
G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

 

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 en met 
afspraak:
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

W W W . U I T H O O R N . N L

Onderwijsinformatiemarkt 
2015

Op woensdag 14 januari 2015 is de jaarlijkse onderwijsmarkt 

van 18.15 tot 19.45 uur in de aula van de 

Praktijkschool Uithoorn, Legmeerplein 55 in Uithoorn.

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de 
buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik 
niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.offi cielebekendma-
kingen.nl 

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het 
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat 
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, ten-
zij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de be-
zwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. 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 vergun-
ning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de 
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrech-
ter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen 
van een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
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 uw beroepsschrift brengt de rechtbank u 
griffi ekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsen-
de werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een 
gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te tref-
fen. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet 
u betalen. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbin-
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige 
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi ciele-
bekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeente-
pagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U 
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Bestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Beroepsperiode: 5 december 

2014 t/m 15 januari 2015. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff 
(0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 76, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een wo-

ning en het vernieuwen van de berging. Ontvangen 24 december 2014.
- Het Fort 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning. 

Ontvangen 7 januari 2015
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 

Krayenhoff)
- Mol 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. 

Ontvangen 5 januari 2015.

 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
- Kerklaan 16. Vergunning aan de exploitant van Dorpshuis De Quakel voor het 

exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 19 fe-
bruari 2015.

- Noorddammerweg 30. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Monckey 
Town Uithoorn voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 april 2015. Be-
zwaar t/m 19 februari 2015.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van café The 

River voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 april 2015;
 - Drank- en horecavergunning t/m 8 april 2015. Bezwaar t/m 19 februari 2015.
 Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van café The River voor het plaat-

sen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2015. Bezwaar t/m 19 februa-
ri 2015.

- Wilhelminakade 39 H. Vergunning aan de exploitant van restaurant La Muset-
te voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar 
t/m 26 februari 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 108. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van café De Her-

bergh 1883 voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 
2015. Bezwaar t/m 19 februari 2015.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 tijdelijke 

reclameborden om kenbaarheid te geven de Algemene Verkiezingscampag-
ne Waterschap Gooi, Vecht, Amstel op 18 maart 2015. Bezwaar t/m 23 febru-
ari 2015.

- Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het plaatsen van 10 tijdelijke recla-
meborden om kenbaarheid te geven aan Uithoorns Mooiste - de loop op 25 ja-
nuari 2015. Bezwaar t/m 23 februari 2015.

Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Vergunning aan de exploitant van Grill Restaurant 

Los Argentinos voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 januari 2018;
 - Drank en horecavergunning.
Bezwaar t/m 19 februari 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan. Vergunning aan Van Baarsen Buisleidingen voor het 

plaatsen van voorwerpen op of aan de weg t/m 11 januari 2015. Bezwaar t/m 
21 februari 2015.

 COLLEGE TREFT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DUO+ 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maakt 
bekend dat hij op donderdag 8 januari 2015 met toestemming van de gemeen-
teraad heeft besloten de gemeenschappelijke regeling DUO+ te treffen. Hiermee 
richten de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn samen een openbaar li-
chaam op ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van 
uitvoering van beleid en van ondersteunende bedrijfsprocessen. 
De gemeenschappelijke regeling treedt in werking op 16 januari 2015.
De bekendmaking van de gemeenschappelijke regeling heeft plaatsgevonden in 
de Staatscourant van 13 januari 2015, www.offi cielebekendmakingen.nl/staats-
courant. Daar treft u ook de volledige tekst van de regeling aan. De tekst van de 
gemeenschappelijke regeling ligt vanaf 16 januari 2015 gedurende zes weken ook 
ter inzage in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Indienen bezwaarschrift
Tegen het besluit tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling kunnen be-
langhebbenden gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag 
na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college en de 
burgemeester van de gemeente Uithoorn. Ook kan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Amsterdam worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

 BEKENDMAKING VASTSTELLING ‘LEIDRAAD UITHOORN 
 BIJ GEDRAGSCODE FLORA- EN FAUNAWET
Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van Vereniging Stadswerk 
Nederland en VHG’.
Het college heeft in haar vergadering van 24 november 2014 de ‘Leidraad Uithoorn 
bij Gedragscode Flora- en faunawet; Bestendig beheer en onderhoud groenvoor-
zieningen van Vereniging Stadswerk Nederland en VHG’. vastgesteld.
Samengevat zijn in de Leidraad de volgende zaken opgenomen.
a.  Beschrijving Flora- en faunawet in relatie tot werkzaamheden beheer en onder-

houd
b.  Natuurwerkkalender beheer en onderhoud
De Leidraad treedt in werking op 26 november 2014.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Aanslagbiljet 
gemeentebelastingen 2015 

komt in maand januari

Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2015 valt net als in 2014 het eind van 
deze maand (januari) op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie ont-
vangt u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2015 (onroerende zaakbelas-
ting (OZB), afvalstoffenheffi ng en rioolheffi ng) en de hondenbelasting. 
Rekening houdend met een woning met een gemiddelde woningwaarde van 
€ 223.250 stijgen de woonlasten 2015 voor de eigenaar van een woning met 
gemiddeld € 16,52 per jaar (€ 1,38 per maand). Dit betekent een procentue-
le stijging van 2,25% ten opzichte van de gemiddelde woonlasten van 2014. 
Onderstaand is dit nader uitgewerkt.

 2014 2015 mutatie mutatie
gemiddelde woningwaarde € 226.000 € 223.250 in € in %
(waarde 2015 = 2014 -/- 1,2% 
gemiddelde waardedaling woningen)
OZB tarief eigenaar woning 0,1117% 0,1241%

OZB eigenaar woning € 252,44 € 277,06 € 24,62 9,75%
Afvalstoffenheffi ng (*) € 267,96 € 250,28 € -17,68 -6,60%
Rioolheffi ng (*) € 213,85 € 223,43 € 9,58 4,48%
Totaal (gemiddelde) woonlasten € 734,25 € 750,77 € 16,52 2,25%
(*) De hoogte van de afvalstoffenheffi ng en rioolheffi ng zijn 
wettelijk gehouden aan de norm van 100% kostendekkend. 

Automatisch incasso
Wilt u via een automatisch incasso betalen? Vult u dan het machtigingsfor-
mulier in. Het machtigingsformulier ontvangt u gelijktijdig met uw aanslagbil-
jet gemeentelijke belastingen 2015.

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, mail: belastingen@amstelveen.nl
www.gemeentebelastingenamstelland.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur.

Betaling
Betaal bij voorkeur via automatische incasso, via internetbankieren of met uw 
eigen overschrijvingsformulieren. Als u op een andere manier betaalt, ver-
meld dan altijd het betalingskenmerk. Vanaf 2015 worden er geen acceptgi-
rokaarten meer meegestuurd bij uw aanslagbiljet. 




