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COLOFON
Gemeente Uithoorn
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
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. 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
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.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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College Uithoorn blij met
verbod op qat

Start afronding wijk De Oker
in De Kwakel

De drug qat is met ingang van 5 januari 2013 verboden. Op die datum is
namelijk het besluit in werking getreden om qat op lijst II (softdrugs) van
de Opiumwet te plaatsen. Daarmee
worden handel en bezit strafbaar.
In de meeste andere Europese landen is qat al lang verboden. Qat veroorzaakt schade aan de gezondheid
en levert sociale en maatschappelijke problemen op. Qat – verse blaadjes van de qatplant - wordt vooral gebruikt door Somaliërs.

In De Kwakel wordt de wijk De
Oker gebouwd met in totaal 137
woningen. In mei 2012 is de ontwikkelaar van deze wijk failliet gegaan. Het faillissement heeft voor
betrokken partijen ingrijpende gevolgen gehad. De gemeente is in
gesprek gegaan met de aannemer
van het project, HSB Bouw. Samen met de aannemer is een inventarisatie gemaakt van de werkzaamheden die moeten leiden tot
een goede afronding van de wijk.
Gemeente en HSB Bouw hebben
overeenstemming bereikt over afronding en ﬁnanciële afwikkeling
van het project.
Vervolgens heeft de gemeenteraad op 1 november 2012 ingestemd met een overeenkomst tussen de gemeente en HSB Bouw.

iedereen snel vertrokken en blijft er
veel zwerfvuil achter. Ook het onderhoud van het pand laat zeer te wensen over, omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Dit alles
zorgt voor een negatieve uitstraling
op het hele bedrijventerrein. Daarvan
hebben niet alleen de overige ondernemers in het gebied aanzienlijke
hinder, maar het schrikt ook nieuwe
ondernemers af. Die vestigen zich
dan ergens anders. En dat terwijl wij
juist hard werken aan de revitalisatie
van het industrieterrein. Het verbod
maakt invoeren van qat via Schiphol
een moeilijke klus. In Uithoorn wordt
nu handhaving mogelijk en zo kunnen we hier ter plekke de overlast bestrijden. We gaan dan ook snel in gesprek met de politie over een gerichte aanpak.”

Burgemeester Oudshoorn is blij met
het verbod: “Uithoorn spant zich al
geruime tijd in om qat op lijst II (softdrugs) van de Opiumwet geplaatst
te krijgen. De qathandel veroorzaakt
vooral in Uithoorn overlast, omdat onze gemeente gunstig ligt ten opzichte
van Schiphol.
Het bedrijf dat zich met de invoer van
qat bezighoudt, is gevestigd op het
bedrijventerrein aan de Anthony Fokkerweg. Voorafgaand aan het arriveren van de vracht vanaf Schiphol
WERKZAAMHEDEN
wordt er op de locatie rondgehanAANLEG ROTONDE
gen, staan er tussen de 50-200 auAMSTERDAMSEWEGto’s op de openbare weg, ontstaan
INDUSTRIEWEG
verkeersonveilige situaties en vinden
soms vechtpartijen plaats. Na het af- In de periode januari tot en met
leveren en verdelen van de vracht is maart/april 2013 wordt een nieuwe

rotonde aangelegd op de kruising
Amsterdamseweg - Industrieweg.
Deze kruising is in die periode gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers worden langs de werkzaamheden op de Amsterdamseweg geleid,

Met dit besluit kan wijk De Oker
voortvarend en degelijk worden
afgerond. HSB Bouw bouwt de
woningen van fase 1 en 2 af en
neemt de uitvoering van de aanleg
van de openbare ruimte ter hand.
De oplevering van de woningen in
fase 1 en 2 heeft door het faillissement minimale vertraging opgelopen. HSB verwacht de start
van de oplevering van de woningen in fase 1 in het tweede kwartaal van 2013 en de start van de
oplevering van de woningen van
fase 2 in het derde kwartaal van
2013. De eerste 28 eengezinswoningen en 3 luxe villa’s uit fase 3
heeft HSB Bouw nu in de verkoop
staan. Voor informatie over de verkoop van fase 3 zie de website
www.wonenindeoker.nl
maar hebben geen toegang tot de
Industrieweg vanaf de Amsterdamseweg. De omleiding voor gemotoriseerd verkeer is met borden aangegeven. Op de Thamerweg is eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting
van de Petrus Steenkampweg.
Vanaf de Wiegerbruinlaan zijn de bedrijven tot en met Proﬁle Tyrecenter
Hogendoorn bereikbaar.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE 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.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

Tijdelijk:
- Gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen nabij Prinses Christinalaan 129a. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Verkeersbesluit Oud & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 19 december
t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513111.
- Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer en parkeerverbod Achterweg in het kader
van Kom in de Kas, 6 & 7 april 2013. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Uithoorn. Ter inzage van 20 december
2012 t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: de heer M. Blonk, tel (0297) 513111.
- Anterieure overeenkomsten Iepenlaan, De Kwakel. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw D. van Steeg, tel: (0297)
513111.
- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlen-loop 27 januari 2013. Ter inzage van 24 december 2012 t/m 4 februari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals,
tel. (0297) 513111.
- Onderwerp: Inspraak op Voorontwerpbestemmingsplan Integraal Kind Centrum
Thamerdal. Info: de heer R.A. Noorhoff (tel 0297) 513111. Inzageperiode: 10
t/m 23 januari 2013.
- Kennisgeving lozingsbesluit wet bodembescherming, Dwarsweg 45 De Kwakel.
Info: Provincie Noord-Holland , mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, tel: 08009986734. Inzageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.
- Lozingsbesluit wet bodembescherming Dwarsweg 65 De Kwakel. Info: Provincie Noord- Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, 0800-9986734. Inzageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
magazijnstellingen. Ontvangen 7 januari 2013.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

-

werk. Bezwaar t/m 28 februari 2013.
Legmeerplein 22 t/m 32, vergunning kabels en leidingen uitbreiding CAI-kabelnetwerk. Bezwaar t/m 28 februari 2013.
Iet Stantsweg 7, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van een CAIkabel in verband met een storing. Bezwaar t/m 28 februari 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 51, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Bezwaar: t/m 21 februari 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Jan Luikenlaan 26, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van een
CAI-kabel in verband met een storing. Bezwaar t/m 28 februari 2013.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van
Café De Gevel V.O.F. voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2013. Bezwaar t/m 21 februari 2013.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het plaatsen van 10 reclameborden en
het ophangen van 3 spandoeken om aandacht te geven aan de 10 Engelse Mijlen van Uithoorn op 27 januari 2013. Bezwaar t/m 19 februari 2013.
BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMSTEN IEPENLAAN,
DE KWAKEL

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij de volgende anterieure (koop)overeenkomsten is aangegaan:
- Met J.J.M. Pouw met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie A nummers 1112 (gedeeltelijk) en 1188 (Iepenlaan
17), ongeveer ter grootte van respectievelijk 8057 en 60 m2;
- Met A.I.M. Berk met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie A nummers 1669 (gedeeltelijk) en 1670 (gedeeltelijk) (Iepenlaan 21), ongeveer ter grootte van respectievelijk 14 en 7102 m2;
- Met A.H.A. Hogenboom met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal
bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer 2258 (Iepenlaan 24), ter grootte
van circa 6155 m2;
- Met Tupla Vastgoed B.V. met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal
bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1668 (gedeeltelijk) (Iepenlaan
28), ter grootte van circa 11.995 m2;
- Met J. Harting met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1609 (Iepenlaan 43), ter grootte van circa 6216 m2.

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 zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 16 januari 2013 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Legmeerplein 22 t/m 32, vergunning kabels en leidingen distributiewaterleiding-

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg 30, vergunning kabels en leidingen telecommunicatienetwerk. Bezwaar t/m 28 februari 2013.

WWW.UITHOORN.NL

TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,
via @Raaduithoorn

RAAdSAgendA

‘Samen keuzes maken voor de toekomst van Uithoorn’
Maar het gebied kent ook
een rijke historie, zoals die
van de vleesfabriek van
Steenkamp, de Uithoornse
Bacon- en Conservenfabriek,
de melkfabriek Condensed
Milk Company en het
veilinggebouw van tuindersbond Ora et Labora.”
Op stap met fractie-assistent Rob van Leeuwen van de PvdA.

In de gemeenteraad moet je geen vliegen
afvangen, maar samen zoeken naar oplossingen,
dat is wat fractie-assistent Rob van Leeuwen
van de PvdA voor ogen heeft. Hij neemt ons
mee naar een symbolische locatie.
Rob van Leeuwen neemt
ons vandaag mee naar
een opvallende plek in
de gemeente Uithoorn.
Een terrein dat voor het
grootste gedeelte braak
ligt. Locatie: Cornelis
Verolmelaan. We kijken
uit op de Burgemeester
van Meetelenstraat en zien
verderop het bouwwerk dat
in de volksmond ‘de kleine
kathedraal’ is gaan heten:
het in 1918 gebouwde
transformatorhuisje van
architect Van Loghem.

Symboliek
Van Leeuwen: “Een terrein
dat deels braak ligt, is zelden
mooi. Maar hier ervaar je
het landelijke en karakteristieke van de gemeente in
het klein. Daarnaast symboliseert het gebied de mogelijkheden en uitdagingen
die voor ons liggen.”
Rijke historie
Dat vraagt om een toelichting. Van Leeuwen: “Veel
mensen zien alleen het
verval en de verloedering.

Koers
Van Leeuwen vervolgt:
“Het gaat bovendien niet
alleen om een fysiek braakliggend gebied. Ook figuurlijk zijn er veel terreinen
waar we als gemeente werk
van zouden moeten maken.
Welke koers kiezen we? En
om welke redenen? Er liggen
keuzes voor ons, met elkaar
moeten we dat oppakken.”
Samen optrekken
De gemeenteraad, het ambtenarenapparaat, inwoners,
organisaties en bedrijven:
ze moeten wat Van Leeuwen
betreft samen keuzes maken
voor de toekomst van
Uithoorn. “Waar willen wij
welke voorzieningen? Waar
hebben we subsidies voor
over? Hoe gaan we om met

duurzaamheid? Houden
we genoeg rekening met
inwoners én bedrijven?”

belang. Geen vliegen
afvangen, maar samen
zoeken naar oplossingen.

“Ook figuurlijk is er in Uithoorn
veel braakliggend terrein”
Algemeen belang
Van Leeuwen pleit doelbewust voor een gezamenlijke zoektocht naar de
antwoorden op die vragen.
“Het is belangrijk dat iedere
deelnemer aan de discussie
niet het eigenbelang voorop
stelt, maar het algemeen

Zodat iedereen zich veilig,
gewaardeerd en erkend
voelt.”
Investeren
Van Leeuwen wijst om
zich heen. “Mensen nemen
initiatieven en durven ook
in dit gebied te investeren,

omdat ze de mogelijkheden
zien. Dat geldt ook voor
Uithoorn als geheel. Als
we het goed doen, kunnen
we er samen iets moois
van maken. Zelfs zonder
specifieke kenmerken en
belangen uit het oog te
verliezen.” Van Leeuwen
besluit: “Laten we daar in
2013 een begin mee maken.
Met dit in het achterhoofd
wens ik alle inwoners en
ondernemers in Uithoorn
en De Kwakel een voorspoedig 2013.”

Kijk mee met de gemeenteraad!
Heeft u altijd eens willen
weten wat de gemeenteraad
precies doet, hoe het gemeentebestuur werkt en
hoe een raadsvergadering
verloopt? Dan presenteert
de gemeenteraad van
Uithoorn voor u een ideaal
initiatief: de ‘Gast van de
Raad’. U kunt zichzelf hiervoor nu opgeven. Als Gast
van de Raad wordt u voorafgaand aan een raadsvergadering ontvangen door twee

gemeenteraadsleden en een
medewerker van de Griffie.
Zij vertellen u alles wat u
weten wilt over het werk
van de raad. De raadsleden
gaan ook in op hun persoonlijke invulling van het
raadslidmaatschap. Heeft
u (kritische) vragen over
actuele onderwerpen? Of
wilt u weten hoe de raad met
bepaalde zaken omgaat?
Ook dan bent u geknipt als
‘Gast van de Raad’. Na afloop

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

kunt u een (gedeelte van)
de raadsvergadering bijwonen. Voor een kijkje
achter de schermen van
uw gemeentebestuur kunt
u zich nú opgeven.
Interesse?
De eerstvolgende ‘Gast van
de Raad’ is op donderdag 28
februari 2013 van 18.15 uur
tot 19.15 uur. U kunt zich opgeven via griffie@uithoorn.nl
of via (0297) 513963.

Datum: 17 januari 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening en agenda
en inspreken burgers

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Brief aan GS NoordHolland 19.40 uur

4

Opdrachtformulering parkeeronderzoek 20.30 uur

5

Verkeersstructuurplan
De Kwakel 21.00 uur

6

Bodembeheer en kwaliteitskaarten 21.30 uur

7

Woonvisie 2013 22.00 uur

8

Bestemmingsplan
Iepenlaan 22.30 uur

9

Voorbereidingsbesluit
Marktplein 36-71 en Wilheminakade 1 23.00 uur

10

Verrekening bestuurlijke
boete recidive 23.20 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 31 januari 2013.

