Kerstbomen ophalen
Kerstbomen kunnen nog op de volgende dagen op de opstelplaatsen worden aangeboden.
Dit is gratis en de bomen hoeven niet aangemeld te worden.
- Woensdag 11 januari Zijdelwaard (m.u.v. Europaﬂats) Laag- en hoogbouw
- Donderdag 12 januari Thamerdal, Dorpscentrum, De Regentes en Meerwijk-Oost Laag- en hoogbouw
- Vrijdag 13 januari De Kwakel, Meerwijk-West, Park Krayenhoff, Bedrijventerrein Laag- en hoogbouw
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GEMEENTENIEUWS
COLOFON
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

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

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

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 en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

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 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

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
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 Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 44 en hogere waarde Wet
geluidhinder. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Scholenmarkt 18 januari
Zit je in groep 8 en wil je weten naar welke scholen je straks allemaal
kunt gaan? Kom dan met je ouders/verzorgers naar de Scholenmarkt
in Uithoorn!
Op 18 januari 2017 houden meerdere scholen voor voortgezet onderwijs uit de omgeving (Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen) een Scholenmarkt in het Alkwin Kollege in Uithoorn (Weegbree
55). Je bent tussen 18.15 en 19.45 uur van harte welkom.
Op deze informatiemarkt kun je met docenten en leerlingen van verschillende scholen praten. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Tijdens de Scholenmarkt maken de scholen ook bekend wanneer hun open dagen zijn.
Meer informatie
Via www.uithoorn.nl linkt u door naar de bovengenoemde scholen en
vindt u meer informatie over de stap naar het voortgezet onderwijs.

De Kwakel
- Iepenlaan 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een brug.
Ontvangen 23 december 2016.
- Iepenlaan 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 23 december 2016.
- Betula 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand. Ontvangen 22 december 2016.
- Tussen Mgr. Noordmanlaan en Ringvaart, aanvraag omgevingsvergunning
voor het vervangen van rioleringen. Ontvangen 22 december 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Koolmees 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde. Ontvangen 2 januari 2017.
- Koolmees 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde. Ontvangen 2 januari 2017.
- Gooimeer 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning en het wijzigen van de gevels. Ontvangen 31 december 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Aanvraag evenementenvergunning voor Eigen Haard voor het organiseren
van een start-nieuwbouw feest op 25 januari 2017.
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
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
Thamerdal
- De Visserlaan 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de
bestaande gevelkozijnen.

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
- Wiegerbruinlaan t/o 73-77, vergunning kabels en leidingen voor PWN voor het
vervangen van een defecte drinkwaterleiding. Bezwaar t/m 10 februari 2017.
De Kwakel
- Anjerlaan 19-a, vergunning kabels en leidingen voor Liander Infra West voor
het aanleggen van leidingen en het verwijderen van een kabelverdeler/ondergronds manipulatiepunt. Bezwaar t/m 1 februari 2017.
- Poelweg 2, evenementenvergunning voor Bontekoe Verkoopstyling voor een
Wooninspiratiedag op zondag 19 maart 2017 bij Kooyman B.V. Bezwaar t/m
10 februari 2017.
- Iepenlaan 47, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de achterzijde en een velux dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 10 februari 2017.
- Drechtdijk 60, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. Bezwaar: t/m 13 februari 2017.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 20. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café Bonaire voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in 2017.
Bezwaar t/m 2 februari 2017.
- Wilhelminakade 3. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van
Café De Gevel voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in 2017. Bezwaar
t/m 8 februari 2017.
- Schans, Dorpsstraat, Oranjelaan, Prinses Beatrixlaan, verlenging omgevingsvergunning en instemmingsbesluit Tele2 voor het aanleggen van glasvezelkabels tot 4 maart 2017. Bezwaar t/m 8 februari 2017.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eems 34, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Bezwaar: t/m 10 februari 2017.
- Ganzendiep 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapellen. Bezwaar: t/m 31 januari 2017.
- Grevelingen 42, verklaring van geen bezwaar voor het realiseren van een uitweg.
Zijdelwaard (Europarei)
- Briandﬂat 25, opheffen, op eigen verzoek, van een gehandicaptenparkeerplaats.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Cartograﬁelaan 15, instemmingsbesluit kabels en leidingen voor CIF Operator
B.V. voor het uitbreiden van het telecommunicatienetwerk t..b.v. nieuwbouw.
GEWEIGERDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
De Kwakel
- Poelweg naast 44, weigeren omgevingsvergunning voor het oprichten van
huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten en recreatieruimte. Bezwaar: t/m
3 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.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN IEPENLAAN DEELGEBIED 7
Op 22 december 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD7-VG01 gewijzigd vast te stellen.
Toelichting
In de herstructurering van de Iepenlaan was in het gebied ten noorden van de
woonkavels aan de Iepenlaan grootschalige duurzame glastuinbouw voorzien.
Door veranderingen in de economische situatie en een afnemende vraag naar
glastuinbouw heeft de gemeenteraad in juni 2014 besloten af te zien van nieuwe grootschalige glastuinbouw en een alternatieve bestemming voor dit deel van
het gebied op te stellen. De visie Inrichting Iepenlaan Noord, vastgesteld door de
raad in april 2015, geeft invulling aan deze opdracht. Het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 is de uitwerking van deze visie, waarbij de visie is vertaald
in een bestemmingsplan. Daarnaast wordt Iepenlaan 44 met dit bestemmingsplan meegenomen.
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
De toelichting bij de paragraaf over de bodemkwaliteit is naar aanleiding van het
uitgevoerde bodemonderzoek aangepast. Voor een overzicht van de ambtelijke
wijziging wordt verwezen naar de Nota Ambtelijke wijziging bijgevoegd in het bestemmingsplan.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
vrijdag 13 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan
is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage 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 van 13 januari 2017 t/m 23 februari
2017 kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de
gemeenteraad 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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 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 besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 11 januari 2017
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GEMEENTERAADNIEUWS
C O L OF O N
Zie voor de agenda’s de website
www.uithoorn.nl/raad
Twitter: Volg de raad @RaadUithoorn.nl
Contact met de raad via de griffie,
tel: 0297513963 of griffie@uithoorn.nl

UITNODIGING

voor de (commissie)vergaderingen van de
gemeenteraad van Uithoorn op woensdag 18
januari en donderdag 19 januari 2017, aanvang
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA commissie Organiseren
(woensdag 18 januari)
- Betrokkenheid raden bij intergemeentelijke
samenwerking AM/ MRA
AGENDA commissie Wonen & Werken
(woensdag 18 januari) aansluitend aan
commissie organiseren
- Bestemmingsplan Hélène Swarthlaan
- Wensen en bedenkingen kooprealisatieovereenkomst Hélène Swarthlaan
- Wijziging samenstelling Welstandscommissie
per januari 2017
AGENDA commissie Leven
(donderdag 19 januari)
- Beschermd wonen/ maatschappelijke
opvang, presentatie
- Alternatieve locaties bibliotheek

