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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.
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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.
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Aanleg Waterlijn
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 0297513151.
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

De ofﬁciële dijk die Uithoorn moet beschermen tegen wateroverlast ligt
op het Marktplein en de Wilhelminakade. Waterschap Waternet heeft
onlangs geïnventariseerd welke dijken opgehoogd moeten worden.
Daaruit is gebleken dat een ophoging van het Marktplein en de Wilhelminakade over 5 jaar noodzakelijk is.
Het is zonde van het geld én slecht
voor de Uithoornse middenstand om
nu de Waterlijn helemaal in te richten
en vervolgens over vijf jaar het geheel opnieuw te moeten doen voor
de dijkverhoging. Daarom is besloten om de werkzaamheden voor dijk
en Waterlijn tegelijkertijd uit te voeren. Dit vergt echter nog wel nader
onderzoek en gedeeltelijke aanpassing van het ontwerp.
Bij de voorbereiding van de werkzaamheden aan de steigers is gebleken dat de beschoeiing gestabiliseerd moet worden om wegschuiven
te voorkomen. Er is geen acuut gevaar, wel is een verbod voor vracht-

verkeer zwaarder dan 30 ton ingesteld tot de beschoeiing is verstevigd.
De stabilisatie gebeurt door steenstortingen langs de kade in de Amstel. Daarna kunnen de steigers voor
de passantenhaven en boodschappensteiger aangelegd worden.
Planning werkzaamheden
Waterlijn
Het is voor ondernemers en recreanten uitermate onplezierig wanneer de
straat ‘er uit ligt’ tijdens het vaarseizoen. Ook moeten tijdens het vaarseizoen de steigers beschikbaar zijn.
Door de werkzaamheden aan de beschoeiing én het nader onderzoek
voor de dijk is de planning om alles
op tijd klaar te hebben erg krap geworden. Zeker is dat we niet vóór
maar tijdens het vaarseizoen klaar
kunnen zijn met de werkzaamheden.
Daarom is besloten pas ná het vaaren terrasseizoen de werkzaamheden
aan steigers en kade uit te voeren.
Wat we wel vóór het vaarseizoen
doen zijn werkzaamheden aan riole-
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ring en verlichting. Daarnaast wordt
de beschoeiing gestabiliseerd. Over
de planning van deze werkzaamheden ontvangen direct belanghebbenden nader bericht en volgt een
informatiebijeenkomst voor de betreffende bewoners en bedrijven.

Nachtelijke
afsluiting
Zijdelweg
De Zijdelweg (N521) te Amstelveen
wordt in de nacht van maandag 17 februari 20.00 uur tot dinsdag 18 februari 5.00 uur 2014 afgesloten.
De afsluiting is nodig om werkzaamheden uit te voeren aan de bestaande Zijdelweg ten noorden van de
N201, voor het Shell tankstation
langs. Zowel de hulpdiensten als de
lijndienst van Connexxion houden
doorgang langs het werkvak. Er worden verkeersregelaars ingezet om
één en ander te begeleiden.

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 kunt u vinden in het 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

Tijdelijk:
- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 113. Beroepsperiode 27 december
2013 t/m 6 februari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W.M. van de Lagemaat
0297-513111.

-

Voorbereidingsbesluit Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1. Inzageperiode 7 februari 2014 t/m 20 maart 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Langs de Baan 76, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
voorgevel. Ontvangen 26 januari 2014.
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:
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik naar gebedsruimte.
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.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan. Vergunning aan Tasty Doner voor het innemen van de standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van
snacks op de woensdag de gehele dag. Bezwaar t/m 11 maart 2014.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Ransuil 1 t/m 43 en 40 t/m 58, Vogellaan 58 t/m 72 en Faunalaan 39 t/m 59,
omgevingsvergunning voor het oprichten van 51 eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 12 maart 2014.
- Ransuil 2 t/m 36 en 62 t/m 96, Vogellaan 74 t/m 92 en Faunalaan 61 t/m 71,
omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 eengezinswoningen en 36
appartementen. Bezwaar: t/m 12 maart 2014.
- Sportlaan 180 en 182, omgevingsvergunning voor het veranderen van het bestaande gebouw in twee woningen. Bezwaar: t/m 11 maart 2014.
- Legmeer West 3 - fase 1, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden
van het LD-gasnet. Bezwaar t/m 12 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 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).

WWW.UITHOORN.NL

VOORBEREIDINGSBESLUIT MARKTPLEIN 63 T/M 71
EN WILHELMINAKADE 1

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 12 december 2013 heeft besloten dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1, zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte verbeelding

Het voorbereidingsbesluit en de tekening, als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.VBCultuurcluster, ligt vanaf 7 februari 2014, de datum waarop het
voorbereidingsbesluit in werking treedt, gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage. Het voorbereidingsbesluit en de tekening zijn digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het voorbereidingsbesluit en de tekening ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen beroep kan worden ingesteld.
Uithoorn, 5 februari 2014

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente een kiezer toegestaan is bij
volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 14 maart 2014 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (3 februari 2014) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de
dag van de kandidaatstelling (3 februari 2014) als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan
de stemming deel te nemen.
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst
van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (3 februari 2014) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de
kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen
stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden
ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de
gemeente.
Uithoorn, 03 februari 2014
De burgemeester voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

