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Postadres
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

E

M

E

E

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
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Aanslag gemeentebelastingen
komt in maand januari
De aanslag gemeentelijke belastingen valt eind van deze maand januari al op de mat. Dit is een maand eerder dan de inwoners van Uithoorn gewend zijn. De reden is dat Gemeentebelastingen Amstelland sinds 2013
de belastinghefﬁng uitvoert voor de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
De organisatie heeft het moment van
verzenden van de aanslag voor alle
gemeenten gelijkgesteld en bepaald
op eind januari.
Betaling
De wijze van betaling en de termijnen
zijn niet gewijzigd. U kunt uw aanslag
voldoen via contante betaling, met
een acceptgiro (in twee termijnen),
via internetbankieren of een automatische incassoregeling (in negen termijnen).
Automatisch incasso
Wilt u via een automatisch incasso
betalen? Vult u dan het machtigings-

formulier in. Het machtigingsformulier ontvangt u gelijktijdig met uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
2014.
Meer informatie
Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u in de bijsluiter
bij uw aanslag en op www.gemeentebelastingenamstelland.nl, de website van de gemeentebelastingen Amstelland.
Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen
met Gemeentebelastingen Amstelland: Gemeentebelastingen Amstelland, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.
Bezoekadres:
Laan Nieuwer Amstel 1
1182 JR Amstelveen
tel. 020-5404886
e-mail: belastingen@amstelveen.nl
www.gemeentebelastingenamstelland.nl
Openingstijden maandag t/m vrijdag
van 8.30-12.30 uur.

Inbraakpreventieavond
Woninginbraak blijft een hardnekkig
probleem in Nederland, zo ook in de
gemeente Uithoorn. Uit onderzoek
blijkt dat senioren vaak het slachtoffer
zijn van een woningoverval en babbeltrucs. Om dit tegen te gaan organiseert de gemeente Uithoorn, samen
met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de

politie, een voorlichtingsbijeenkomst
op 28 januari in de Brede School Legmeer (Randhoornweg 31-39 te Uithoorn)..Deelnemers ontvangen hier
handvatten om zelf het risico op een
inbraak, overval of babbeltrust te verkleinen. U kunt voor meer informatie ook terecht op www.politiekeurmerk.nl.

Planning werkzaamheden
hoofdontsluiting
De werkzaamheden voor de hoofdontsluiting Thamerlaan/Prins Bernhardlaan zijn uitgelopen door tegenvallers in de ondergrond. Bij de graafwerkzaamheden bleken er onbekende kabels, leidingen, funderingen en
een damwand aanwezig te zijn.
Bovendien gaven de werkzaamheden trillingen die voor een aantal woningen te groot waren waardoor een
andere werkwijze nodig was. We

gaan er nu vanuit dat de Prins Bernhardlaan begin februari klaar is. De
werkzaamheden op de Thamerlaan
en onder het busviaduct zijn eind
maart klaar. Dat valt samen met de
openstelling van het aquaduct onder de Amstel en de afronding van de
op- en afritten van de Zijdelweg op
de nieuwe N201. Daarmee is straks
de omlegging van de N201 eindelijk
een feit!

Informatie over de avond
U bent vanaf 19.30 uur welkom en
de voorlichting zal om 19.45 uur van
start gaan. Er zal een korte pauze
plaats vinden en de avond zal ongeveer om 21.50 uur eindigen.

Aanmelden
Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt
zich tot 28 januari aanmelden via gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer
en de straat waar u in woont. Er is
een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, hierbij geldt het principe
“wie het eerst komt, het eerst maalt”.
We zien u graag op dinsdag 28 januari.

Mocht u deelnemen aan de avond
dan maakt u ook kans op 1 van de
15 deurkierstandhouders die ter beschikking zijn gesteld.

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:
- 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.
- Aanwijzingsbesluit toezichthouders ‘Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied’. Inzageperiode vanaf 22 januari 2014 t/m 31 januari 2014. Inlichtingen
bij: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hoofdkantoor) 023-5678899
- Omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V. Inzageperiode 24 december
2013 t/m 3 februari 2014. Inlichtingen bij Publiekszaken, R. Jansen - de Noo,
0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 113. Beroepsperiode 27 december
2013 t/m 6 februari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W.M. van de Lagemaat
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Dwarsweg 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een tijdelijke brug voor een periode van 8 maanden. Ontvangen 10 januari 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 180, aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van het
bestaande gebouw in twee woningen. Ontvangen 14 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.
De Kwakel
- Tussen de Kalslagerweg en Bilderdammerlaan 23A, omgevingsvergunning
voor het verbreden van een watergang en het realiseren van waterberging.
Bezwaar: 14 januari 2014 t/m 24 februari 2014.
- Nabij Bilderdammerlaan 23A, omgevingsvergunning voor het realiseren van
een stuw en pomp ten behoeve van een waterberging. Bezwaar: t/m 26 februari 2014.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 27. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Lorenzo Grillroom voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 10 april
2014; Bezwaar t/m 21 februari 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 inschrij-

WWW.UITHOORN.NL

ven 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)
OPENBARE KENNISGEVING KANDIDAATSTELLING

De burgemeester van Uithoorn maakt het volgende bekend: Op dinsdag 3 februari
2014 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente plaatshebben. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres
Laan van Meerwijk 16 bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot
17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

De benodigde formulieren voor:
- De lijsten van kandidaten (model H 1).
- De verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling
(model H 9).
- De machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1).
- De machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2).
- De verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
- De verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10).
Zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos
voor de kiezers verkrijgbaar. Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden op het gemeentehuis
verstrekt.
Uithoorn, 9 januari 2014
De burgemeester voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED (ODNZKG)

Bekendmaking Besluit Toezichthouders 2014
De Algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft
namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer, Diemen, Ouder Amstel, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woudenberg, Den Helder,
Medemblik, het college van de Provincie Noord-Holland en de Provincie Utrecht
en de dagelijkse besturen/voorzitters van de stadsdelen Centrum, Nieuw-West,
West, Noord, Oost, Zuid en Zuidoost, op 17 december 2013 besloten tot aanwijzing van toezichthouders op grond van artikel 18.2 van de Wet milieubeheer, artikel 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht.
De aangewezen ambtenaren zijn met ingang van 1 januari 2014 bevoegd toezichthoudende werkzaamheden te verrichten in het kader van bouw-, bodem- en milieuregelgeving en andere regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving.
Op grond van artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zullen de betreffende personen voorzien worden van een legitimatiebewijs. Het aanwijzingsbesluit treedt op de dag na deze bekendmaking in werking en ligt ter inzage bij
genoemde gemeenten, stadsdelen en provincies. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hoofdkantoor) Bezoekadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam, Postadres: Postbus 209, 1500 EE Zaandam, Inlichtingen: 023-5678899

