
OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 bibli-
otheek 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 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 vergunning, 
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 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk: 
- Gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het laden van elektrische voer-

tuigen nabij Prinses Christinalaan 129a. Ter inzage van 19 december t/m 30 ja-
nuari 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) 
513 111.

- 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 janu-
ari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.

- Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Uithoorn. Ter inzage van 20 decem-
ber 2012 t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: de heer M. Blonk, tel (0297) 
513111.

- Anterieure overeenkomsten Iepenlaan, De Kwakel. Ter inzage van 19 decem-
ber t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw D. van Steeg, tel: (0297) 
513111.

- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop 27 januari 2013. Ter inzage van 24 
december 2012 t/m 4 februari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der 
Waals, tel. (0297) 513 111.

- Onderwerp: Inspraak op Voorontwerpbestemmingsplan Integraal Kind Cen-
trum Thamerdal. Inzageperiode: 10 t/m 23 januari 2013.Info: de heer R.A. 
Noorhoff, tel.: (0297) 513111. 

- Kennisgeving lozingsbesluit wet bodembescherming, Dwarsweg 45 De Kwa-
kel. Info: Provincie Noord-Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, tel: 
0800-9986734. Inzageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.

- Lozingsbesluit wet bodembescherming Dwarsweg 65 De Kwakel. Info: Provin-
cie Noord- Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, 0800-9986734. In-
zageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.

- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio Amstelland 
Meerlanden’. Inzageperiode 23 januari-6 maart 2013. Info: mevrouw I. Straat-
hof, tel.:(0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 77, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

gevelreclame en het vestigen van een bedrijf in caravans en accessoires. Ont-
vangen 17 januari 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhoff)
- Bieslook 53, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozij-

nen. Ontvangen 13 januari 2013.
- Haas 68, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde. Ontvangen 14 januari 2013.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 57, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een reclame-uiting in de vorm van een ijsje. Ontvangen 14 januari 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 17 januari 2013.

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via  www.offi cielebekendmakin-
gen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbe-
sluiten geattendeerd te worden.

 BELEIDSREGELS BETOGINGEN
De burgemeester heeft besloten beleidsregels vast te stellen over het houden van 
betogingen. Deze regels geven het juridisch kader weer en de mogelijkheden die 
er zijn om een ordelijk verloop van betogingen te waarborgen. De regels zijn in te 
zien op de gemeentelijke website, www.uithoorn.nl De beleidsregels treden in wer-
king een dag na bekendmaking, dus op 24 januari 2013.

 BEKENDMAKING WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
 ‘SAMENWERKINGSVERBAND AALSMEER - UITHOORN’
De colleges van Aalsmeer en Uithoorn hebben de wijziging van de gemeenschap-
pelijke regeling ‘ Samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn’ vastgesteld en ge-
tekend. De wijziging van de regeling treedt in werking met terugwerkende kracht 
tot 01 januari 2013. 
De regeling is in 2009 getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeen-
schappelijke organisatie die belast is met de uitvoering van de taken gemeente-
lijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken, de e-dienstverlening, 
werk en inkomen en de voorzieningen krachtens de Wet maatschappelijke onder-
steuning voor de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. De wijziging van de regeling 
per 1 januari 2013 betreft het uit de regeling halen van de taken e-dienstverlening 
en Woz-belastingen. Per 1 januari 2013 is de taak gemeentebelastingen voor de 
gemeente Uithoorn ondergebracht in de ‘Gemeenschappelijke regeling samen-
werking belastingen regio Amstelland Meerlanden’. De volledige tekst van de re-
geling ligt met ingang van 23 januari 2013 voor 6 weken voor een ieder ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis.
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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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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

COLOFON
De gemeente heeft alternatieve routes 
onderzocht voor landbouwverkeer om 
de Amstel over te steken. Een alternatie-
ve route is noodzakelijk op het moment 
dat doorgaand verkeer door het centrum 
van Uithoorn niet meer mogelijk is. Re-
den daarvoor is dat de provincie Noord-
Holland met het oog op verkeersveiligheid 
geen langzamer rijdend landbouwverkeer 
op de omgelegde N201 (80 km/h) wil toe-
staan. Op basis van het onderzoek is nu 
geconcludeerd dat de route over Vrou-
wenakker de enige mogelijkheid is.

Onderzoek
Onderzocht is welke alternatieven er voor 
het landbouwverkeer bestaan. In totaal 
zijn 12 alternatieven onderzocht. In dit on-
derzoek is onder andere op basis van in-
terviews en enquêtes met betrokken agra-
riërs en loonwerkbedrijven een inschat-
ting gemaakt van het aantal vervoersbe-
wegingen. Ook is gekeken naar alternatie-
ve routes gebaseerd op herkomst en be-
stemming van het landbouwverkeer. Ver-
volgens zijn tellingen uitgevoerd in de door 
de agrariërs zelf aangegeven piekperiode. 
De uitkomst van deze tellingen is veel la-
ger dan de eerdere inschatting van het on-
derzoek. In de piekperiode gaat het om to-
taal 17 bewegingen per etmaal. Om ver-
schillende redenen, bijvoorbeeld techni-
sche of verkeerskundige, is één alternatief 
overgebleven: de route over Vrouwenak-
ker. De provincie Noord-Holland blijft me-

degebruik van de N201 door landbouw-
verkeer (hoe kort de afstand en hoe laag 
het aantal ook mag zijn) vanuit verkeers-
veiligheidsoverwegingen afwijzen. 

Doorgaand verkeer weren
Om de leefbaarheid in de kernen langs de 
N201 te herstellen is in 2004 besloten de 
weg om te leggen. Van meet af aan is daar-
bij door Uithoorn het uitgangspunt gehan-
teerd dat de beide delen van het Dorps-
centrum van Uithoorn duurzaam met el-
kaar worden verbonden. Dit uitgangspunt 
heeft in 2008 geleid tot het besluit om in 
het centrum van Uithoorn doorgaand ver-
keer niet meer mogelijk te maken. 
In opdracht van de gemeenten Uithoorn 
en De Ronde Venen is eerder onderzoek 
gedaan naar de oeververbinding tussen 
Uithoorn en Amstelhoek. In totaal zijn 
vijf varianten onderzocht op verschillen-
de effecten, onder meer verkeerintensi-
teiten, reistijd en kosten. Naar aanleiding 
van dit onderzoek heeft de gemeenteraad 
van Uithoorn in februari 2010 besloten te 
kiezen voor de zogeheten garagevariant 
en deze op te nemen in het Masterplan 
Dorpscentrum. Met de garagevariant kun-
nen na omlegging van de N201 de huidi-
ge N201 en de Prinses Irenebrug alleen 
gebruikt worden voor het bereiken van de 
nieuw te bouwen parkeergarage onder het 
centrum van Uithoorn. Op dat moment is 
er dus geen doorgaand landbouwverkeer 
via de oude N201 meer mogelijk.

Onderzoek landbouwverkeer afgerond 

Maandag 4 februari rond 
12.00 uur zendt de overheid 
het eerste NL-Alert controle-
bericht uit in heel Nederland. 
Aan de hand van dit controle-
bericht kunnen ook inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel 
nagaan of hun telefoon goed 
is ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. In het bericht is 
duidelijk aangegeven dat het 
om een controlebericht gaat 
en dat u niets hoeft te doen.

Standaardtekst NL-Alert 
controlebericht:
“NL-Alert 04-02-2013 12:00: 
CONTROLEBERICHT. Uw 
telefoon is juist ingesteld 
voor NL-Alert. U hoeft niets 
te doen. Meer informatie op 
www.nl-alert.nl “

Wat is NL-Alert?
NL-Alert is een nieuw aan-
vullend alarmmiddel voor op 
de mobiele telefoon. Met NL-
Alert kan de overheid men-
sen in de directe omgeving 
van een noodsituatie met een 
tekstbericht informeren. In het 
bericht staat specifi ek wat er 
aan de hand is en wat u op 

dat moment het beste kunt 
doen. Zo worden meer men-
sen bereikt en beter geïnfor-
meerd. 

In 2013 drie 
controleberichten
Als u het controlebericht ont-
vangt, is uw mobiel juist in-
gesteld voor NL-Alert. Zo 
bent u er zeker van dat u op 
de hoogte bent als u zich in 
de directe omgeving van een 
noodsituatie bevindt. In 2013 
zendt de overheid drie contro-
leberichten uit: op 4 februari, 
6 mei en 4 november.

Hoe werkt NL-Alert?
NL-Alert werkt op basis van 
cell broadcast en niet met 
sms-berichten. Daardoor 
werkt NL-Alert óók als het 
netwerk overbelast is. NL-
Alert is gratis en anoniem. Op 
dit moment werkt NL-Alert al 
op meer dan de helft van al-
le mobiele telefoons in Ne-
derland. Dit aantal loopt de 
komende tijd snel op. Wie wil 
weten of zijn mobiel NL-Alert 
al kan ontvangen, kan dat na-
gaan op www.nl-alert.nl.

Maandag 4 februari eerste 
controlebericht NL-Alert
Controleer op nl-alert.nl of uw mobiel al geschikt is




