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CO L O F On
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 do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- 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 reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag 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 won http://www.hethelewestland.nl/imagemanager/files/112/Brandweer/
DsC_0053.JPG en,
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
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.

Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
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Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ALGemene inFORmAtie
evenemententerrein
De Legmeer onder water
Het evenemententerrein in Legmeer-West is afgelopen weekend
onder water gezet. Zo kan tijdens de
vorstperiode een prachtige natuurijsbaan ontstaan. Dankzij lichtmasten
is het dan mogelijk ook ‘s avonds te
schaatsen. De weersvoorspellingen
zijn gunstig. Houd het terrein dus in
de gaten.
Het is natuurlijk ‘leuk’ om te proberen of het ijs al dik genoeg is, bijv.
door het stuk te trappen of er stenen

op te gooien. Maar zo krijgt het ijs
geen kans om zonder beschadigingen dicht te vriezen. Doe dat dus niet
en gun iedereen een gladde ijsvloer.
Het evenemententerrein van Legmeer-West ligt vlakbij sportpark De
Randhoorn tussen Haas en Randhoornweg. Het terrein (180 m2) heeft
een grasmat en er omheen liggen lage dijkjes. Dankzij die dijkjes kan het
terrein onder water worden gezet.

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de griffier.

nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering.
E-mail: griffie@uithoorn.nl
Telefoon: 513 963

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 2 februari 2012 in het gemeentehuis. Het
betreft een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting presenteert de rekenkamer Uithoorn de resultaten van het onderzoek inhuur derden en stellen de raadsleden vragen over het onderzoek aan de rekenkamer en
het college van b&w. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De overige
op de agenda genoemde tijden zijn indicatief. De daadwerkelijke begintijd van de behandeling van de diverse agendapunten is afhankelijk
van het verloop van de bijeenkomst.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 2 FeBRuARi 2012
hoorzitting

Voorzitter: R.A.J. Timmers

word brandweervrijwilliger
Ben je sportief en heb je hart voor
Uithoorn? Wij zijn op zoek naar jou!
Want misschien ben jij wel geschikt
voor een deeltijdbaan bij de brandweer.

Vrijwilliger bij de brandweer,
wat betekent dat ?

Brandweerlieden zijn 24 uur per dag,
365 dagen per jaar paraat om op elk
ogenblik in actie te kunnen komen.
Als brandweerman/-vrouw heb je een
verantwoordelijke en soms zware
taak. Want jij gaat aan het werk waar
anderen wegrennen. En je moet met
slachtoffers om kunnen gaan. Want
naast het uitrukken voor brand, verleen je ook assistentie bij ongevallen.
Bijvoorbeeld bij het openknippen van
een auto en tijdens incidenten met
gevaarlijke stoffen.

Vergoeding en verzekering

Je ontvangt naast een vaste jaarvergoeding ook een vergoeding per uur
voor het oefenen en de inzet. Je bent
voor alle brandweerwerkzaamheden
goed verzekerd.

Je werkgever

Als je overdag beschikbaar bent, is
het belangrijk dat je eventuele werkgever achter je keuze staat. Je werkgever kan ook profiteren van het feit
dat je vrijwilliger bent. Met het diploma brandwacht is een cursus bedrijfshulpverlening namelijk overbodig.

nadere info

Interesse? Of wil je meer informatie
over de vrijwillige brandweer? Neem
dan contact op met kazernemanager
N. Theuns, tel. 06-10969744

Houd indringers buiten de deur:

schaf een deurkierstandhouder
aan
De laatste jaren neemt het aantal woninginbraken in Uithoorn toe.
Gemeente, politie en justitie werken
nauw samen om deze inbraken tegen
te gaan. Inbraakpreventie is daarbij
een belangrijke activiteit. In november 2011 hebben Eigen Haard, politie
en gemeente twee inbraakpreventieavonden georganiseerd. Beide avonden zijn druk bezocht.

Deurkierstandhouder.

Onderdeel van het project inbraakpreventie is het aanbieden van de
deurkierstandhouder. De gemeente Uithoorn werkt hierbij samen met
de politie, Eigen Haard, het bedrijf
Probin Aalsmeer en stichting Belklus.
De deurkierstandhouder wordt gratis
verstrekt aan minder draagkrachtige
ouderen en gehandicapten. De Stichting Belklus monteert deze voorziening gratis bij de aanvragers.

meld u aan

Bent u ouder dan 65 jaar en heeft u
een sociale huurwoning? Vraag dan
een gratis deurkierstandhouder aan.
U kunt daarover op werkdagen tus-

H 1 Opening - Agenda
H 1.1 Mededelingen: raadsleden.
H 1.2 Rekenkameronderzoek inhuur derden
De rekenkamer Uithoorn presenteert de resultaten van
het onderzoek inhuur derden. De raadsleden krijgen de
gelegenheid vragen te stellen over het onderzoek aan de
rekenkamer en aan het college van b&w.
Doel: informatie aan de raad.
Einde hoorzitting

weRK in
uitVOeRinG

Belklus hanteert bij de klussen die
zij uitvoert meestal een wachttijd van
slechts 2 dagen. Bij grote belangstelling voor dit project kan het echter zijn
dat het wat langer duurt voordat de
deurkierstandhouder geplaatst kan
worden. De medewerkers van Belklus legitimeren zich als zij de houder
komen monteren, zodat u weet met
wie u te maken heeft.

19.35 uur

20.30 uur

de gemeente of opschrijven op reactiekaartjes. Vanaf 9 februari is het
conceptplan beschikbaar op www.
uithoorn.nl (gemeente) en www.
de-kwakel.com (Stichting De Kwakel Toen & Nu). U kunt per e-mail of
schriftelijk op het conceptplan reageren tot 28 februari 2012.

Vervolgstappen
BewOneRsBiJeenKOmst
OVeR het VeRKeeRsstRuCtuuRPLAn De
KwAKeL

Deze bijeenkomst is op woensdag 8
februari a.s. in de kantine van Sportvereniging KDO, Vuurlijn 51. U bent
vanaf 19.15 uur welkom. Het programma begint om 19.30 uur.

uw reactie

Tijdens de bewonersavond kunt u uw
mening over het Verkeersstructuursen 9.00 en 12.00 uur bellen met de plan geven aan medewerkers van
Belklus, telefoonnummer (020) 647
10 89 of 06-54340370. Het monteren gebeurt daarna. Hierbij ontvangt
u ook schriftelijke informatie over het
gebruik van de deurkierstandhouder.

werkwijze Belklus

19.30 uur

Mede op basis van uw reacties stelt
de gemeente het definitieve Verkeersstructuurplan De Kwakel op.
Dit plan wordt in maart 2012 voorgelegd aan B&W en in april 2012 aan
de Gemeenteraad. De verwachting
is dat nog dit jaar begonnen kan worden met het realiseren van de eerste
maatregelen.

meer informatie

Meer informatie staat op www.uithoorn.nl en op www.de-kwakel.com
Met vragen kunt u terecht bij projectleider Frank van Vliet, via e-mail:
frank.van.vliet@uithoorn.nl

inspraakresultaat inrichtingsen beheervisie Libellebos

Op 30 november 2011 was de inspraakavond over de inrichtings- en
beheervisie Libellebos.
Tijdens deze bijeenkomst was er bijval voor de visie die handen en voeten geeft aan de manier waarop het
Libellebos opgeknapt kan worden.
Maar er was ook kritiek. Tijdens de
bijeenkomst en uit de daarna ontvangen schriftelijke reacties blijkt dat
de visie bij enkele bewoners niet de
vrees heeft kunnen wegnemen dat
“hun bos” zal verdwijnen.

Aanpassingen visie

Naar aanleiding van de inspraakbijeenkomst van 30 november 2011
heeft het college de visie op twee
punten aangepast:
1. het pad parallel aan de Wieger-

bruinlaan wordt een halfverhard
voetpad;
2. het geplande wandelpad door het
weiland is op enkele plaatsen
meer in de richting van de Anton
Philipsweg ingetekend.

Vervolg

Het is de bedoeling dat de raad de visie vaststelt. Dat is gepland op 9 februari 2012 (informerend debat) en
23 februari 2012 (besluit vaststellen visie). Houd via de gemeente- en
raadspagina in deze krant de vergaderdata van de raad in de gaten.
Nadat de raad de visie heeft vastgesteld, kunt u deze vinden en nalezen op www.uithoorn.nl\
wonen en wijken\visie en beleid.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

4 feb.

Meer weten?

4 feb.

-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

7 feb.

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

7 feb.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor
de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl.
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook
op buurtbeheer.uithoorn.nl

10 feb.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
1 feb.

2 feb.

3 feb.
3 feb.
3 feb.

20.15-22.00 uur: ‘Mannen met Macht’ lezing in Openbare bibliotheek Uithoorn, A. Arienslaan 1, door drs. René van Beek,
conservator van het Allard Pierson Museum, over de Etrusken.
Prijs: €12,50; Pashouders: €10,-; Voorverkoop korting € 1,Eetkamer ‘Goede Genade’. Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272.
Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Klaverjassen in wijksteunpunt Bilderdijkhof Tijd: 13.30 uur.

10 feb.
12 feb.

12 feb.
16 feb.

Kosten: €2,50.
Midwinterconcert Harmonieorkest KnA en Interkerkelijk koor
United. De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang; 20.00 uur.
Kaarten voorverkoop: €8,50. Aan zaal: € 10,-. Zaal open:
19.30 uur.
Postzegelruilbeurs vanaf 10.00 uur in Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1. Inlichtingen: 0297-525556.
Zingen in wijksteunpunt Bilderdijkhof onder begeleiding van
twee enthousiaste muzikanten. Duurt van 10.00-12.00 uur.
Kosten: €2,- incl. kofﬁe/thee in pauze.
NVVH Vrouwennetwerk organiseert in De Schutse van 14.0016.00 uur een dialezing door Erwin van Laar over Texel, parel
in de Waddenzee. Leden NVVH gratis toegang en niet-leden
betalen €1,50
Concert COV Amicitia: Messiah van Handel. RK Kerk, Driehuisplein te Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: €21,-; 65+
€20,-. Kerk open vanaf 19.15 uur. Kaarten te koop bij Bruna,
Amstelplein en Ten Hoope, Zijdelwaardplein. Ook via Wil van
de Water, tel. 0297-566377.
Sjoelen in wijksteunpunt Bilderdijkhof! Aanvang: 13.30 uur.
Kosten: €2,50.
‘A D-F!NE Valentine! ‘ Soul- en Motownkoor D-F!NE geeft
een bijzonder Valentijnsoptreden met High Tea. Kaartjes kosten €25,- pp (incl. High Tea). Aanvang: 14.30 uur. Kaarten via
www.soulkoor.nl of info@soulkoor.nl
Muziekmiddag met duo Jean en Marian in wijksteunpunt Bilderdijkhof van 14.00-16.00 uur. Kosten: €5,- incl. kofﬁe/thee.
Kaarten te koop in het wijksteunpunt. Tel: 567209.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272

17 feb.
17 feb.

Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
18 feb.
Marathonkaarten à Klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. Inschrijven tot 15 februari bij Joop van Diemen (0297-546900)
of in het dorpshuis (0297-531528). Kosten € 10. De zaal gaat
open om 9.00 uur en er wordt van 10.00-18.00 uur gekaart.
18 feb. t/m Drie miniworkshops ‘Zingen van binnen naar buiten’. Plaats:
24 mrt.
Atelier de Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Kosten: € 110. Aanvang: 9..30 uur. Meer informatie: www.
praktijkclarity.nl
19 feb.
Colla Voce treedt op in Thamerkerk. Houtblaasensemble met
cello en contrabas spelen Mozart, Dvorak en Gounod o.l.v.
Bob Berkemeier.
Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: € 12. Info: www.scau.nl
21 feb.
Klaverjassen op de laatste (dins)dag van het Carnaval. Dorpshuis De Quakel. Kosten € 2,50. Inschrijven vanaf 13.00 uur en
om 13.30 uur begint het kaarten.
21 feb.
Zingen in wijksteunpunt Bilderdijkhof onder begeleiding van
twee enthousiaste muzikanten. Uit verschillende genres wordt
gezongen. Aanvang: 10.00 uur en einde:12.00 uur. Kosten:
€2,- incl. kofﬁe/thee in de pauze.
23 feb.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
24 feb.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang: 13.30 uur. Kosten: €0,50 per kaartje.
24 feb.
Knutselen met Hobbyclub-Fantasie ‘83 De Kwakel in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Einde: 21.00 uur. Toegang gratis. Info: 0614117979 en www.hobbyclubdekwakel.nl
Evenementen vanaf maart 2012
staan op www.uithoorn.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,
tel. 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.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 t/m
22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Veror-

-

dening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Canadese Gans 49 te Uithoorn. Ter inzage van 11 januari t/m 22 februari 2012.
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Gewijzigd Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop. Ter inzage van 11 januari t/m
22 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Aanwijzing parkeerplaats bij de ingang van Brusselﬂat 101 als
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Ter inzage van 25 januari t/m 7
maart 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 120. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
ingang naar de woning Monnetﬂat 48. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Randweg 121, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een milieu-inrichting. Ontvangen 26 januari 2012.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 32 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een steiger. Ontvangen 25 januari 2012.
Thamerdal
- Plesmanlaan 62, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Ontvangen 23 januari 2012.
- Admiraal de Ruyterlaan 72, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Ontvangen 25 januari 2012.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
Krakeend 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande garage en het maken van een doorbraak.
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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160 – 166, melding ontvangen van The Society Shop B.V. voor
het organiseren van een magazijnverkoop van:
- 22 t/m 25 maart 2012;
- 27 t/m 30 september 2012.
- J.A. van Seumerenlaan 1, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van horecabedrijf The Mix t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 5 maart
2012.

Dorpscentrum
- Tijdelijke vergunning aan de exploitant van V.O.F. Cafetaria Uithoorn, Hans
Snacks voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 30 april 2012;
- een drank- en horeca vergunning t/m 30 april 2012;
Bezwaar t/m 8 maart 2012
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan THIB organisatie voor het organiseren van een
braderie op 18 februari 2012. Bezwaar t/m 8 maart 2012.
Thamerdal
- Plesmanlaan 62, omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Bezwaar: t/m 8 maart 2012.
- Zijdelveld 54, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk herbouwen en het
vergroten van een hotel en het uitvoeren van funderingsverbetering. Bezwaar:
t/m 5 maart 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Nijhofﬂaan 24b, omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende plafondbeplating uit de garage/berging. Bezwaar: t/m 5 maart 2012.
- Arthur van Schendellaan 100e, omgevingsvergunning voor het verlengen van
een tijdelijk noodlokaal tot uiterlijk 14 april 2015. Beroep: t/m 6 maart 2012.
- Zijdelwaardplein, vergunning aan V.O.F. Geeris voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van oliebollen van 8 t/m 31 december
2012. Bezwaar t/m 6 maart 2012

WWW.UITHOORN.NL

BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
VERKEERSBESLUITEN

Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 43-LN-SP nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 120 te Uithoorn op te heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag
14 maart 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken TG-ZP-77 nabij de ingang van de woning Monnetﬂat 48 te Uithoorn op te heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 14
maart 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift
worden ingediend.
ONTWERP UITWERKINGSPLAN ‘LEGMEERPLEIN FASE 3’ TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om voor een gedeelte van het centrumgebied van De Legmeer een uitwerkingsplan vast te stellen. Dit ontwerp uitwerkingsplan ‘Legmeerplein fase 3’
is gebaseerd op de in het bestemmingsplan De Legmeer, dat op 24 april 2009
in werking is getreden, opgenomen globale en nog nader uit te werken bestemming ‘Centrum’.
Het ontwerp uitwerkingsplan heeft betrekking op het zuidelijke gedeelte van het
centrumgebied, waar na de sloop van voormalige bebouwing nieuwbouw wordt
gerealiseerd waar de functies horeca, dienstverlening en maatschappelijk mogelijk zijn.

Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Legmeerplein fase 3’ ligt van 3 februari 2012 tot en
met 15 maart 2012 ter inzage. Het ontwerp uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan terinzage
in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in
de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwerp uitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester
en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Uithoorn, 1 februari 2012

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN AMSTERDAMSEWEG

Op 27 januari 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Amsterdamseweg als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPAdamseweg-VG01, ongewijzigd vast te stellen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerp bestemmingsplan Amsterdamseweg liggen met ingang van 3 februari
2012 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende
de openingstijden van de bibliotheek.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 1 februari 2012

