
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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het 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: 
- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlen-loop 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.

- 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.Lo-
zingsbesluit wet bodembescherming Dwarsweg 65 De Kwakel. Info: Provincie 
Noord- Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, 0800-9986734. Inzage-
periode: 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.

 - Verordening Schadevergoeding, inzageperiode: t/m 14 februari 2013. Inl.: 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Tel. 0900-9394.

 
 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grebbe 9 en 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en ver-

groten van de bestaande bergingen, het wijzigen van de woningentrees en het 
wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 21 januari 2013.

Thamerdal
- Thamerweg 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning aan de achterzijde. Ontvangen 22 januari 2013.

 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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhoff)
- Haas 68, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 5 maart 2013.
- Randhoornweg, vergunning aan de heer H. Hoogerwerf voor het innemen van 

een incidentele standplaats voor de verkoop van Koek en Zopie voor de peri-
ode zo lang er geschaatst kan worden op het evenemententerrein Legmeer-
West. Bezwaar t/m 5 maart 2012.

Dorpscentrum
- Marktplein 17, vergunning aan de exploitant IJssalon Esplanade voor het ex-

ploiteren van een horecabedrijf t/m 17 maart 2016. Bezwaar t/m 4 maart 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Organisatiebureau Verdonk voor het plaatsen van 20 reclame-

borden om aandacht te geven aan de kermis op het evenemententerrein Leg-
meer-West in Uithoorn van 15 t/m 20 mei 2013. Bezwaar t/m 4 maart 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.
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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

Op 24 januari hebben Amstelveen, 
Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel 
en Uithoorn het eerste resultaat van 
hun samenwerkende gemeentelijke 
belastingen gevierd. De gemeente-
lijke administraties zijn overgezet op 
één systeem en de persen lopen om 
eind januari de aanslagen te verstu-
ren voor de gemeenten Amstelveen 
en Ouder-Amstel. Eind februari vol-
gen Aalsmeer, Diemen en Uithoorn.

Kostenreductie
De gemeentelijke belastingdien-
sten van de gemeente Amstelveen, 
Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn werken sinds 1 januari 2013 
offi cieel samen. De gemeenten beslo-
ten hiertoe in 2012. Uitgangspunten 

voor de samenwerking zijn efficien-
cy, continuïteit, kwaliteit en kostenre-
ductie. De verwachting is dat deze sa-
menwerking zo’n 10 tot 20 % kosten-
reductie kan opleveren, verschillend 
per gemeente. In totaal wordt naar 
verwachting in de regio op termijn 
jaarlijks zo’n € 500.000,- bespaard.

Callcentrum
Omdat de gemeenten naar aanlei-
ding van de belastingaanslagen altijd 
te maken hebben met een sterk toe-
nemend aantal vragen, staat het ge-
meentelijke callcentrum vanaf de ver-
zenddata met een aangepaste bezet-
ting geheel paraat om mensen met 
vragen snel en adequaat aan ant-
woorden te helpen.

Eerste productie bij 
samenwerkingsverband 
Gemeentebelastingen Amstelland

De provincie Noord-Holland werkt 
aan de vernieuwing en verbreding 
van de N201. Onderdeel van het 
Masterplan N201+ is het project “Om-
legging Aalsmeer-Uithoorn”, waaron-
der ook de Zijdelweg valt.

Door de winterse weersomstandig-
heden van de afgelopen weken is er 
rondom de Zijdelweg nauwelijks ge-

werkt. Om enigszins tijd in te halen 
wordt ook op de zaterdagen 2, 9 en 
16 februari gewerkt. Het gaat om lich-
te werkzaamheden waar weinig over-
last van wordt verwacht. De werktij-
den op genoemde data zijn van 7.30-
17.00 uur.

Meer info?
Kijk op www.N201.info

Werkzaamheden op zaterdag voor 
fi etstunnel nieuwe N201, Zijdelweg



De gemeenteraad denkt deze periode  
na over de zogeheten stip aan de horizon.  
Doel: het formuleren van een strategische  
visie. In deze Raadspagina een eerste  
verslag over deze zoektocht. “Zie Uithoorn  
als centrum van de wereld.”

‘Strategische visie: stip aan de horizon voor Uithoorn’

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

De zoektocht naar een stra
tegische visie voor Uihoorn 
draait voor een groot deel 
om het vinden van antwoor
den op prangende vragen: 
hoe willen wij dat de  
gemeente er in 2030 uitziet? 
Hoe zorgen we dat mensen 
prettig wonen en werken  
in Uithoorn en De Kwakel? 
Wat voor samenleving  
willen we zijn?

In gesprek
En dat zijn nog niet alle  
vragen. Hoe gaan we om met 
veranderingen in de maat
schappij en belangrijke vraag
stukken als duurzaamheid? 
Hoe zien wij de rol van de 
overheid? Tot de zomer gaat 
de gemeenteraad  hierover in 

gesprek met betrokken inwo
ners, ondernemers en verte
genwoordigers van maat
schappelijke instellingen.

Startbijeenkomst
De strategische visie moet 
het handvest vormen voor de 
gemeentelijke koers tot 2030. 
Op 15 januari was de aftrap. 
Zo’n 20 geïnteresseerden  
waren aanwezig. Samen met 
de raadsleden begonnen ze 
aan een reis die vier maan
den zal duren, zoals raadslid 
José de Robles het verwoordde. 
Op een aantal momenten in 
het proces worden alle inwo
ners van Uithoorn bij het 
denkproces. Ook u bent daar
voor van harte uitgenodigd.

Beste en slechtste
Treffend tijdens de startbij
eenkomst was de uitspraak: 
“Uithoorn is van ons, hoe 
houden we dat zo? En wat 
willen we veranderen?”. 
Reden genoeg om bij deze 
eerste kennismaking eerst 
eens te kijken naar het beste 

en het slechtste van de  
gemeente. De omlegging  
van de N201 kwam voorbij: 
die had veel te lang geduurd. 
Ook genoemd: Uithoorn  
is zelfstandig en daardoor  
bestuurlijk een ‘uithoek’. 
Pluspunt: de ligging aan de 
Amstel, evenals het behoud 
van het Libellebos en het  
Zijdelmeergebied. De ont
wikkeling van Schiphol 
bleek voor sommigen  
positief en voor anderen 

juist negatief. En: Uithoorn 
is een relatief rijke gemeen
te, maar de sociale samen
hang is niet groot en het 
woningaanbod eenzij
dig. Ook: Uithoorn ligt 
prachtig centraal en in een 
groene omgeving.

Het vervolg
In de eerstvolgende bijeen
komst wordt al deze input ver
der uitgediept. “Zie Uithoorn 
als centrum van de wereld en 

Uithoorn heeft een nieuwe 
woonvisie tot 2023. Deze  
leverde vragen op bij de raads
leden, onder meer over de  
afschaffing van het criterium 
‘woonduur’ bij sociale  
woninghuur. Wethouder 
Verheijen gaf aan dat het 
nieuwe criterium nog niet 
bekend is. “Misschien  
inschrijfduur, maar dat 
hangt mede van de stadsregio  
Amsterdam af.” André Smits 
(CDA) wilde weten welke  
afspraken in de stadsregio 
zijn gemaakt over het aantal 

huurwoningen. Hij vroeg 
ook: “Hebben Uithoornaars 
daar voorrang bij?” Wethouder 
Verheijen gaf aan meer in  
een sterke regionale woning
markt te zien. Wel is er de  
lokale beleidsruimte om 
voorrang te geven. Deze 
wordt onder meer ingezet  
bij de Europarei. Met de  
starterslening gaat het onder
tussen goed. Er wordt regel
matig een lening aange
vraagd. Els Gasseling (PvdA) 
constateerde dat de huren 
voor de midden inkomens 

sterk stijgen. “De inkomens 
stijgen niet mee. Wat doet 
corporatie Eigen Haard  
hieraan?” Wethouder  
Verheijen gaf hierop aan  
dat hier geen taak voor de  
gemeente ligt. Elfriede  
Henraat (DUS!) wilde weten 
hoeveel gelijkvloerse woningen 
de gemeente telt. Mensen  
willen steeds langer thuis 
wonen en daarom stijgt de 
vraag. Niet genoeg, antwoordde 
de wethouder. Eventueel 
kunnen bestaande woningen 
worden aangepast. 

Vragen over nieuwe woonvisie Uithoorn

Leden van de gemeenteraad tijdens de startbijeenkomst. R a a d S a g e n d a

Datum: 31 januari 2013  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat  
+ raadsvergadering

1   Opening en beëdiging 
dhr. Oostendorp tot  
directeur Rekenkamer

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.45 uur

3   Verkeersstructuurplan  
De Kwakel 19.50 uur

4   Iepenlaan 20.30 uur

5   Gebiedsvisie Boterdijk/
Vuurlijn 21.00 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 14 februari 2013. 
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

d e  g e M e e n t e R a a d  v a n  u I t H O O R n  I n F O R M e e R t  u  O v e R  z I j n  a C t I v I t e I t e n

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,  
via @Raaduithoorn

“Strategische visie moet concreet, 
uitvoerbaar en onderscheidend zijn”

onderzoek alle mogelijk
heden”, aldus een deelnemer. 
Als het aan de deelnemers ligt, 
is de strategische visie straks 
concreet, uitvoerbaar, onder
scheidend van andere gemeen
ten en goed uit te leggen.  

Op deze raadspagina houden 
wij u op de hoogte van de 
voortgang. Meer informatie: 
www.uithoorn.nl/ris/ 
strategischevisie.




