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CO L O F O N

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

Staat uw foto straks een jaar in
onze gemeentegids?
Omstreeks mei 2014 verschijnt de
nieuwe gemeentegids van Uithoorn.
De gemeente wil de gids net als vorig
jaar niet alleen vóór u maken, maar
ook mét u. Als u kijkt in onze huidige
gids ziet u al veel foto’s die aan ons
zijn ingezonden. Ook dit jaar zouden
wij graag van uw foto’s gebruik wil-

len maken en maak kans op een jaar
lang uw foto in de gemeentegids.
Wanneer u ook uw foto’s wilt insturen, dan kunt u tot en met vrijdag 10
januari 2014 uw foto(‘s) sturen naar
gemeentegids@uithoorn.nl. Vermeld daarbij uw naam en adresge-
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Onderwijsinformatiemarkt 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.
Diverse scholen van voortgezet onderwijs uit Uithoorn, Aalsmeer, Am-

stelveen 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.

Bedankt voor een
geslaagde jaarwisseling
Bedankt! De jaarwisseling is dankzij de inzet van vrijwilligers,
bewoners en betaalde krachten goed verlopen. Her en der in de
gemeente waren ontmoetingen en feesten georganiseerd. Vrijwillige
en professionele surveillanten hebben overdag en ’s avonds rondes
gelopen om te voorkomen dat mensen en dier in gevaar werden
gebracht. In aanloop op de jaarwisseling heeft Vuurwerkgroep
De Kwakel het Midwinterfeest georganiseerd. Op 29 december
genoten jong en oud in dorpshuis ‘de Quakel’ van hapjes, drankjes
en live-muziek. Op 1 januari was het dorpshuis om 00:00 uur weer
open. Toen kon iedereen elkaar én het nieuw jaar begroeten.
Deze jaarwisseling leert ons dat we samen plezier hebben als we er
samen een feest van maken. Dát doet mij deugd. Ook ben ik zeer
tevreden over het feit dat het vuurwerkafval zo goed door u zelf en
onze mensen is opgeruimd. Samen kunnen we veel werk verzetten.
Ik wens u namens het gemeentebestuur een mooi 2014.
Dagmar Oudshoorn-Tinga, Burgemeester

gevens en de locatie waar de foto is
gemaakt.
Flickr fotoalbum
U kunt ook lid worden van onze
grouppool op Flickr. Upload uw foto’s
snel en gemakkelijk vanaf uw computer of mobiele telefoon en voeg
deze toe aan het fotoalbum van gemeente Uithoorn. Ook in dit fotoalbum selecteren wij foto’s voor de gemeentegids. Hoe u lid kunt worden

en foto’s toe kunt sturen via Flickr
leest u hier: www.uithoorn.nl/fotogemeentegids

Opruimactie Fietswrakken
Op donderdag 6 februari 2014 en vrijdag 7 februari 2014 worden in Uithoorn en De Kwakel door de gemeente fietswrakken weggehaald. Dit is
een gezamenlijke actie van de politie,
de gemeentesurveillanten en de afdeling Leefomgeving van de gemeente Uithoorn.

de Industrieweg 25 te Uithoorn, kijken
of uw ﬁets ertussen staat. Alleen als u
aan kunt tonen dat de ﬁets uw eigendom is, kan deze op vertoon van een
geldig legitimatiebewijs, worden afgegeven. De ﬁetswrakken die na 6 weken niet opgehaald zijn, worden afgevoerd en vernietigd!

Vooraankondiging
Tussen 29 januari 2014 en 3 februari 2014 zullen de ﬁetswrakken worden
voorzien van een speciale sticker. Is
uw ﬁets voorzien van deze sticker dan
kunt u hem in deze periode gewoon
meenemen.

Waarom worden de ﬁetsen
verwijderd?
Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fietswrakken die het
straatbeeld ontsieren. Deze fietsen
zitten technisch onvoldoende in elkaar om er nog mee te kunnen rijden
of zijn- dusdanig verwaarloosd dat
mag worden aangenomen dat de eigenaar er afstand van heeft gedaan
van de ﬁets.

Verwijdering van de ﬁetswrakken
Is uw ﬁets voorzien van de vooraankondigingssticker en staat uw fiets
er nog op 6 of 7 februari, dan wordt
de fiets verwijderd en tijdelijk opgeslagen op het terrein van de gemeentewerf.
Ophalen ﬁetswrak
Op maandag 10 februari 2014 en
dinsdag 11 februari 2014 kunt u van
10:00 tot 11:00 uur en van 19:00 tot
20:00 uur, op de gemeentewerf aan

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact
op met de gemeentesurveillanten van
de gemeente Uithoorn. Zij zijn telefonische bereikbaar via het algemene
nummer 0297-513111 van maandag
t/m donderdag tussen 10.00 uur en
10.30 uur en van 13:00 uur t/m 13:30
uur.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN 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 kunt u vinden in het 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

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”. Inzageperiode vanaf vrijdag 10 januari 2014 t/m donderdag 23 januari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling M. Blonk 0297-513111.
- Aanwijzingsbesluit toezichthouders omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Inzageperiode vanaf 3 januari 2014 t/m 24 januari 2014. Inlichtingen bij Omgevingsdienst 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 bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 95, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een kas.
Ontvangen 9 januari 2014.
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.
Dorpscentrum
- Raadhuisstraat 18, omgevingsvergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen
van de woning als projectbureau. Beroep: t/m 26 februari 2014.
- Wilhelminakade 3. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van
Café De Gevel V.O.F. voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 19 februari 2014.

WWW.UITHOORN.NL

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 14 en 16 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten van een schuur aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 19 februai 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Van Gelder Telecom b.v. voor het plaatsen van voorwerpen
op de weg op diverse locatie in de gemeente Uithoorn tot en met 1 april 2014.
Bezwaar t/m 17 februari 2014
- Vergunning van Mevrouw J. Otte namens de Vereniging Natuurmonumenten
te ’s-Graveland voor het houden van een collecte te Uithoorn van 22 april 2014
tot en met 26 april 2014.
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)

PUBLICATIE REGELING ALGEMENE DIENST GEMEENTE UITHOORN,
2013

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordeningen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden.

Het college van B&W heeft op 8 januari 2014 de onderstaande regeling vastgesteld:
de Regeling Algemene Dienst gemeente Uithoorn, 2013.
MANDAATBESLUIT

Burgemeester en wethouders hebben op 25 januari 2013 besloten om het hoofd
van de afdeling Leefomgeving met terugwerkende kracht per 11 april 2013 te mandateren om te besluiten op de subsidieverzoeken inzake de beleidsregel voor
subsidie duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor particulieren gemeente Uithoorn 2013-2016, met ondermandaat aan de coördinator van het cluster projecten.

