstel kwam om met de markt naar
het Zijdelwaard te gaan. Er werd
al een indeling gemaakt en als datum werd eind september 2016 genoemd.
Op een paar na waren de winkeliers
van het Zijdelwaard ook positief en
alles scheen in kannen en kruiken”.
Vervolg elders in deze krant.

HARTELUST B.V.

Miele specialist
Eigen technische dienst

ADVERTEREN?

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Kinderen brengen burgemeester
ontbijtje in het gemeentehuis
Uithoorn - Dinsdagochtend ontvingen burgemeester Dagmar Oudshoorn en wethouder Ria Zijlstra
27 kinderen van de Dolfijn uit Uithoorn voor een gezamenlijk ontbijt
in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis. De kinderen brachten
zelf het gezonde ontbijt mee. Burgemeester Oudshoorn onderstreept
hiermee, net als 254 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de
ontbijttafel maakten de kinderen en

de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar. De kinderen hadden
ook vragen bedacht voor de burgemeester bijvoorbeeld: ‘Wat vindt u
het allerleukst om te doen?’ of ‘Is
het gemeentehuis van u?’
Donatie aan Jantje Beton
Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester Oudshoorn symbolisch voor het ontbijtje met een
donatie aan Jantje Beton, bij deze
14e editie het goede doel van Het

dit proces van vergeetachtigheid.
Dat doen wij niet alleen maar met
heel veel anderen.
De mantelzorger is in het hele proces erg belangrijk, voor diegene die
zorgen zijn zij het baken, steun en
toeverlaat. Zeker in deze tijd van
verandering is de zorgzwaarte groot
bij mantelzorgers. In dat kader van
de dag van de mantelzorger hebben
wij deze avond aan onze mantelzorgers opgedragen. Met elkaar hebben we heerlijk gegeten en genoten
van een muzikaal optreden van Harald. Wilt u graag iets meer weten of
de ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen en mantelzorgers neem
gerust contact met ons op.

Foto-expositie ‘nostalgie’
in gemeentehuis

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Uithoorn: Couperuslaan e.o. (225 kranten)

Uithoorn - Samen met deelnemers,
mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers hebben we maandagavond 7 november gevierd dat de
Ontmoetingsgroep regulier 15 jaar
bestaat en de Plusgroep opgericht
in samenwerking met de thuiszorg
organisatie Thuiszorgnet, 5 jaar. Wat
in die 15 jaar als een rots is blijven
staan is onze naam, nog steeds actueel en inhoudelijk.
Ontmoetingsgroepen: wij ontmoeten elkaar, mensen met meer dan
vergeetachtigheid, partners, familieleden. We ontmoeten elkaar in
ondersteuning, begeleiding, in het
deskundig maken. Wij lopen met
mantelzorger en deelnemer mee in

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

www.goudwisselkantoor.nl

BEZORGER/STER

ook 5
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welkomte

Ontmoetingsgroep
Uithoorn bestaat 15 jaar
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ZIE PAGINA 2

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Nationaal Schoolontbijt. Samen met
kinderen zorgt Jantje Beton voor
avontuurlijke speelbuurten, gezonde schoolpleinen en uitdagende speelplekken. De leerlingen uit
groep 2 en 5 namen de cheque met
een bedrag van 500 in ontvangst.
Burgemeester Oudshoorn kijkt met
plezier terug op de bijzondere ontbijtontmoeting: ‘Wat een fijn begin
van de dag, een gezond ontbijt en
leuk gezelschap, zo wil ik mijn dag
altijd wel beginnen.’

Uithoorn - Van 15 november tot 9
december 2016 is in het gemeentehuis van Uithoorn de fraaie jubileumtentoonstelling van de Fotokring Uithoorn te zien. Het thema is nostalgie.
Dit thema is gekozen omdat in de 45
jaar dat de club bestaat, veel veranderd is. De fotokring is in die 45 jaar
met zijn tijd meegegaan, maar staat
met dit thema stil bij wat ooit was. In
de loop van de jaren zijn meer vrouwen gaan fotograferen, heeft de digitale fotografie de analoge verdrongen en hebben mobieltjes met ingebouwde camera het fotograferen toegankelijk gemaakt voor iedereen. De leden van de Fotokring wensen echter meer te doen dan kiekjes maken en herinneringen vastleggen. Daarnaast is alles van vroeger
helemaal ‘in’. Denk aan hangplanten in macramégeknoopte touwen,
de populariteit van Volkswagenbus-

jes en de opkomst van de afgedankte
grammofoon. De ruim 25 leden van
de Fotokring Uithoorn zijn speciaal
voor deze tentoonstelling de uitdaging aangegaan en hebben nostalgie gefotografeerd. De bezoeker van
de tentoonstelling zal foto’s tegenkomen van oude vergeten spullen, van
een sfeer die nostalgie oproept, van
de gezelligheid van vroeger, maar
vooral genieten van de vaak creatieve foto’s die alle van hoge kwaliteit zijn.Op de tentoonstelling hebben ook de 3 winnende foto’s van de
fotowedstrijd die de fotokring in augustus organiseerde, een plaatsje.
De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van
het gemeentehuis aan de Laan van
Meerwijk 16. Meer informatie over de
Fotokring Uithoorn vindt u op www.
fotokringuithoorn.nl.
Foto: Marian Verweij

IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?

0297-581698

Drukbezochte intocht van
de Sint in Uithoorn
Uithoorn - Zoals in heel veel plaatsen in Nederland, kwam ook Sinterklaas zaterdag aan in Uithoorn.
De organisatie had het weer voor
elkaar gekregen, de Sint was per
helicopter van de boot gegaan en
kwam om 10 uur aan in Uithoorn.

Het zag zwart van mensen, werkelijk honderden mensen hadden zich
verzameld aan de kade van de Amstel en zagen de Sint, traditiegetrouw met de boot aankomen.
Voor een uitgebreid (foto)verslag zie elders in deze krant.

Gemeente Uithoorn sponsort
redzaam.nl
Binnenkort start de gemeente in
Uithoorn het burgerprogramma
Redzaam.nl 2016: Weet u wat u
moet doen als zich in Uithoorn een
noodsituatie voordoet?
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GEMEENTENIEUWS
C O LO F O N
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /
receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

LEER OOK HOE TE HANDELEN!

Burgemeester Dagmar Oudshoorn:
“De gemeente Uithoorn ondersteunt
het initiatief redzaam.nl van harte.
Het past in ons beleid dat we onze inwoners in staat stellen om meer met
en voor elkaar te doen. Ook in een
noodsituatie.”
De workshops kosten ¤5,- per keer.
¤1,- voor kinderen (10-18 jaar), zijn
voor iedereen toegankelijk en worden gegeven op 7, 8 en 10 december van 16.00-18.30 uur en 19.00 21.30 uur in de Brede School Legmeer, Randhoornweg 39, Uithoorn.
Inschrijven kan op www.redzaam.nl.
Over redzaam.nl
Redzaam.nl is een samenwerkingsinitiatief tussen publieke en private
partijen. Gemeente Diemen, politie
en regionale brandweer samen met
verschillende experts op het gebied
van veiligheid. De workshops wor-

Onze hulpdiensten
werken hard, maar kunnen
niet altijd overal direct zijn.

WAT ZOU JIJ DOEN?
WAT ZOU JIJ DOEN?

3 UNIEKE WORKSHOPS

WAT ZOU JIJ DOEN? VOOR SLECHTS €5 PER WORKSHOP

Wanneer? Woensdag 7, donderdag 8 en zaterdag 10 december 2016
Middag (16:00 - 18:30) en avond (19:00 - 21:30)
Waar? Brede School Legmeer, Randhoornweg 39, Uithoorn
Schrijf je snel in op: WWW.REDZAAM.NL Beperkt aantal plaatsen!

1
Workshopppp

2
Workshopppp

3
Workshopppp

Handelen bij
ongelukken
Zorgen voor veiligheid
Verlenen Het
van Eerste
Hulp
den gegeven
door
gecertificeerde
de noodsituaties.
programma
is
in en om het huis
op straat
overal
trainers. Zij laten mensen vooral er- een uitwerking van de zelfredzaam• Ik word ’s nachts wakker en
• Ik sta bij het busstation en
• Mijn kind verslikt zich en
varen enruik
oefenen
hoe conform
lanheidscampagne
uit lucht.
2010 die door de
rook.
iemand
wordt lastiggevallen.
krijgt geen
delijke handelingsperspectieven
te Veiligheidsregio
is gevoerd en wordt
• Ik denk dat mijn gaskraan
• Ik zie een verdacht persoon
• Ik rijd iemand aan en hij/zij
lekt.
bij een huis naar binnen
liggen. Wat nu?
handelen
in de meest voorkomentoegepast opblijft
lokale
thema’s.
kijken.

Ruimte huren?

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Verschillende workshops met praktische uitleg wat te doen in een noodsituatie voor iedereen die woont en
werkt in Uithoorn.
De hulpdiensten werken hard, maar
kunnen niet altijd overal direct zijn. In
de workshops ligt daarom de nadruk
op wat je kunt doen in de tijd tussen
het moment dat er een noodsituatie
ontstaat en het moment dat professionele hulpverleners aanwezig zijn.
Bijvoorbeeld bij een keukenbrand of
wanneer iemand in je omgeving zich
ernstig verslikt. Of wanneer inwoners
getuige zijn van verdacht gedrag, of
agressie en geweld op straat, rond
school of het sportveld.

WAT DOE JIJ IN EEN NOODSITUATIE?

DIEMEN

Uithoorn

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
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

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Accommodatie van 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. Via
twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Verwijderen groenstrook
langs toekomstige BMX baan
Randhoornweg
Voor de aanleg van de BMX baan is
het nodig om Veldesdoorns te kappen. Deze staan in de groenstrook
aan de kant van de Noordammerweg
op het voormalige voetbalveld langs

de Randhoornweg. Op de plek van
de groenstrook wordt een grondwal
gemaakt voor de BMX baan. In de
grondwal planten we heesters (lage
planten) terug.

Melden van grote evenementen
in 2017 vóór 1 december
Wilt u in 2017 een groot of risicovol evenement organiseren waarbij meer dan 2000 bezoekers aanwezig zijn? Meld dit dan voor 1 december 2016 aan bij de gemeente.
Een groot evenement is een evenement waar 2000 of meer personen aanwezig kunnen zijn. Risicovol
hangt van meerdere factoren af zoals de aard en omvang van de activiteiten, eventueel verwachte overlast, het publiek wat op een evenement afkomt of de locatie van het
evenement. Vanwege het inzetten
van capaciteit van de politie, GHOR
(Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio) en brandweer
is het belangrijk om vroeg inzicht te
hebben welke evenementen in de
gemeente gepland zijn. Dit komt de
openbare orde en veiligheid ten goede.
Wij verzoeken u om het evenement
dat u in 2017 wilt organiseren, voor
1 december 2016 bij ons te melden.

Neem contact met ons op om het
meldingsformulier op te vragen.
U stuurt een ingevuld meldingsformulier aan ons op. Dit formulier is
niet hetzelfde als het aanvragen van
een vergunning voor het evenement.
Daarom moet u minimaal acht weken
voor aanvang van het evenement, de
deﬁnitieve aanvraag voor dat evenement bij de gemeente indienen. Het
is dus belangrijk dat u de aanvraag
voor de vergunning op tijd verstuurt.
Wanneer u het evenement NIET voor
1 december 2016 heeft aangemeld,
dan is de kans aanwezig dat de gemeente de vergunning niet kan verlenen. Het is dus belangrijk dat u op tijd
weet of u in 2017 een evenement wilt
organiseren. Deze procedure geldt
ook voor evenementen die jaarlijks
plaatsvinden.
Heeft u vragen of wilt u het meldingsformulier opvragen, neem contact op
met team Vergunningen, Toezicht
en Handhaving, afdeling Buurt (020)
4962121 of via www.uithoorn.nl.

O FFIC IË LE ME DED E LINGE N E N B E K E ND MAK IN G EN
Oefen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen.
NA ELKE WORKSHOP ONTVANG JE EEN CERTIFICAAT

De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE
Tijdelijk:
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 6. Inzageperiode van 7
oktober 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A.
Stevens (0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Inzageperiode van 7 oktober 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode van 7 oktober
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens
(0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode van 7 oktober
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens
(0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzageperiode van 7 oktober
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens
(0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 8. Inzageperiode van 7 oktober 2016
t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297)
513 111.

-

Inspraak op voorontwerp bestemmingsplan Scoutinggebouw. Inzageperiode
van 17 november 2016 t/m woensdag 30 november 2016. Inlichtingen bij Duo+
Vergunningen, A. Stevens (0297)
513 111
ALL-in Preventie
Gemeente Uithoorn is trotse partner van WWW.REDZAAM.NL, een
initiatief om (zelf)redzaamheid onder de bevolking te versterken

©

BHV

en te benutten

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Nijverheidsweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van
een bedrijfspand. Ontvangen 31 oktober 2016
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Aanvraag evenementenvergunning van URKV Michiel de Ruyter voor het organiseren van de nieuwjaarsduik ‘Plons Brr 2017’ op 1 januari 2017 om 12.30
uur.
- Ganzendiep 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorzijde en uitbreiden van een dakkapel aan de achterzijde.
Ontvangen 8 november 2016
Thamerdal
- De Visserlaan 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de
bestaande gevelkozijnen. Ontvangen 4 november 2016.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Boterdijk 219, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een dakopbouw.
Bezwaar: t/m 16 december 2016.
- Cyclamenlaan 12, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op
de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 18 december 2016.
- Steenwijkerveld 18, omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur.
Bezwaar: t/m 23 december 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeerplein 22, exploitatievergunning van 3 november 2016 t/m 2 november 2019 voor Simply Asian. Bezwaar t/m 19 december 2016.
Thamerdal
- Nolenslaan 7, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 22 december 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 20, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de draagconstructie. Bezwaar: t/m 16 december 2016.
Overige bekendmakingen/Uithoorn - De Kwakel
- 31 oktober 2016, instemmingsbesluit voor Reggeﬁber-Volker Wessels voor
het uitbreiden van het openbaar telecommunicatienet werkt ten behoeve van
nieuwbouwaansluitingen Burgemeester van Meetelenstraat e.o. (Vinckebuurt).
- Evenementenvergunning aan IJsclub Frisse Vreugd De Kwakel en Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van een Polderschaatstocht op de sloten
door de Uithoornse polder, de ruilverkaveling De Kwakel en het Zijdelmeer in
het winterseizoen 2016-2017. Bezwaar t/m 19 december 2016.
- Evenementenvergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het organiseren van de Sinterklaasintocht in Uithoorn en De Kwakel op 12 november 2016 en de uittocht van Sinterklaas op 6 december 2016 in Uithoorn. Bezwaar t/m 15 december 2016
START INSPRAAK OP VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“SCOUTINGGEBOUW”
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan is het initiatief van de
Admiralengroep (waterscouting) om op de locatie Amsteldijk zuid tegenover de
roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter een nieuw clubhuis en speelterrein te
realiseren. Het initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Scoutinggebouw ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 17 november 2016 tot en met woensdag 30 november 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college
van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen of het plan wordt aangepast.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens met inachtneming van de zienswijzen een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties
in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden
gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 16 november 2016
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Gejubel bij Camillus

Maak kennis met de
nieuwe Renault Scenic
Regio - Twintig jaar nadat Renault ‘s werelds
eerste compacte MPV introduceerde – de
SCENIC, Auto van het Jaar 1997 en inmiddels
bijna vijf miljoen keer verkocht waarvan meer
dan 150.000 in Nederland – heeft Renault
het concept geheel vernieuwd. Op 17, 18 en
19 november introduceert Renault Nieuwendijk bij haar vestiging in Aalsmeer de nieuwe
Renault Scenic.
Nieuwe Renault Scénic
De nieuwe Renault Scénic beschikt standaard
over de modernste veiligheidssystemen, zoals
bijvoorbeeld het Active Emergency Braking
System (actieve remhulp) met voetgangersdetectie. Achter het stuur ervaart u ongekend rij-

comfort dankzij het optionele Multi-SENSE®systeem en het head-up kleurendisplay.
Exclusieve introductie
Nieuwsgierig naar de nieuwe Scenic? Kom
dan deze week de nieuwe MPV in Aalsmeer
bewonderen op:
- Do. 17 november 09.00-18.00 uur
- Vr. 18 november 09.00-18.00 uur
- Za. 19 november 09.00-17.00 uur
De aankoop van een nieuwe Renault Scénic
is nu tijdelijk extra aantrekkelijk! Tijdelijk ontvangt men gratis winterbanden van Continental ter waarde van 1.030,- plús 1.000,- extra inruilvoordeel. Mis het niet en ontdek de
nieuwe Scenic als eerste!

Voorzitter Jan Zeldenhuis (rechts) reikt secretaris (tevens
jubilaris) Aernoud Koenders een speldje uit.

Uithoorn - Het EHBO seizoen is in
oktober weer van start gegaan. De
herhalingslessen worden goed bezocht door de leden. Gelukkig maar,
want hierdoor blijven ze geoefende
EHBO’ers. Dit jaar wordt er ook een
basiscursus EHBO gegeven. Acht
enthousiaste EHBO’ers in spé zijn
druk bezig om de beginselen onder
de knie te krijgen. Afgelopen maandagavond was weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Naast de
gebruikelijke bespreekpunten werd
er ook weer een top 3 van EHBOers genoemd die veel stand by hebben gestaan bij evenementen. Goed
opgeleide en ervaren EHBO’ers
kun je echt niet missen bij evenementen waar veel mensen bij aan-

wezig zijn. Het Bestuur van Camillus is klein maar met een grote inzet. Alice van Zanten zit al vele jaren in het Bestuur. Naast secretaris is zij ook kaderinstructrice. Deze avond droeg zij haar bestuursstokje over aan de nieuwe secretaris Aernoud Koenders. Alice blijft
wel lesgeven bij Camillus. Voorzitter Jan Zeldenthuis bedankte Alice
voor haar grote inzet en betrokkenheid. Jan mocht daarna nog speldjes uitreiken aan jubilarissen, varierend van 10jaar lid tot 35jaar lid. Dat
laat zien dat de leden van Camillus
echt EHBO’ers in hart en nieren zijn!
Als laatste punt op de agenda een
gezellig drankje en hapje. Want daar
houdt Camillus wel van!

