
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 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 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
Tijdelijk: 
- Voorbereidingsbesluit Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1. Inzageperio-

de 7 februari 2014 t/m 20 maart 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111.

- Concept “Gebiedsvisie Ruilverkaveling”. Inzageperiode vrijdag 14 februari 
2014 tot en met donderdag 27 februari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkelingen 
M. Blonk, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Kalslagerweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 11 februari 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Brunel 71, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorge-

vel. Ontvangen 11 februari 2014.
Dorpscentrum
- Irenepad, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bood-

schappensteiger en het herinrichten van de openbare ruimte. Ontvangen 13 
februari 2014.

 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 Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan King on Wheels voor het organiseren van 

stuntshow Monstermania op 24 mei 2014 van 19.00 tot 21.00 uur. Bezwaar 
t/m 24 maart 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunnig aan King on Wheels voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden 

om bekendheid te geven aan de stuntshow Monstermania op 24 mei 2014. Be-
zwaar t/m 24 maart 2014.

- Vergunning aan Thib voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden om be-
kendheid te geven aan een braderie op 22 maart 2014 en een braderie op 18 
oktober 2014. Bezwaar t/m 24 maart 2014.

- Vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het plaatsen van tijdelijke recla-
meborden om bekendheid te geven aan de week Nederland Schoon. Bezwaar 
t/m 28 maart 2014.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 93. Verlenging van de vergunning aan Combiforte voor 

het plaatsen van 2 afvalcontainers op de openbare weg t/m 31 maart 2014. 
Bezwaar t/m 25 maart 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Wijziging van de vergunning aan Bevolkings-

onderzoek Midden-west voor het plaatsen van een onderzoekswagen van 
maart t/m juni 2014. Bezwaar t/m 25 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 digi-
taal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeers-
besluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt 
zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeen-
te Uithoorn geattendeerd te worden. 
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
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Woninginbraak blijft een hardnekkig 
probleem in Nederland, zo ook in de 
gemeente Uithoorn. Samen met uw 
hulp kunnen we hier verandering in 
brengen. Dit was de insteek voor de 
voorlichtingsavond die op 28 januari 
plaats vond in de Brede School Leg-
meer. 

De avond werd georganiseerd in sa-
menwerking met het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 
het Beveiligingscentrum, Politie, 
Probin Aalsmeer en Eigen Haard. Te-
zamen hebben zij ruim 180 bewoners 
van Uithoorn en De Kwakel handvat-
ten gegeven om hun woning beter 
te beveiligen. Zo is er informatie ge-
deeld over het juiste gebruik van on-

der andere hang- en sluitwerk en mo-
derne middelen om de kans op in-
braak te verkleinen. Wellicht nog be-
langrijker, bewoners zijn bewust ge-
maakt van de risico’s die er bestaan 
en hoe zij de kans op inbraak kunnen 
minimaliseren. Veel van deze maat-
regelen brengen zelfs geen kosten 
met zich mee!

Mocht u meer informatie willen over 
hoe u een woning kunt beveiligen, 
kijkt u dan op www.politiekeurmerk.
nl Hier kunt u informatie vinden over 
organisatorische maatregelen, maar 
ook over bouwkundige en zelfs elek-
tronische maatregelen om de kans 
op een inbraak, babbeltruc of wo-
ningoverval te verkleinen.

Bijeenkomst veilig wonen op 
28 januari een succes 

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

COLOFON U kunt kantoorruimte huren in 
het Gebouw de Hoeksteen
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 en 
opgenomen op de gemeentelijke mo-
numentenlijst. Het dateert van 1965.
In gebouw De Hoeksteen is aan de 
zijde van de Hugo de Grootlaan 1 op 
de 2e etage per direct 139 m² (BVO) 
kantoorruimte met (koffi e)keuken en 
berging/ kopieerruimte te huur. Het 
betreft een grotendeels open ruim-
te die daarom vrij kan worden inge-

deeld. Op de 2e etage wordt over een 
gemeenschappelijk toilet beschikt. 
Op de 1e etage is zowel een dames- 
als een herentoilet aanwezig. Het ge-
bouw beschikt over een lift. In over-
leg met de overige huurders kan inci-
denteel gebruik worden gemaakt van 
de op de 1e etage gelegen gemeen-
schappelijke (vergader)ruimte (opp. 
± 45 m² BVO). Voor dit gebruik wordt 
geen extra huur berekend. 

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 tel. 0297-513 273.
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Kappen bomen Marktplein/ 
Dorpsstraat
Voor het project Waterlijn wordt de ri-
olering op van het Marktplein en de 
Dorpsstraat vervangen. Voor het uit-
voeren van de werkzaamheden moe-
ten er bomen worden gekapt. Het 
gaat om de kap van 11 linden en 2 
paardekastanjes. De linden maken 
deel uit van de dubbele bomenrij op 
het Marktplein. De bomenrij langs de 
rijbaan van het Marktplein moet voor 
de werkzaamheden worden gekapt. 
De twee paardekastanjes staan bij 

het oude Raadhuis. Er worden wel 
weer nieuwe bomen teruggeplant. 
Deze worden meegenomen in het 
ontwerp van de Waterlijn. 

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan 
kunt u contact opnemen met de heer 
Valkenburg van de afdeling Leefom-
geving op telefoonnummer (0297) 51 
31 11 of per e-mail via gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. dhr. E. Valkenburg




