OF F IC IË L E ME D E DE LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt.
Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik niet altijd
vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. U kunt ook
mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Gem

e e nte U i t h o o r
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GEMEENTENIEUWS
COLOFON

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

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

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

Ruimte huren?

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

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Met afspraak:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Zonder afspraak:
maandag
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum

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

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

PROCEDURE
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan
burgemeester en wethouders van Uithoorn, 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, tenzij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn 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. Dat kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter):
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van
een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
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 uw beroepsschrift brengt de rechtbank u grifﬁekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet u betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerp natuurbeheerplan 2016. Ter inzageperiode 26 januari 2015 tot en met
08 maart 2015. Inlichtingen bij: Leefomgeving, Lillian Becker, 0297513111
- Bekendmaking anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, Vuurlijn 27, De
Kwakel Beroepsperiode: 6 februari 2015 t/m 19 maart 2015. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, Dhr. W.M. van de Lagemaat (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Iepenlaan 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een brug.
Ontvangen 21 januari 2015.
- Drechtdijk 119, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een
woning. Ontvangen 28 januari 2015.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

Gewijzigde openingstijden
Sociaal Loket
Per 2 februari 2015 heeft het Sociaal
Loket gewijzigde openingstijden.
Sociaal Loket
Bij het Sociaal Loket kunt u terecht
voor alle vragen over wonen, welzijn,
zorg, overlast ondersteuning, werk,
inkomen, opvoeden, opgroeien,
schuldhulpverlening en jeugdhulp.
U kunt met het Sociaal Loket bellen
om een afspraak te maken via het telefoonnummer 0297-513111 of u kunt
langskomen op maandagochtend of
woensdagmiddag.

Openingstijden (telefoon)
Dag
Tijdstip
Maandag
09.00-10.30 uur
Dinsdag
09.00-10.30 uur
Woensdag
09.00-10.30 uur
Donderdag
09.00-10.30 uur
Vrijdag
09.00-10.30 uur
(inloopbalie)
Dag
Maandag
Woensdag

Tijdstip
08.30-12.00 uur
13.00-17.00 uur

Meer informatie: www.uithoorn.nl

De Kwakel
- Boterdijk 76, voor het vernieuwen van een berging.

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
- Amsteldijk-Noord 1. Vergunning aan de exploitant van de Thamerkerk voor het
exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 2 maart
2015.
- Molenlaan, Amsterdamseweg, Industrieweg, vergunning kabels en leidingen
voor het leggen van elektriciteitskabels. Bezwaar: t/m 4 maart 2015.

Dorpscentrum
- Julianalaan 22-24. Vergunning aan de exploitant van Pizzeria Ristorante “Il
Pappagallo” VOF voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december
2017. Bezwaar t/m 4 maart 2015.
- Wilhelminakade 3. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van café De
Gevel voor het plaatsen van twee kansspelautomaten t/m 31 december 2015.
Bezwaar t/m 4 maart 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253. Verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Roeien Kanovereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van het Amsterdam
Open 2015 International Canoepolo Tournament op 30 en 31 mei 2015.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het plaatsen van tijdelijke reclame-

Gezocht!

Inwoners van Uithoorn/ De Kwakel
met kennis van Schiphol
De gemeente Uithoorn is op zoek
naar inwoners die veel weten van
Schiphol voor deelname in een
klankbordgroep Schiphol.
Waarom een klankbordgroep?
Schiphol is belangrijk voor Uithoorn.
Indirect en direct werken en leven
veel inwoners van Schiphol. Daarom
vinden wij Schiphol belangrijk, maar
Schiphol geeft ook overlast. Onze

verwachting is dat deze overlast de
komende jaren toeneemt.
Om efﬁciënt en effectief reageren op
vraagstukken vanuit Schiphol hebben we meer deskundigheid nodig.
Wat is de rol van de
klankbordgroep?
De klankbordgroep Schiphol bespreekt periodiek vraagstukken en
casussen met wethouder Hans Bou-

ma. Op die manier krijgen wij een
beter beeld van de problematiek en
complexiteit en kunnen we beter inspelen op mogelijke gevolgen voor
inwoners van Uithoorn .
Naar wie zijn we op zoek?
We zoeken mensen met specifiek
kennis over Schiphol, bijvoorbeeld
voormalige verkeersvliegers, luchtverkeersleiding. De klankbordgroep
bestaat uit 6-10 personen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mw. Judy Kars, 0297-513111.

WWW.UITHOORN.NL

borden om kenbaarheid te geven aan de actie Nederland Schoon in maart 2015.
Bezwaar t/m 9 maart 2015.

Thamerdal
- Plesmanlaan 27. Vergunning aan de exploitant van Stichting Buurthuis Thamerdal voor het exploiteren van een horecagedeelte in Buurthuis Ponderosa t/m 31
december 2017. Bezwaar t/m 2 maart 2015.

De Kwakel
- Boterdijk 76, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. Bezwaar: t/m 3 maart 2015.
- Achterweg 27, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van de
woning. Bezwaar: t/m 4 maart 2015.
- Iepenlaan 33, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het LSnet. Bezwaar: t/m 9 maart 2015.
VERLEENDE ONTHEFFING BOUWBESLUIT

Tegen de afgifte van deze onthefﬁng kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Dorpscentrum
- Irenebrug, onthefﬁng op grond van Artikel 8.3, lid 3 van het Bouwbesluit 2012
voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden buiten de reguliere werktijden welke daarnaast mogelijk de dagwaarden en daarbij behorende maximale
blootstellingsduur zullen overschrijden. Bezwaar: t/m 11 maart 2015.
VERKEERSSTRUCTUURPLAN (VSP)-DE KWAKEL

Binnenkort start de gemeente met het uitvoeren van enkele projecten uit het Uitvoeringsprogramma VSP-De Kwakel.

Het gaat om de volgende projecten:
1. het verbeteren van de oversteek over de Vuurlijn ter hoogte van het KDO-terrein;
2. het verbeteren van de oversteek over het Kwakelsepad ter hoogte van de Stelling;
3. het veiliger maken van vijf kruispunten.
In overleg met de werkgroep VSP- de Kwakel zijn de maatregelen tot stand gekomen.

De twee oversteken worden voorzien van onder meer een verhoogd plateau in rode klinkers en een zebramarkering. De volgende vijf kruispunten worden verbeterd:
1. Mgr. Noordmanlaan-Kwakelsepad
2. St Jozeﬂaan – Kwakelsepad
3. Boterdijk – Distellaan
4. Boterdijk – Hooilaan
5. Drechtdijk – Mgr. Noordmanlaan
Vier kruispunten worden, overeenkomstig het Uitvoeringsprogramma VSP-De
Kwakel, voorzien van een niet verhoogd plateau, uitgevoerd in rode klinkers.
Het kruispunt Boterdijk-Distellaan wordt voorzien van een verhoogd plateau, ook
uitgevoerd in rode klinkers.

Begin februari gaan we de werken aanbesteden. Na aanbesteding en de daaraan
vastzittende termijnen van gunning zullen we, afhankelijk va de weersomstandigheden, gaan starten met de werkzaamheden. De deﬁnitieve planning maken wij
nog nader bekend.
BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST RUIMTE
VOOR RUIMTE, VUURLIJN 27, DE KWAKEL

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op maandag 26 januari 2015 de anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte Vuurlijn 27 De Kwakel,
zijn aangegaan met R. Titulaer en M.C. Titulaer-Verkerk te Uithoorn.
Deze overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente
Uithoorn, sectie C nummers 1889, 1892, 1895, 3673 en sectie D nr. 5259.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt op grond van
artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 6 februari 2015 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 5 meldingen hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer
- Piccola Bottega, detailhandel in Italiaanse specialiteiten op het perceel Prinses
Christinalaan 135.
- Het Duet, een gebouw ten behoeve van een school en kinderopvang op het perceel Prinses Christinalaan 120.
- Broers Auto Wellness, autowasstraat en shop op het perceel Anthony Fokkerweg 26.
- Ton van Zanten, aannemersbedrijf op het perceel Poelweg 50.

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval:
- Theo Pouw B.V Er worden breekwerkzaamheden verricht op de locatie Iepenlaan 31 te De Kwakel waarbij een mobiele puinbreker in werking wordt gebracht.
De duur van de werkzaamheden is 5 werkdagen tussen 07.00 -19.00 uur in de
periode van week 6 tot en met week 18 in 2015.
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.
Uithoorn, 4 februari 2015

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.

