
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 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 
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 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 vergun-
ning, 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 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 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
Tijdelijk: 
- Voorontwerp “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4”. Inza-

geperiode vanaf vrijdag 10 januari 2014 t/m donderdag 23 januari 2014. Inlich-
tingen bij Ontwikkeling M. Blonk 0297-513111.

- Aanwijzingsbesluit toezichthouders omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
Inzageperiode vanaf 3 januari 2014 t/m 24 januari 2014. Inlichtingen bij Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied, T 023 567 88 99.

- Aanwijzingsbesluit toezichthouders ‘Omgevingsdienst Noordzeekanaalge-
bied’. 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.

 INGETROKKEN(OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Dorpscentrum
- Stationsstraat 38, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapel-

len op het zijdakvlak.

 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
- Industrieweg 7, omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotroom. Be-

zwaar: t/m 4 maart 2014.
- Wiegerbruinlaan 2 t/m 8, instemming voor het uitbreiden van het openbaar te-

lecommunicatienetwerk. Bezwaar: t/m 6 maart 2014.
- Industrieweg, vergunning kabels en leidingen voor het maken van een gestuur-

de boring voor het LS-net. Bezwaar: t/m 6 maart 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Randhoornweg)
- Legmeer-West deelgebied 3, vergunning kabels en leidingen voor het uitbrei-

den van het waterleidingnetwerk. Bezwaar: t/m 6 maart 2014.
- Vergunning aan Kermis Organisatiebureau Verdonk voor het organiseren van 

een kermis van 4 t/m 9 juni 2014.
- Vergunning aan Kermis Organisatiebureau Verdonk voor het plaatsen van tij-

delijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de kermis. Bezwaar t/m 
3 maart 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 4. Vergunning aan Tafeltennisvereniging VDO voor het organiseren 

van een loterij op 24 mei 2014. Bezwaar t/m 7 maart 2014.
- Vergunning aan de exploitant van de kantine van Tafeltennisvereniging VDO 

voor het schenken van alcoholhoudende drank. Beroep t/m 5 maart 2014.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Vergunning aan de exploitant van Himalayan Kit-

chen voor:

* het exploiteren van een horecabedrijf t/m 20 januari 2017
* voor het schenken van alcoholhoudende drank.

 Bezwaar t/m 6 maart 2014.
- Prinses Christinalaan 93. Vergunning aan Combiforte voor het plaatsen van 

twee afvalcontainers op de openbare weg t/m 28 februari 2014. Bezwaar t/m 5 
maart 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Joost van de Vondellaan 37. Vergunning aan Neo Vita voor het plaatsen van een 

tent op de openbare weg van 7 t/m 9 februari 2014. Bezwaar t/m 4 maart 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 verkeersbe-
sluiten alleen nog digitaal inzien via  www.officielebekendmakingen.nl U kunt zich 
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uit-
hoorn geattendeerd te worden. 
Welke bekendmakingen vind ik op www.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina)

 REGLEMENT CAMERABEwAKING
Op 2 januari 2014 heeft het college van B&W van Uithoorn het Reglement Came-
rabewaking vastgesteld.

 VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD
Nummering van de lijsten van de Kandidaten en 
Beslissing Geldigheid Lijstencombinaties
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Uithoorn maakt bekend dat op 7 februari 2014 om 16.00 uur, 
in een openbare zitting in B&W kamer (nr. 205) van het gemeentehuis de numme-
ring van de ingeleverde lijsten van kandidaten en de beslissing over de geldigheid 
van de lijstencombinaties voor de op 19 maart 2014 te houden verkiezing van de 
leden van de gemeenteraad zal plaatshebben.
Uithoorn, 20 januari 2014
De voorzitter voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga
Zitting van het Centraal Stembureau inzake beslissing geldigheid 
Ingeleverde kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 19 maart 2014 te houden ver-
kiezing van de leden van de raad van de gemeente Uithoorn maakt, ingevolge ar-
tikel I 4 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 7 februari 2014 om 16.00 uur, in 
een openbare zitting zal beslissen over
- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groe-

pering.
De voorzitter voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga
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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
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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2014: aanslag 
gemeentebelastingen 
komt in maand januari

De aanslag gemeentelijke belas- 
tingen valt eind van deze maand janu-
ari al op de mat. Dit is een maand eer-
der dan de inwoners van Uithoorn ge-
wend zijn. De reden is dat Gemeen-
tebelastingen 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 automa-

Gebouw De Hoeksteen ligt op een 
zeer gunstige locatie op de hoek van 
de Alfons Ariënslaan/Hugo de Groot-
laan, aan sierwater en nabij winkel-
centrum Zijdelwaard. Er is voldoen-
de gratis parkeergelegenheid in de 
buurt. Het pand is ontworpen door 
de bekende architect Gerrit Rietveld, 
dateert van 1965 en opgenomen op 
de gemeentelijke monumentenlijst.

In dit gebouw is aan de zijde van 
de Hugo de Grootlaan op de bega-
ne grond per direct 81 m² bruto vloer-
oppervlakte (BVO) kantoorruimte te 
huur. Vanwege de indeling in diverse 
kamers zijn er meerdere gebruiksmo-
gelijkheden, zoals 2 tweepersoons-
werkkamers, een spreek-kamer, een 
balie etc. U heeft de beschikking over 
een eigen toilet en een (koffie)keu-
ken.
Op de 2e etage is per direct 139 m² 
(BVO) kantoorruimte met (koffie)

keuken en berging/ kopieerruimte 
te huur. Het betreft een grotendeels 
open ruimte die daarom vrij kan wor-
den ingedeeld. 
Eveneens op de 2e etage komt per 1 
mei 2014 56 m² (BVO) kantoorruimte 
met kitchenette en kopieer-/opslag-
ruimte beschikbaar.
Op de 2e etage is een gedeeld toi-
let aanwezig. Het gebouw beschikt 
over een lift.
In overleg met de overige huurders 
kan incidenteel gebruik worden ge-
maakt van de op de 1e etage aanwe-
zige gemeenschappelijke (vergader)
ruimte (opp. ± 45 m² BVO). Voor dit 
gebruik wordt geen extra huur bere-
kend. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J.H.E. Groe-
neveld van de afdeling Ontwikkeling 
van de gemeente Uithoorn, recht-
streeks onder telefoonnummer 0297-
513273.

Gemeente Uithoorn 
verhuurt kantoorruimte

Voor het project Waterlijn wordt 
een boodschappensteiger aan het 
Irenepad aangelegd. Voor de aan-
leg hiervan is het noodzakelijk dat 
er bomen worden gekapt. Het gaat 
om de kap van 1 wilg en 1 es die 
in de groenstrook langs het water 

staan. Het uitgangspunt is dat er 
twee bomen worden teruggeplant. 
Omdat het een dijklichaam betreft 
moet hiervoor door Waternet een 
vergunning verleend te worden. 
Deze vergunning is nog niet afge-
geven. 

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? 
Dan kunt u contact opnemen met 
de heer Valkenburg van de afdeling 
Leefomgeving op tel. 0297-513111 
of per e-mail  v ia gemeente@ 
uithoorn.nl t.a.v. dhr. E. Valkenburg.

Kappen bomen Irenepad

tische incassoregeling (in negen ter-
mijnen). 

Automatisch incasso
Wilt u via een automatisch incas-
so betalen? Vult u dan het machti-
gingsformulier in. Het machtigings-
formulier ontvangt u gelijktijdig met 
uw aanslagbiljet gemeentelijke be-
lastingen 2014.

Meer informatie
Meer informatie over de gemeentelij-
ke belastingen vindt u in de bijsluiter 
bij uw aanslag en op www.gemeente-
belastingenamstelland.nl, de websi-
te van de gemeentebelastingen Am-
stelland.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Gemeentebelastingen Amstel-
land: 
Gemeentebelastingen Amstelland, 
Postbus 4, 1180 BA Amstelveen, 
Bezoekadres: Laan Nieuwer Am-
stel 1, 1182 JR Amstelveen, tel. 020-
5404886, e-mail: belastingen@am-
stelveen.nl www.gemeentebelastin-
genamstelland.nl. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag 
van 8.30-12.30 uur.




