eind januari aanslagbiljet gemeentebelastingen 2016

Gem

e e nte U i t h o

orn

gemeentenieUwS
co l o f o n

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.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

klant contact centrum
08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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

Sociaal loket

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

informatiecentrum
dorpscentrum

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

gemeentewerf en
scheidingsdepot

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

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

Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2016 valt
net als vorig jaar het eind van deze maand januari weer op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke
situatie ontvangt u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2016 (onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing) en de hondenbelasting.
Rekening houdend met een woning met een gemiddelde woningwaarde van € 228.000 stijgen de
woonlasten 2016 voor de eigenaar van een woning met gemiddeld € 15,92 per jaar (€ 1,33 per
maand). Dit betekent een procentuele stijging van
2,1% ten opzichte van de gemiddelde woonlasten
van 2015. Hiernaast is dit nader uitgewerkt.
meer informatie
Meer informatie over de gemeentelijke belastingen, betalingen en contact, vindt u in de bijsluiter
bij uw aanslag en op www.gemeentebelastingenamstelland.nl

commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

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

redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

2016

gemiddelde woningwaarde

€ 223.000

€ 228.000

OZB tarief eigenaar woning

0,1241%

0,1289%

OZB eigenaar woning
Afvalstoffenhefﬁng (*)
Rioolhefﬁng (*)

€ 277,06
€ 250,28
€ 223,43

Totaal (gemiddelde) woonlasten

€ 750,77

(waarde 2016 = 2015 2,5% gemiddelde
waardestijging woningen)

mutatie
in €

mutatie
in %

€ 295,07
€ 246,60
€ 225,02

€ 18,01
€ -3,68
€ 1,59

6,5%
-1,5%
0,7%

€ 766,69

€ 15,92

2,1%

(*) De hoogte van de afvalstoffenhefﬁng en rioolhefﬁng zijn wettelijk gehouden aan de norm van 100%
kostendekkend. Met ingang van 2016 is de rioolhefﬁng gewijzigd van een gebruikershefﬁng naar een
eigenaarshefﬁng. Dit betekent dat de aanslag niet meer wordt opgelegd aan de gebruiker maar aan
de eigenaar van een onroerende zaak. De meesten van u merken hier niets van omdat over het algemeen de bewoner van een onroerende zaak ook de eigenaar is. Meer informatie hierover vindt u op de
website van gemeentebelastingen Amstelland.

levering pmd containers in kootpark, de legmeer en de kwakel
woont u in de legmeer, burgemeester kootpark of de kwakel?
dan leveren wij hier geen containers meer voor plastic, metaal en
drankpakken (pmd).

ruimte huren?

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

2015

De PMD containers (met oranje deksel) voor de wijken De Legmeer, Burgermeester Kootpark en De Kwakel
worden niet meer bezorgd. Vanaf
maart 2016 plaatsen wij in deze wijken ondergrondse containers voor

restafval. De grijze containers kunt u
dan niet meer gebruiken. Deze deksels van deze grijze containers wisselen wij om voor een oranje deksel.
dan een oranje deksel. U kunt dan
vanaf dan uw ‘grijze’ container ge-

bruiken voor het PMD afval. De afhaaldagen van het plastic wijzigen
niet. Heeft u nog een alert ingesteld
voor uw container voor het restafval? Vergeet deze niet uit uw app recyclemanager te halen.

regelingen gemeente nu
via overheid.nl
vanaf januari 2016 wordt de regelingenbank Uithoorn (uithoorn.regelingenbank.nl) niet meer bijgehouden. alle regelingen zijn nu te
vinden via overheid.nl.
waar moet u onze regelingen
opzoeken en bekijken?
De geconsolideerde regelgeving
van Uithoorn kunt u vinden via http://
zoekdienst.overheid.nl
U kunt ook een link naar deze website terugvinden via www.uithoorn.nl

Voor Inwoners of bedrijven is het
moeilijk om al die wijzigingen bij te
houden en te weten wat op een bepaald ogenblik de correcte, geldende
tekst is. Om dit te makkelijker, overzichtelijker en toegankelijker te maken, kunnen wij een consolidatie van
deze teksten maken. Dit is de oorspronkelijke basistekst met daarin alle verwerkte wijzigingen tot een bepaalde datum. Een tekst in deze vorm
is niet juridisch bindend. Dat zijn alleen de oorspronkelijke publicaties.

wat is geconsolideerde
regelgeving?
De meeste wetgevende teksten worden na hun publicatie meermaals gewijzigd, aangevuld of gecorrigeerd.

bekendmakingen in het
gemeenteblad
Juridisch bindende wetteksten en regelgeving kunt u vinden via https://
zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl

verkeershinder
zondag 31 januari 2016
Op zondag 31 januari 2016 vindt
‘Uithoorns Mooiste’ weer plaats.
Er zijn routes uitgezet door Uithoorn. Het verkeer kan last hebben van diverse wegafsluitingen.
Er is een route van 5km. Die loopt
vanaf het sportpark Randhoorn
door de Legmeer-west, Vuurlijn,
Noorddammerweg.
De 10 km route loopt vanaf het
sportpark door de Legmeer, Zijdelweg, Watsonweg, Vuurlijn, Iepenlaan, Poelweg, Randweg.

De 10 Engelse Mijlen gaat over de
wegen van Uithoorn en De Kwakel, langs de Amstel en weer terug
naar de ﬁnish op Sportpark Randhoorn. Vanaf het sportpark naar
en door onder andere De Legmeer, Zijdelweg, Korte Boterdijk,
Amsteldijk-Zuid, Noord-Zuidroute,
Bezworen Kerf, Hoofdweg, Vuurlijn, Poelweg, Randweg.
Kijk voor de volledige routes
en actuele informatie op
www.uithoornsmooiste.nl

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 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.
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).
ter inZage

Tijdelijk:
- Omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V. aanpassen voorschrift. Beroepsperiode 24 december 2015 tot en met 4 februari 2016. Inlichtingen bij
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
- Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Uithoorn 2015. Ter inzage van 24
december 2015 t/m 3 februari 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken (0297)
513111.
- Bestemmingsplan Legmeer-West, De Toekomst, fase 3, Beroepsperiode 24
december 2015, t/m 3 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.

-

Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B6. Beroepsperiode 24 december 2015 tot en met 3 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.
Bestemmingsplan Vuurlijn 56. Inzageperiode van 25 december 2015 tot en
met 4 februari 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken (0297) 513 111.
Bekendmaking anterieure overeenkomst, Inzageperiode 13 januari 2016 tot
en met 25 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, D. van der Pol (0297)
513 111.
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21, Inzageperiode 29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A.
Stevens (0297) 513 111.
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Mijnshereweg 2, Inzageperiode
29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. Stevens
(0297) 513 111.
Voorontwerpbestemmingsplan “Noorddammerweg 11” Inzageperiode 28 januari 2016 tot en met 10 februari 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, D. van der
Pol (0297) 513 111).
ingediende aanvragen omgevingSvergUnning

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

de kwakel
- Linie 1b, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis
met veranda. Ontvangen 13 januari 2016.
- Bezworen Kerf 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een
bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Ontvangen 18 januari 2016.
- Het Korte Eind 1 hs 80, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten
van een tuinhuisje. Ontvangen 17 januari 2016.
- Noorddammerweg 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen
van gevelreclame. Ontvangen 11 januari 2016.
- Vuurlijn 36, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van
een zorgboerderij ‘Inner-Art’. Ontvangen 15 januari 2016.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhoff, Buitendijks)
- Buizerd 2 t/m 22, Vogellaan 44 t/m 56 en Torenvalk 9 t/m 15, omgevingsvergunning voor het oprichten van 22 woningen. Bezwaar: t/m 1 maart 2016.
dorpscentrum
- Marktplein 17a, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de
woning met een dakopbouw. Ontvangen 29 december 2015.
thamerdal
- Jan van Galenlaan 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel. Ontvangen 8 januari 2016.
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
- Drechtdijk achter 93, omgevingsvergunning voor het dempen van een bestaande watergang en het graven van een nieuwe watergang. Bezwaar: t/m
22 februari 2016.
- Noorddammerweg 24, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelreclame. Bezwaar: t/m 1 maart 2016.
- Vuurlijn 27, omgevingsvergunning voor het dempen en graven van een watergang. Bezwaar: t/m 29 februari 2016.
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 6-12, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevelreclame. Bezwaar: t/m 22 februari 2016.
- Laan van Meerwijk 16, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een rookcabine op het dakterras van de tweede verdieping. Bezwaar: t/m 23 februari
2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Winkelcentrum Zijdelwaardplein, aansluitvergunning riolering. Bezwaar: t/m
23 februari 2016.
ter inZage legging Ontwerpbestemmingsplan Mijnsherenweg 2

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Mijnsherenweg 2 met identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPMijnsh2-OW01 met ingang van 29 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.

toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Mijnsherenweg 2 is
het ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Mijnsherenweg 2
om te zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied
- Glastuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen opgenomen.

www.UitHoorn.nl

Echter niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmerking, zoals
ook de bedrijfswoning op het perceel van Mijnsherenweg 2. Bij het vaststellen van
het bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderingsgevallen gekeken
wordt naar een passende oplossing. Voor Mijnsherenweg 2 is gezien de unieke locatie gekozen om het perceel om te zetten naar een woonbestemming. Zodoende
is voor het perceel Mijnsherenweg 2 een bestemmingsplanprocedure opgestart.
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Mijnsherenweg 2 ligt vanaf vrijdag 29 januari 2016
tot en met donderdag 10 maart 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is
digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis.

indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 27 januari 2016

ter inZage legging Ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPSteenwv21-OW01 met ingang van 29 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.

toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Steenwijkerveld 21 is
het ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Steenwijkerveld 21
om te zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied
– De Kwakel tuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen opgenomen. Echter niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmerking,
zoals ook de bedrijfswoning op het perceel van Steenwijkerveld 21. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderingsgevallen gekeken wordt naar een passende oplossing. Voor Steenwijkerveld 21 is gezien de unieke locatie gekozen om het perceel om te zetten naar een woonbestemming. Zodoende is voor het perceel Steenwijkerveld 21 een bestemmingsplanprocedure opgestart.

ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21 ligt vanaf vrijdag 29 januari
2016 tot en met donderdag 10 maart 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in
de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 27 januari 2016

ondernemerSfondS

De gemeenteraad heeft op donderdag 27 september 2012 ingestemd met het verzoek van de georganiseerde ondernemers, vertegenwoordigd in de Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), tot het instellen van een opslag op de OZB voor niet-woningen van 10% met ingang van 1 januari 2013. Het Ondernemersfonds was destijds voor 3 jaar ingesteld. Op donderdag 26 november 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het Ondernemersfonds voort te zetten.

Een Ondernemersfonds is een fonds door en voor ondernemers. De gemeente
heeft vanaf 2013 10% extra opslag geint op de huidige OZB niet-woningen aanslagen. De opbrengsten zijn vervolgens naar de Stichting Ondernemersfonds overgemaakt. Iedere georganiseerde groep ondernemers met een gezamenlijk initiatief, kan een plan indienen om aanspraak te maken op een bijdrage uit het fonds.
Met de vaststelling van het Ondernemersfonds door de raad is voor de georganiseerde ondernemers een belangrijke mijlpaal bereikt. Vanaf 2013 zijn er immers
nu structurele ﬁnanciële middelen beschikbaar voor de uitvoering van collectieve
projecten en activiteiten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in Uithoorn.
Wilt u meer informatie over het Ondernemersfonds dan kunt u contact opnemen
met Joep Szejnoga (joep@joepsze.nl). Ook kunt u informatie inwinnen via de
website van de Stichting Uithoorn in Bedrijf:
www.subuithoorn.nl/ondernemersfonds.
vervolg op volgende blz.

o f f i ci ël e m ed ed el in gen en be k e n d ma k in ge n
vervolg van vorige blz.
Start inSpraak voor voorontwerpbeStemmingSplan
“noorddammerweg 11”

toelichting
De aanleiding voor het bestemmingsplan Noorddammerweg 11 is het ingekomen
verzoek om de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw 1’ te wijzigen in de bestemming Wonen en Bedrijf – Agrarisch verwant. Verzocht is om het gedeelte van het
perceel achter de woning te voorzien van de bestemming Bedrijf – Agrarisch verwant. Omdat de woning is verouderd en toe is aan vervanging is verzocht om flexibiliteit binnen het bouwvlak dat in het bestemmingsplan is opgenomen.

inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan “Noorddammerweg 11” ligt in het kader van de
inspraakprocedure van donderdag 28 januari 2016 tot en met woensdag 10 februari 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp

bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.

activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Montfleury Sélection BV op de locatie Noorddamerweg 7 De Kwakel. Melding ontvangen op 5 januari 2016.
- verandering S.O retail B.V. op de locatie Heijermanslaan 2 in Uithoorn.

Uithoorn, 27 januari 2016

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.

verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.

besluit mobiel breken bouw- en sloopafval:
- Kok Lexmond bv - Er worden breekwerkzaamheden verricht op de locatie Molenlaan 30 in Uithoorn waarbij een mobiele puinbreker in werking wordt gebracht. De duur van de werkzaamheden is 2 werkdagen tussen 07.00 -19.00
uur in de periode van 4 januari 2016 tot en met 4 maart 2016

Uithoorn, 20 januari 2016

wet milieUbeHeer

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 3 meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

www.UitHoorn.nl
De Gemeenteraad van
Uithoorn informeert u
over zijn activiteiten

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

“Dit laten we niet zo maar over ons heen komen”
Er zijn afspraken gemaakt
over het toegestane aantal
vluchten en over een
nieuw ‘normen en
hand havingsstelsel’.
De Kamer beslist straks
of deze afspraken wettelijk
vastgelegd worden. Omdat
ons steeds meer duidelijk
wordt dat dit erg slecht
uitpakt voor Uithoorn,
De Kwakel en Aalsmeer
gaan we de Kamer vragen
om het huidige plan af
te wijzen. ”

Els Gasseling, Raadslid PvdA

Raadslid Els Gasseling maakt zich zorgen.
De PvdAfractieleider is vorige week met de
werkgroep Schiphol van de Gemeenteraad
bijeengekomen. “De leden van de werkgroep
zijn het erover eens,” zegt Els. “Schiphol
lijkt zich niet aan de afspraken te houden
en Uithoorn is hiervan de dupe.”

Wat was de aanleiding
voor het overleg? Els:
“Binnenkort neemt de
Tweede Kamer een besluit
over de groei van Schiphol.

Niet volgens afspraak
“We zijn niet tégen Schiphol”,
benadrukt Els. “We leven al
decennia met de luchthaven
en een gedeelte van onze
inwoners is er werkzaam.
Maar de koers die ze nu
varen, leidt tot een situatie
waarin er in Uithoorn en
Aalsmeer van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat vliegtuigen zullen overkomen.
En dát was niet de afspraak.”

“Binnenkort neemt de Tweede Kamer
een besluit over de groei van Schiphol”
Preferente banen
“Het totaal aantal vluchten
mag groeien naar 500.000 in
2020. Maar mét de afspraak
om de banen die meer overlast geven aan omwonenden,
zoals de Aalsmeerbaan voor
Uithoorn, te ontzien en de
‘preferente’ Polderbaan en
Kaagbaan meer te gebruiken.
Acceptabel, als Schiphol
dit beleid ook daadwerkelijk
uit zou voeren. Maar in de
praktijk gebeurt dat niet.”
Aalsmeerbaan
“Sterker nog, met name
het aantal starts vanaf
de Aalsmeerbaan groeit
onevenredig ten opzichte
van de andere banen!
Waarom? Omdat die baan
handig op het zuidoosten
ligt, waar tegenwoordig

“Schiphol houdt zich niet aan de afspraken en
met name Uithoorn is hiervan de dupe”
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veel handelsverkeer op
vliegt. Schiphol laat
economische belangen
dus prevaleren ten opzichte
van de rust, de gezondheid
en de leefbaarheid voor de
omwonenden en verschuilt
zich achter loze beloften.
De Tweede Kamer laat zich
te makkelijk sussen met
die beloften. Bovendien is
de Schiphollobby machtig.
Als het aan hen ligt,
groeien ze gestaag door
naar 600.000 vluchten
of meer per jaar. We laten
dit als Gemeenteraad
niet over ons heenkomen.
We vragen het College,
de Kamer en misschien op
den duur ook de inwoners:
keer het tij en dwing
Schiphol zich aan de
afspraken houden!”
Donderdag 28 januari
staat het onderwerp
op de raadsagenda.

RAADSAGENDA
Datum: 28 januari 2016
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening, agenda 19.30 uur*

2

Inspreken burgers

3

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

4

Assetmanagement
openbare ruimte: Groot
planmatig onderhoud
19.40 uur

5

Beleidsregel duurzame
energiemaatregelen
20.15 uur

*Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De eerstvolgende raads
vergadering is op donderdag
25 februari 2016. Alle
commissievergaderingen
vinden plaats in de
week van 8 februari 2016.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen van
de gemeenteraad terug
luisteren. Volg ons op
Twitter @RaadUithoorn.

