OF F IC IËL E M ED ED E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N

Gem

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.

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
COLOFON

www.uithoorn.nl
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.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook 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

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

Onderwijsinformatiemarkt 2016
Vanavond (13 januari) is de jaarlijkse onderwijsinformatiemarkt.
De markt is van 18.15 uur tot
19.45 uur in de aula van het Thamen Uithoorn, Den Uyllaan 4
te Uithoorn. Scholen van voortgezet onderwijs uit Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen en de

Ronde Venen zullen zich presenteren. Op deze avond kunnen
ouders/verzorgers en leerlingen
van groep acht van het basisonderwijs kennismaken met de mogelijkheden die scholen voor het
voortgezet onderwijs uit de omgeving te bieden hebben.

Inmeten snoeiwerkzaamheden
In 2015 is begonnen met het onderzoek naar de mogelijke doortrekking
van de vernieuwde Amstelveenlijn
naar Uithoorn. Onderzoek dat moet
leiden tot een besluit of de Uithoornlijn haalbaar, maakbaar, betaalbaar
en wenselijk is. Dat besluit wordt in
de zomer 2016 genomen.
Onderdeel van het onderzoek is
een studie naar de mogelijke inpassing van de trambaan in de omgeving. Daarover zijn gesprekken gevoerd met direct aanwonenden en
is ook gesproken met de inwoners
van Uithoorn tijdens de inloopbijeenkomsten in juni en november van vorig jaar.
Er zijn veel vragen gesteld over de
afstand tot woningen en mogelijkheden op de oude spoordijk om bij-

voorbeeld geluid- of zichtwerende
voorzieningen te plaatsen. Ook is de
vraag gesteld of een trambaan wel
past op het beoogde tracé. Om meer
inzicht te krijgen in de exact beschikbare ruimte is het nodig om het gebied te laten inmeten door landmeters. Om dat te kunnen doen moet
een deel van de begroeiing (veelal bramen) gesnoeid worden. Hierbij wordt alleen gesnoeid wat nodig
is om te kunnen meten, de struiken
worden zoveel mogelijk in tact gelaten.
In de week van 18 januari starten de
werkzaamheden voor de inmeting
en het snoeiwerk. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Geomaat in opdracht van de projectorganisatie Uithoornlijn.

Tijdelijk:
- Omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V. aanpassen voorschrift. Beroepsperiode 24 december 2015 tot en met 4 februari 2016. Inlichtingen bij
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
- Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Uithoorn 2015. Ter inzage van 24 december 2015 t/m 3 februari 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken 0297-513111.
- Bestemmingsplan Legmeer-West, De Toekomst, fase 3, Beroepsperiode 24
december 2015, t/m 3 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.
- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B6. Beroepsperiode 24 december 2015 tot en met 3 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.
- Bestemmingsplan Vuurlijn 56. Inzageperiode van 25 december 2015 tot en
met 4 februari 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken 0297-513 111.
- Bekendmaking anterieure overeenkomst, Inzageperiode 13 januari 2016 tot
en met 25 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, D. van der Pol 0297513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een toegangsdeur. Ontvangen 24 december 2015.
De Kwakel
- Boterdijk 125-127, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
nieuwe woning. Ontvangen 18 december 2015.
- Hoofdweg achter 59, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontvangen 4 januari 2016.
- Noorddammerweg achter 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw en huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontvangen 17 december 2015.
- Noorddammerweg achter 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van de huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontvangen 21 december 2015.
- Poelweg 36, aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de bestaande bedrijfswoning in zes appartementen. Ontvangen 17 december 2015.
- Iepenlaan naast 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning. Ontvangen 24 december 2015.
- Iepenlaan naast 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning. Ontvangen 5 januari 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 6-12, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
gevelreclame. Ontvangen 23 december 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 21 december 2015.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen

WWW.UITHOORN.NL

omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:

De Kwakel
- Vuurlijn 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen en graven van
een watergang.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 74A, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en
vergroten van een schuur.
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.

Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160 – 166 Verklaring van geen bezwaar aan The Society
Shop B.V. voor het houden van een magazijnverkoop / snuffelmarkt van 30
maart t/m 2 april en 28 september t/m 1 oktober 2016.
Dorpscentrum
- Marktplein 11 Exploitatievergunning horecabedrijf aan de exploitant van Sjiek
aan de Amstel t/m 7 januari 2019. Bezwaar t/m 18 februari 2016.

De Kwakel
- Mijnsherenweg 8, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte fase 2. Bezwaar: t/m 17 februari 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeer West fase 2 en 3, vergunning kabels & leidingen voor het aanleggen
van een distributieleiding t.b.v. nieuwbouw. Bezwaar t/m 17 februari 2016.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMSTEN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij zgn. anterieure overeenkomsten
voor grondexploitatie als bedoeld de Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten
voor een aantal perceelsgedeelten:
Jaagpad 5
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. T. van
Rijn een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het perceel bekend onder het adres , kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D,
nr. 4579. De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen sloop-nieuwbouw van de woning met het adres Jaagpad 5.
Grevelingen 42
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. P.C.
Kelder een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het perceel bekend onder het adres Grevelingen 42, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie C, nr. 3897. De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen
wijziging van de Genieloods (Grevelingen 42) in een woning.

Mijnsherenweg 2
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met mevr. J.H.
Maarse-Noordam een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten
voor de percelen bekend onder het adres Mijnsherenweg 2, kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie A, nr. 1433 en 1364. De overeenkomst heeft betrekking op het voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoning Mijnsherenweg 2 als burgerwoning.
Steenwijkerveld 21
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met mevr.
J.H.M. Overwater een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten
voor het perceel bekend onder het adres Steenwijkerveld 21, kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie D, nr. 4135. De overeenkomst heeft betrekking op het
voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoning Steenwijkerveld 21 als
burgerwoning.
Noorddammerweg 11
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met mevr.
Pleuntje de Kroon-van Dijk, mevr. T. Egbers-de Kroon en mevr. C. Webbers een
anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het perceel bekend
onder het adres Noorddammerweg 11, kadastraal bekend gemeente Uithoorn,
sectie A, nr. 790. De overeenkomst heeft betrekking op het voorgenomen gebruik
van de agrarische bedrijfswoning Noorddammerweg 11 als burgerwoning en het
in exploitatie brengen van het achtergelegen gedeelte van het perceel voor agrarische verwante bedrijvigheid.

Noorddammerweg 33
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. S. Hazenberg een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het
perceel bekend onder het adres Noorddammerweg 33, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, nr. 4473. De overeenkomst heeft betrekking op het
voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoning Noorddammerweg 33
als burgerwoning.
Noorddammerweg 37-39
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. J. van
den Broek een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het
perceel bekend onder het adres Noorddammerweg 37-39, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, nr. 4473. De overeenkomst heeft betrekking op het
voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoningen Noorddammerweg 3739 als burgerwoningen.

Randweg 101
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. R.
Fritsma een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor de
percelen bekend onder het adres Randweg 101, kadastraal bekend gemeente
Uithoorn, sectie D, nr. 5662 en 5990. De overeenkomst heeft betrekking op het
voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoning Randweg 101 als burgerwoning.
Randweg 105
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. M.W.
van der Knaap een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor
de percelen bekend onder het adres Randweg 105, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, nr. 5234 en 5989. De overeenkomst heeft betrekking op het
voorgenomen gebruik van de agrarische bedrijfswoning Randweg 105 als burgerwoning.
Ter inzage
Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening liggen de zakelijke beschrijvingen van de overeenkomsten vanaf woensdag 13 januari 2016 gedurende zes weken ter visie bij de receptie van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk
16 te Uithoorn.
Zienswijzen
Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.
Uithoorn, 13 januari 2016

