
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 
van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 113. Beroepsperiode 27 december 

2013 t/m 6 februari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W.M. van de Lagemaat 
0297-513111.

- Voorontwerp “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4”. Inza-
geperiode vanaf vrijdag 10 januari 2014 t/m donderdag 23 januari 2014. Inlich-
tingen bij Ontwikkeling M. Blonk 0297-513111.

- Aanwijzingsbesluit toezichthouders omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
Inzageperiode vanaf 3 januari 2014 t/m 24 januari 2014. Inlichtingen bij Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied, T 023 567 88 99.

- Omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V. Inzageperiode 24 december 
2013 t/m 3 februari 2014. Inlichtingen bij Publiekszaken, R. Jansen - de Noo, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Graslaan 9 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkopbouw. Ontvangen 29 december 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik ne-

men van een locatie voor kinderopvang. Ontvangen 23 december 2013.

 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
- Dwarsweg 4, omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning. 

Bezwaar: t/m 3 februari 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg, Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het organiseren 

van de 10 Engelse Mijlen op 26 januari 2014 van 10.30 tot 13.30 uur. Bezwaar 
t/m 31 januari 2014.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 20. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploi-

tant van Café Bonaire voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 de-
cember 2014. Bezwaar t/m 3 februari 2014.

- Wilhelminakade 5. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van 
Café Drinken & Zo voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 decem-
ber 2014. Bezwaar t/m 3 februari 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Verklaring van geen bezwaar aan Don Events 

voor het organiseren van een vlooienmarkt in Sporthal De Scheg op 23 febru-
ari 2014 van 09.00 tot 17.00 uur.

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet 
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de over-
heid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten 
digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en ver-
keersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.offi cielebekendmakingen.nl U 
kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de ge-
meente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie nog wel via de Gemeentepagina maar ook on-

line)

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 START INSPRAAK VOORONTWERP “BESTEMMINGSPLAN 
 BOTERDIJK EIGEN HAARD LOCATIES 1 TM 4”
Eigen Haard heeft aangegeven dat het project voor deze locaties aan de Boterdijk 
zoals dat is vastgelegd in ‘Bestemmingsplan Boterdijk’ niet te realiseren is. De re-
den hiervoor is voor een groot deel terug te voeren op de economische recessie. 
Daarom heeft Eigen Haard gevraagd of de gemeente wil meewerken aan de rea-
lisatie van een gewijzigd plan. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een nieuw be-
stemmingsplan wordt gemaakt. 
Het voorontwerp “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4” ligt in 
het kader van de inspraakprocedure ter inzage, vanaf vrijdag 10 januari 2014 t/m 
donderdag 23 januari 2014 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, alsmede tijdens 
de openingstijden van de dorpshuis De Quakel in het dorpshuis. 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 inspraak-
reacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Na verwerking van de inspraakreacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen 
kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeen-
teraad. De raad zal vervolgens 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 inge-
diend.
Uithoorn, 8 januari 2014
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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00-17.00 uur.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON
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Onderwijs-
informatiemarkt 
2014
Op woensdag 15 januari 2014 vindt van 18.15 tot 
19.45 uur de jaarlijkse onderwijsinformatiemarkt 
plaats. Dit jaar is de locatie daarvoor de hal van 
het Alkwin Kollege, Weegbree 55 te Uithoorn. Di-
verse scholen van voortgezet onderwijs uit Uit-
hoorn, Aalsmeer, Amstelveen en de Ronde Ve-
nen zullen zich presenteren. Op deze avond kun-
nen ouders/verzorgers en leerlingen van groep 
acht van het basisonderwijs kennismaken met 
de mogelijkheden die scholen voor het voortge-
zet onderwijs uit de omgeving te bieden hebben.

Het beeld ‘Het Baken’ van kunste-
naar F. Hage is op dit moment aan 
restauratie toe. Het beeld staat in 
Aan het Spoor in de Legmeer. De ge-
meente heeft zelf geen budget be-
schikbaar om de restauratie te be-
kostigen. Daarom zijn we op zoek 
naar geïnteresseerden die het onder-
houd voor hun rekening willen en/of 
kunnen nemen.
De kosten voor restauratie liggen 
rond de € 15.000,-. 

Adopteren?
Bent u een liefhebber van kunst? 
Vindt u dat kunst thuishoort in de 
openbare ruimte? Heeft u interesse 
om een beeld te adopteren? Wilt u 
kunst in de openbare ruimte onder-
steunen en ‘Het Baken’ laten restau-
reren? Neemt u dan vóór 1 februari 
2014 contact op met Georgien Hak-
kert via 0297 513 111. Er is een rap-
port beschikbaar met informatie over 
de wijze waarop het beeld kan wor-
den gerestaureerd. 

Verwijderen
Als niemand zich meldt, zal de ge-
meente het beeld helaas verwijde-
ren. De planning is dat het beeld in 
februari wordt verwijderd. 

Adopteer een beeld

Beeld ‘Het Vrouwenfi guur’ 
gestolen
In 2013 is in Zijdelwaard het 
bronzen beeld ‘Het Vrouwenfi-
guur’ gestolen. Het beeld stond 
op de Wiegerbruinlaan en is 
van kunstenaar E. Hack. De ge-
meente heeft aangifte gedaan, 
maar het beeld is nog niet ge-
vonden. Mocht het beeld in het 
voorjaar van 2014 niet terug zijn, 
dan bekijkt de gemeente in over-
leg met de buurt of een vervan-
gend kunstwerk op de betreffen-
de locatie kan worden geplaatst.




