
G E M E E N T E N I E U W S

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. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 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

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

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

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

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

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de 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. 

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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Bekendmaking anterieure overeenkomst, Inzageperiode 13 januari 2016 tot 

en met 25 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 
513 111.

- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21, Inzageperi-
ode 29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Mijnshereweg 2, Inzageperiode 
29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Voorontwerpbestemmingsplan “Noorddammerweg 11” Inzageperiode 28 ja-
nuari 2016 tot en met 10 februari 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, D. van der 
Pol (0297) 513 111).

- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5, Inzageperiode 12 fe-
bruari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, A. 
Stevens (0297) 513111.

- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Grevelingen 40-42, Inzageperio-
de 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Wer-
ken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Europarei Midden. Beroepsperiode 
12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Wer-
ken, R. Noorhof (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 75 a, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en 

vergroten van een veldschuur. Ontvangen 28 januari 2016.
De Kwakel
- Bezworen Kerf 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar plattelandswoning. Ontvangen 28 januari 2016.
- Het Fort 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning aan de voorzijde. Ontvangen 27 januari 2016.
- Iepenlaan 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning met berging. Ontvangen 29 januari 2016.
- Drechtdijk 89, aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een 

woonboerderij. Ontvangen 1 februari 2016.
- Drechtdijk 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. 

Ontvangen 1 februari 2016.
- Mijnsherenweg 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar plattelandswoning. Ontvangen 4 februari 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Park Krayenhoff deel B6, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van 10 woningen. Ontvangen 4 februari 2016.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
Poelweg 36, aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de be-

staande bedrijfswoning in zes appartementen.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 75 a, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en 

vergroten van een schuur. 

 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
- Wiegerbruinlaan 81, omgevingsvergunning voor het realiseren van een toe-

gangsdeur. Bezwaar: t/m 15 maart 2016.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
- Achterweg 16, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfs-

ruimte. Bezwaar: t/m 14 maart 2016.
- Linie 1b, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis met veran-

da. Bezwaar: t/m 16 maart 2016.
- Poelweg 44A, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van de huis-

vesting voor arbeidsmigranten Poelweg 44A. Beroep: t/m 23 maart 2016.
Thamerdal
- Joost van den Vondellaan, wijziging standplaatsvergunning Zorg en Zeker-

heid; beëindiging innemen standplaats op woensdagmiddag, nieuwe vergun-
ning voor innemen standplaats op dinsdagmorgen. Bezwaar t/m 16 maart 
2016.

 AANWIJZINGSBESLUITEN GASMETINGEN
Het dagelijks bestuur van Duo+ heeft besloten twee medewerkers van de afde-
ling Buurt, de heren Schramm en Van der Werf, aan te wijzen als ambtenaar be-
last met het uitvoeren van gasmetingen specifi ek in riool en waterzuiveringsin-
stallaties, overeenkomstig geldende nationale regelgeving, normeringen en richt-
lijnen. Zij zijn hiertoe gecertifi ceerd en in staat om naar gassen te meten en (be-
sloten) ruimten vrij te geven.

 VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN EUROPAREI 
 MIDDEN
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 28 ja-
nuari 2016 het bestemmingsplan Europarei Midden als vervat in planidentifi catie-
code NL.IMRO.0451.EuropareiM-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
Toelichting
Op 24 mei 2012 heeft de raad het integraal plan voor Europarei vastgesteld. Op 
dat moment heeft de raad het college tevens opdracht gegeven om voor een op-
timalisatie van de herhuisvestingsmogelijkheden voor de bestaande huurders uit 
de drie fl ats te zorgen en om een stedenbouwkundigplan aan de raad voor te leg-
gen. Dit heeft geresulteerd in een herhuisvestingsplan en een stedenbouwkundig 
plan die op 23 mei 2013 aan de raad zijn gepresenteerd. De drie middelste fl ats 
(Churchill-, Straatsburg- en De Gasperifl at) aan Europarei Midden zullen worden 
gesloopt. Hiervoor in de plaats zullen circa 200 nieuwe woningen worden gerea-
liseerd volgens een nieuw stedenbouwkundig plan.
Inmiddels zijn de plannen zodanig ver gevorderd dat deze zijn vertaald naar het 
bestemmingsplan Europarei Midden. Binnen dit bestemmingsplan wordt de ge-
wenste ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt. Dit gebeurt door de gron-
den binnen het plangebied te bestemmen voor wonen, tuin, verkeer en groen. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 29 mei 2015 tot en met 9 juli 2015 ter in-
zage gelegen. Hier op zijn geen zienswijzen ingediend. De wijziging ten opzich-
te van het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de afronding en verwer-
king van de conclusie van het fl ora en fauna onderzoek.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
12 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digi-
taal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt daar-
naast gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op de web-
site van de gemeente.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (12 februari 2016 tot en met 24 maart 
2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden 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 bestuursrecht-
spraak 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 voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 10 februari 2016

 TER INZAGE LEGGING 
 Ontwerpbestemmingsplan Grevelingen 40-42
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Grevelingen 40-42 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPGre-
velingen40-OW01 met ingang van 12 februari 2016 gedurende zes weken ter in-
zage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Grevelingen 40-42 is 
het ingediende initiatief voor het perceel Grevelingen 40-42. Op dit perceel is een 
Fortswachterswoning gelegen en een Genieloods. De Genieloods is een provin-
ciaal monumentaal pand en fungeert als schuur/garage bij de Fortwachterswo-
ning. De eigenaar wil het perceel splitsen en van de Genieloods een woning ma-
ken. De Genieloods is slecht onderhouden en niet meer in originele staat. Met 
deze wijziging kan de loods gerestaureerd worden en voor de toekomst behou-
den. Aangezien de Genieloods een woning gaat worden, wordt bij de bestaan-
de woning een nieuwe berging/schuur gerealiseerd. Het initiatief past niet binnen 
het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken, is een bestem-
mingsplanprocedure opgestart.  
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Grevelingen 40-42 ligt vanaf vrijdag 12 februa-
ri 2016 tot en met donderdag 24 maart 2016 ter inzage. Het ontwerpbestem-
mingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar-
naast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 10 februari 2016

 TER INZAGE LEGGING 
 Ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Jaagpad 5 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPJaagpad5-
OW01 met ingang van 12 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Jaagpad 5 is het in-
gediende initiatief om de woning gelegen op het perceel Jaagpad 5 te slopen en 
op het perceel een nieuwe vrijstaande woning terug te bouwen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5 ligt vanaf vrijdag 12 februari 2016 tot 
en met donderdag 24 maart 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is di-
gitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de 
hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 10 februari 2016

W W W . U I T H O O R N . N L

Uithoorn en De Kwakel Schoon 
actie - Doe mee!
Ben jij al dat vuil op straat ook 
zat? Doe mee als individu, straat 
of buurt met Nederland Schoon 
Actie. De winnaar wordt beloond 
met het plaatsen van extra afval-
bakken of een bijdrage aan een 
schoolreisje, straatbarbecue etc.

Elk voorjaar is er een Nederland 
Schoon Actie waar wij als gemeente 
ook aan meedoen. Dit jaar is de ac-
tie van maandag 14 maart tot en met 
zaterdag 19 maart 2016.

Aanmelden
Aanmelden kan via gemeente@uit-
hoorn.nl onder het kenmerk Neder-
land Schoon Actie. Bedenk met wie 
je de straat of buurt wilt schoonma-
ken (als individu mag ook) en be-
denk wat je van ons nodig hebt om 
dit te doen. Wij nemen dan contact 
met je op. Stuur je verzoek tot aan-
melding voor maandag 15 februari 
2016 aan ons door.

Beloning schoonste wijk
De opruimactie is nog niet alles. 
Hebben jullie de schoonste wijk? 
Houden jullie deze voor langere tijd 
schoon en zwerfvuilvrij? Dan belo-
nen wij jullie wijk graag met dit mooie 
resultaat. Dat doen wij met bijvoor-
beeld het plaatsen van extra afval-
bakken, zitbankjes of mooie bepla-
ting, een bijdrage aan een school-
reisje of straatbarbecue etc. Wij kij-
ken hierbij naar de inzet van de wijk, 
het resultaat en het doorzettings-
vermogen om dit vol te houden. De 

beloning kan ook bestaan uit extra 
hulp of advies van ons bij het opstar-
ten van een schoonmaakplan in de 
straat of wijk. Wij kunnen bijvoor-
beeld zorgen voor materiaal voor jul-
lie schoonmaakacties. 

Contactpersoon
Wilt u contactpersoon zijn van uw 
buurt, vereniging of winkelcentrum? 
Of weet u iemand die zich op wil ge-
ven als aanspreekpunt voor inwo-
ners en gemeente? Laat dit ook aan 
ons weten (0297-513111). Dan kun-
nen we afspraken maken over de 
schoonmaakacties, afvalinzameling 
en eventueel de beloning voor de 
schoonste wijk.

Ideeën
Heeft u nog andere ideeën over 
zwerfvuil en afvalinzameling die we 
kunnen bespreken met elkaar en de 
contactpersoon? Laat het ons we-
ten.

Social media
Maak gebruik van onze social me-
dia om te laten zien hoe goed jullie 
bezig zijn. Dat kan via Facebook, 
laat op de pagina van gemeente Uit-
hoorn een bericht of foto’s achter. 
Via Instagram en Twitter kun je ons 
taggen met @Gem_uithoorn of ge-
bruik #Uithoornschoon of #Dekwa-
kelschoon. 

Help ons samen te werken aan een 
schonere stoep, straat en gemeente 
en laat dit vooral aan iedereen zien!

Aanvragen subsidie 2016 bij Burgemeester Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van financiële steun aan instellin-
gen en personen die binnen de ge-
meente Uithoorn werkzaam zijn op 
het gebied van sport, cultuur en so-
ciaal-maatschappelijke activiteiten. 
Verenigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die menen op grond 

van hun activiteiten in Uithoorn en De 
Kwakel èn hun fi nanciële positie aan-
spraak te kunnen maken op steun 
kunnen vóór 28 maart 2016 een on-
derbouwde subsidieaanvraag indie-
nen. Daartoe behoort ook een zo re-
cent mogelijk inzicht in de fi nancië-
le positie van de aanvrager. De aan-
vraag moet worden gericht aan:

Stichting Burgemeester Kootfonds
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen in 
normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit de nor-

male inkomsten, zoals contributies 
en dergelijke. De subsidieaanvra-
gen worden in april 2016 door het 
bestuur van Stichting Burgemeester 
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers worden schriftelijk in kennis ge-
steld van de beslissing. Bel voor in-
formatie met de heer T.J.J. Schrandt, 
tel. 0297-513185.




