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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

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

Sociaal loket

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

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 commissievergaderingen 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

Aanvragen subsidie 2016 bij
Burgemeester Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van ﬁnanciële steun aan instellingen
en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaalmaatschappelijke activiteiten.
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond
van hun activiteiten in Uithoorn en De
Kwakel èn hun ﬁnanciële positie aanspraak te kunnen maken op steun
kunnen vóór 28 maart 2016 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de ﬁnanciële positie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan:
Stichting Burgemeester Kootfonds,

t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen
worden uit de normale inkomsten,
zoals contributies en dergelijke. De
subsidieaanvragen worden in april
2016 door het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Met ingang van dit jaar is het de
bedoeling dat u de aanvraag indient
met een aanvraagformulier dat u
kunt downloaden via www.uithoorn.
nl. Voor meer informatie, neem contact op met de heer T.J.J. Schrandt,
tel. (0297) 513185.

Elke bewoner van de Straatsburgﬂat
moest voor 31 december 2015 uit de
woning zijn vertrokken. Wij zoeken
personen die (nog) staan ingeschreven op het adres Straatsburgflat
maar hier niet meer wonen. Zij hebben na hun verhuizing geen nieuw
woonadres aan de gemeente doorgegeven. Dat is verplicht om door te
geven. De lijst met personen die wij
zoeken vindt u op www.uithoorn.nl
Ambtshalve uitschrijven
Wij weten niet waar deze personen
nu wonen en wij kunnen daarom
geen contact met ze opnemen om
hun inschrijving aan te passen. Een
verhuizing moet verplicht 4 weken
vóór of 5 dagen na de adreswijziging
aan ons worden doorgegeven. Wij
hebben het voornemen om de personen die na 31 december 2015 staan
ingeschreven op de Straatsburgﬂat
uit het basisregister uit te schrijven.
Wat moet u doen?
Herkent u uw naam en adres op de
lijst? Neem dan contact met ons op
zodat wij u kunnen helpen met de
juiste in- of uitschrijving in de basisregistratie. Kent u iemand die op de
lijst staat? Neem dan contact op met
die persoon of personen of laat het
ons weten.
Wat zijn de gevolgen als iemand
niet staat ingeschreven op het
juiste adres?
De gevolgen van een verkeerde of
géén inschrijving zijn bijvoorbeeld:

-

-

Zij kunnen geen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen.
Zij hebben geen recht op financiële ondersteuning van de overheid, zoals huurtoeslag, studieﬁnanciering of een uitkering.
Zij mogen niet stemmen.
Bij een ramp of noodsituatie kunnen hulpdiensten zoals de politie
of de brandweer niet vaststellen
of zij op een bepaald adres wonen of niet. Dat kan levensbedreigend zijn.

Wettelijke verplichting
Wij zijn als gemeente verplicht deze bekendmaking te publiceren als
wij deze niet kunnen toesturen. Dat
staat geschreven in de Algemene
wet bestuursrecht (Artikel 3:41 lid 2).
Deze personen krijgen van ons drie
weken de tijd, tot 17 maart 2016 om
informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats.
Contact
Neem mondeling of schriftelijk contact met ons op. Bel met (0297)
513111 voor het maken van een afspraak of stuur een brief: gemeente Uithoorn, Afdeling Burgerzaken,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Beslissing
Vier weken na deze publicatie nemen wij over het voornemen een deﬁnitief besluit. Dit besluit maken wij
bekend via de krant, de website en
het publicatiebord bij het gemeentehuis.

Plaatsing ondergrondse containers
in De Kwakel, De Legmeer en
Burgemeester Kootpark
Vanaf 7 maart 2016 krijgen inwoners
in De Kwakel en de wijken De Legmeer en Burgemeester Kootpark ondergrondse restafval containers.
Als eerste is De Legmeer aan de
beurt met 33 ondergrondse containers. Daarna het Burgemeester
Kootpark met 7 ondergrondse containers. Eind maart krijgt De Kwakel
18 ondergronse containers.
Een paar dagen voor de plaatsing
van een container zetten wij waarschuwingsborden neer en zetten we
1 of meerdere parkeerplaatsen af.

Dan weet u wanneer u rekening kunt
houden met de werkzaamheden.
Van minicontainer naar ondergrondse afvalcontainer
De ondergrondse containers gebruikt u nu voor de inzameling van
gf/restafval in plaats van de grijze
container bij uw woning. Wij vervangen de deksel van de grijze container voor een oranje deksel. Uw container is dan klaar om uw PMD afval
(Plastic, Metaal en Drankpakken) in
te zamelen. U krijgt van ons bericht
wanneer wij de deksel van de grijze
container gaan omwisselen.

Ruimte huren via
Vindjeruimte.nl
Wie wil weten waar in Uithoorn ruimte te huur is voor sport, spel, ontspanning, een feestje of educatie, kan
voortaan terecht op www.vindjeruimte.nl/uithoorn. De website werd op 11
februari gelanceerd door de eerste
deelnemende verhuurders. Op de site zijn de te huren ruimtes in buurthuizen, sportaccommodaties, scholen en ook een kerk, overzichtelijk bij
elkaar in kaart gebracht. Het is de bedoeling dat de site wordt uitgebreid
met meer ruimtes, ook commerciële verhuurders zijn van harte welkom.

een, van
particulier tot
vereniging, een
ruimte ‘bekijken’,
checken op beschikbaarheid en reserveren.
Op de website staat per zaal beschreven wat de mogelijkheden zijn.
Zo is niet iedere zaal geschikt om in
te sporten en mag niet overal alcohol geschonken worden. De activiteiten waarvoor een ruimte gehuurd
kan worden, moet passen bij de bestemming van het gebouw.

Online zoeken, reserveren
en betalen
Via www.vindjeruimte.nl kan ieder-

Per locatie is aangegeven op welke manieren betaald kan worden, in
veel gevallen ook met I-deal.

WERK IN UITVOERING
Werkzaamheden Aalsmeerderbrug
De provincie Noord-Holland werkt
van vrijdag 26 februari tot en met dinsdag 8 maart 2016 aan de Aalsmeerderbrug in de provinciale weg N196
op de grens van de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer. Dit heeft
gevolgen voor het wegverkeer en de
scheepvaart. Omrijden via de N201.
Meer informatie leest u op www.
noord-holland.nl
Onderhoud Waterwolftunnel
Vanwege onderhoud is de Waterwolftunnel (N201) afgesloten op vrijdag

18 maart van 19.00 tot zaterdag 19
maart 2016 06.00 uur. Tijdens deze
periode zal de Waterwolftunnel zijn
afgesloten van hectometerpaal 38,80
tot en met 35,80 en is dit van invloed
op de omgeving.
Contact
Vragen over de werkzaamheden op
provinciale wegen? Kijk voor meer
actuele informatie op www.noordHolland.nl
Servicepunt Provincie Noord-Holland
T. 0800 - 0200 600 (gratis)
E: servicepunt@noord-holland.nl

Nieuwsbrief Uithoornlijn
Op dit moment loopt een onderzoek
naar de mogelijke verlenging van
de vernieuwde Amstelveenlijn naar
Uithoorn. In het onderzoek naar de
zogeheten Uithoornlijn werken de
Stadsregio Amsterdam, provincie
Noord-Holland en de gemeenten
Uithoorn en Amstelveen nauw samen. Onlangs verscheen weer een
nieuwsbrief Uithoornlijn. Een digitale nieuwsbrief om bewoners, ondernemers en organisaties op de
hoogte te houden van de belang-

rijkste ontwikkelingen. Over het onderzoek, over bijeenkomsten en reacties of over (tussentijdse) stappen. De nieuwsbrief is te vinden op
www. Stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn. De nieuwsbrief per e-mail
ontvangen? U kunt zich aanmelden
bij het projectsecretariaat: per mail
uithoornlijn@stadsregioamsterdam.
nl of telefonisch op 06-23997145.
De projectorganisatie is normaal gesproken bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur.

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE 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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de 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.

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).
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, Inzageperiode 29
januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. Stevens (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 januari 2016 tot en met 10 februari 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, D. van der Pol (0297)
513 111).
- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5, Inzageperiode 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, A. Stevens
(0297) 513111.
- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Grevelingen 40-42, Inzageperiode 12
februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Europarei Midden. Beroepsperiode 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, R. Noorhof (0297) 513111.
- Wijzigingsplan Randweg 105, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7 april
2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Randweg 101, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7 april
2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Noorddammerweg 37-39, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met
7 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Noorddammerweg 33, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7
april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Drechtdijk 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel.

WWW.UITHOORN.NL

-

Ontvangen 1 februari 2016.
Drechtdijk 61, aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een Bed &
Breakfast. Ontvangen 11 februari 2016.
Mijnsherenweg 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Ontvangen 4 februari 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een kunstwerk. Ontvangen 8 februari 2016.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Iepenlaan naast 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
woning.
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:
De Kwakel
- Noorddammerweg 17a t/m 17g, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een bedrijfsverzamelgebouw en huisvesting voor arbeidsmigranten.
Dorpscentrum
- Marktplein 17a, het vergroten van de woning met een dakopbouw

-

KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig gebruik) van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor
de hierna te noemen plannen:

De Kwakel
- Noorddammerweg 17a, het in gebruik nemen van de huisvesting voor arbeidsmigranten.
- Vuurlijn 36, het in gebruik nemen van een zorgboerderij ‘Inner-Art’.

Genoemde plannen liggen van vrijdag 26 februari 2016 tot en met donderdag 7 april
2016 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn
van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
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.

Vervolg op volgende blz.

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 Kwakel
- Het Fort 55. Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2016 aan de exploitant van Café Bar ’t Fort. Bezwaar t/m 25 maart
2016.
- Boterdijk 127, omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe woning.
Bezwaar: t/m 23 maart 2016.
- Het Fort 21, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 31 maart 2016.
De Legmeer (Buitendijks, Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg 100. Vergunning aan Heinkelklub De Kwakel voor het organiseren
van het 12e Internationale Scootertreffen van 13 t/m 16 mei. Bezwaar t/m 21 maart
2016.
- Bernard Zweershof 17, rioolaansluitvergunning voor het afvoeren van drainagewater. Bezwaar t/m 30 maart 2016.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16. Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2016 aan de exploitant van Café The River. Bezwaar
t/m 25 maart 2016.

Thamerdal
- Joost van den Vondellaan, wijziging standplaatsvergunning Zorg en Zekerheid; beëindiging innemen standplaats op woensdagmiddag, nieuwe vergunning voor innemen standplaats op dinsdagmorgen. Bezwaar t/m 16 maart 2016.
- Hoek Prinses Christinalaan/Irenelaan, wijziging standplaatsvergunning The Grill
Factory, beëindigen standplaatsvergunning op dinsdagmiddag, standplaatsvergunning voor zondagmiddag. Bezwaar t/m 16 maart 2016.
- Johan de Wittlaan 83, verklaring van geen bezwaar aan Sportservice Haarlemmermeer – What’s Up Uithoorn, voor het organiseren van een Nix-party voor jongeren
van 12 t/m 17 jaar. Bezwaar t/m 28 maart 2016.
- Admiraal Tromplaan nabij nr. 12, Rijpkema Schilders- en afwerkingsbedrijf B.V.,
vergunning voor het plaatsen van een schaftkeet en toilet van 15 februari 2016 t/m
14 maart 2016. Bezwaar t/m 29 maart 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, Bevolkingsonderzoek midden-west, vergunning
voor het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum in de periode van begin mei
t/m augustus 2016. Bezwaar t/m 29 maart 2016.
- Wiegerbruinlaan 8, vergunning kabels & leidingen voor het uitbreiden/wijzigen van
het elektriciteitsnet. Bezwaar t/m 22 maart 2016.
- Arthur van Schendellaan 37, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: t/m 25 maart 2016.
Uithoorn / De Kwakel
- Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 28 augustus
2016 tot en met 3 september 2016 aan De heer Karim Haghbyan namens de Stichting Steun Mensenrechten te De Haag voor het houden van een collecte te Uithoorn.
	Bevoegdhedentoedeling

Het college van de gemeente Uithoorn en de burgemeester hebben op 8 december
2015 besloten de directeur van de uitvoeringsorganisatie Duo+ mandaat te verstrekken
(met het recht van ondermandaat) voor het nemen van besluiten die samenhangen met
taken die vanaf 1 januari 2016 door de uitvoeringsorganisatie Duo+ worden uitgevoerd.
Het overzicht van de verstrekte (onder-)mandaten ligt voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij receptie van het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Op alle besluiten die in mandaat genomen worden is de Bevoegdhedenregeling
deelnemende partijen inzake Duo+ van toepassing. Ook deze regeling ligt ter inzage.
Het overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd waarbij de gedurende het jaar genomen besluiten omtrent mandateringen in het overzicht worden verwerkt.

Het college heeft daarnaast per 1 januari 2016 besloten:
- tot invorderingsambtenaar te benoemen de Teamleider Financiën in de uitvoeringsorganisatie Duo+, ter uitvoering van invorderingstaken, voor zover zijn bevoegdheid
strekt en voor zover deze taken niet zijn ondergebracht bij de reeds eerder benoemde invorderingsambtenaar in het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Regeling gemeentebelastingen Amstelland;
- tot heffingsambtenaar te benoemen de Teamleiders KCC en Vergunningen en Burgerzaken in de uitvoeringsorganisatie Duo+, ter uitvoering van heffingstaken, voor
zover hun bevoegdheid strekt en voor zover deze taken niet zijn ondergebracht bij
de reeds eerder benoemde heffingsambtenaar in het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Regeling gemeentebelastingen Amstelland;
- tot leerplichtambtenaar te benoemen in de uitvoeringsorganisatie Duo+:
a. De medewerker Beleidsuitvoering II, met functienaam Leerplichtambtenaar;
b. De medewerker Handhaving II, met de functienaam handhaver sociaal domein;
- de medewerker Handhaving III, met de functienaam gemeentesurveillant tot marktmeester te benoemen in de uitvoeringsorganisatie Duo+.
De directeur van de uitvoeringsorganisatie Duo+ is door het college gemandateerd namens de gemeente Uithoorn BOA’s en handhavers te benoemen met de hen toekomende bevoegdheden.

	Terinzage legging van de ontwerp-wijzigingsplannen
voor omzetting bedrijfswoning naar burgerwoning in
gebied Tussen Poelweg en Noordammerweg.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de onderstaande ontwerp-wijzigingsplannen voor omzetting bedrijfswoning naar burgerwoning in gebied
Tussen Poelweg en Noordammerweg met ingang van vrijdag 26 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage liggen:
- Randweg 101 (NL.IMRO.0451.WPRandweg101-OW01)
- Randweg 105 (NL.IMRO.0451.WPRandweg105-OW01)
- Noorddammerweg 33 (NL.IMRO.0451.WPNoordd33-OW01)
- Noorddammerweg 37-39 (NL.IMRO.0451.WPNoordd3739-OW01)
Toelichting
Op 25 juni 2015 zijn de nieuwe bestemmingsplannen voor het landelijk gebied door de
gemeenteraad van Uithoorn vastgesteld. De behoefte aan bedrijfswoningen bij de gevestigde bedrijven in dit gebied is afgenomen. Hierdoor is de vraag ontstaan om vrijgekomen bedrijfswoningen om te zetten naar burgerwoningen. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om bedrijfswoningen, met bijbehorende gronden, te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Voor bovenstaande adressen is
verzocht om toepassing te geven aan deze wijzigingsbevoegdheid om de bestaande
bedrijfswoningen om te zetten naar burgerwoningen. De verzoeken passen binnen de
wijzigingsvoorwaarden.

Ter inzage
De ontwerpwijzigingsplannen liggen van vrijdag 26 februari 2016 tot en met donderdag
7 april 2016 ter inzage. De ontwerpwijzingsplannen zijn digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de wijzingsplannen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen de ontwerpwijzingsplannen zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420
AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het wijzingsplan.
Uithoorn, 24 februari 2016

	VOORNEMEN AMBTSHALVE OPNAME GEGEVENS VERTREK

Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens per 31 december 2015
over te gaan tot ambtshalve opname gegevens over het vertrek, in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Uithoorn, aangezien wij geen enkele informatie
hebben verkregen over het huidige woonadres. Volgens artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) moet een persoon die verhuist binnen vier weken voor de
beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging
schriftelijk aan de gemeente laten weten wat het nieuwe adres is. Als het zo ver komt dat
uw gegevens over het vertrek worden opgenomen kan dat vervelende gevolgen hebben. U kunt dan bijvoorbeeld geen uitkering, rijbewijs enz. aanvragen. Artikel 3:41 lid 2
van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot ’ambtshalve opname gegevens vertrek’ te publiceren als de bekendmaking
niet kan geschieden door toezending.
Naam, geboortedatum, adres, woonplaats Uithoorn:
M. Slingerland, 11-08-1962,
Straatsburgflat 3
T.S. Sabajo, 12-06-1987
Straatsburgflat 4
V. van de Ven 27-08-1994
Straatsburgflat 6
R.M.U.K. Waardenburg 03-02-1989 Straatsburgflat 7
C. El Mahdaoui 19-10-1991
Straatsburgflat 9
J. El Mahdaoui 28-10-1984
Straatsburgflat 9
F.A. van Biert 15-04-1989
Straatsburgflat 12
J.H. Eemsing 12-10-1969
Straatsburgflat 23
J. de Grutter 14-02-1995
Straatsburgflat 26
A. Moetong 10-04-1961
Straatsburgflat 27
B. van Dam 30-05-1996
Straatsburgflat 40
T. Ritsema 02-01-1978
Straatsburgflat 48
R. Nieuwenburg 23-03-1989
Straatsburgflat 49
J. Hajoui 09-05-1983
Straatsburgflat 53
S. Zejli 25-11-1981
Straatsburgflat 53
M. Gharbi 18-05-1983
Straatsburgflat 56
M. Vogelaar 14-02-1980
Straatsburgflat 61
J.F. Caipain 11-11-1991
Straatsburgflat 62
C. Brinkman 03-08-1980
Straatsburgflat 63
P.F. Hoenselaar 16-07-1975
Straatsburgflat 64
T.H. Kammeron 28-02-1975
Straatsburgflat 67
M. Benaskar 29-03-1990
Straatsburgflat 74
J. Machkour 29-05-1967
Straatsburgflat 74
K. van Dijk 123-12-1989
Straatsburgflat 75
C. Akram 12-03-1982
Straatsburgflat 77
D.A. Romijn 06-08-1954
Straatsburgflat 82
J. Bijl 22-02-1996
Straatsburgflat 82
P.M.C. van der Geest 19-02-1969
Straatsburgflat 89

J.W.M. Determan 18-07-1973
R.A. Determan 27-11-1966
H. Moussi 28-7-1982

Straatsburgflat 101
Straatsburgflat 101
Straatsburgflat 120

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde personen in de
gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn
voor het naar voren brengen van de zienswijze is drie weken en vangt aan één dag na
de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Uw brief kunt
u richten aan de afdeling burgerzaken van de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te maken via
telefoonnr. 0297-513111.Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit
genomen. Het formele besluit tot opname gegevens vertrek zal tevens op deze wijze
worden gepubliceerd.
	Start inspraak op voorontwerpbestemmingsplan
“Drechtdijk 90”

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 90 is het ingediende initiatief om de intensieve veehouderij te beëindigen en om te schakelen naar biologische rundveehouderij en als nevenfunctie een agrarisch kinderdagverblijf te kunnen
exploiteren. Het initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief
mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart.
Inspraak
Het voorontwerp “Drechtdijk 90” ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 25 februari 2016 tot en met woensdag 9 maart 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen of het plan wordt aangepast.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet
ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens met inachtneming van de zienswijzen een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode,
de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen
kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 24 februari 2016

	Start inspraak op voorontwerpbestemmingsplan
“Drechtdijk 95”

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 95 is het ingediende verzoek voor het oprichten van een bedrijfswoning aan de Drechtdijk 95.
Inspraak
Het voorontwerp “Drechtdijk 95” ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 25 februari 2016 tot en met woensdag 9 maart 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen of het plan wordt aangepast.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet
ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens met inachtneming van de zienswijzen een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode,
de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen
kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 24 februari 2016

	Opheffen deel parallelweg Vuurlijn ter hoogte van
kruispunt Vuurlijn-Ringdijk
De raad heeft besloten om een deel van de parallelweg van de Vuurlijn, tussen Vuurlijn
36 en 42, aan het openbaar verkeer te onttrekken, op grond van artikel 9, lid 1 van de
Wegenwet. Het deel van de parallelweg tussen de twee inritten zal worden verwijderd.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot en met 6 april 2016 bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders.
Mandaat
De raad heeft besloten de behandeling van en de beslissing op bezwaarschriften tegen
dit besluit van de raad te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

www.uithoorn.nl
De Gemeenteraad van
Uithoorn informeert u
over zijn activiteiten

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

Nemen we de bus, of toch de tram?
binnen zijn fractie bezighoudt met het project.
“Het is een zeer bepalende
verandering voor het OV
in de gemeente, en het is ons
er daarom alles aan gelegen
dat de besluit vorming
hierover met de grootste
ernst wordt gevoerd.”

Herman Bezuijen, Gemeentebelangen

Uithoorn staat voor een belangrijke beslissing
wat betreft het openbaar vervoer richting
Amsterdam. De nieuwe Uithoornlijn is dan
ook aandachtspunt voor de gemeenteraad.
Nu de onderzoeken naar alle voor- en nadelen
van bus en tram worden afgerond, moet rond
de zomer een beslissing worden genomen.
“En die zal zéér weloverwogen zijn,” benadrukt
raadslid en fractievoorzitter Herman Bezuijen
van Gemeentebelangen.”

Ze zijn al veelvuldig in de
lokale media besproken,
de plannen voor de nieuwe
Uithoornlijn die rond 2020
operationeel zou moeten
zijn. “Als gemeenteraad
willen we de inwoners goed
op de hoogte houden van
de ontwikkelingen,” zegt
Herman Bezuijen, die zich

File
“Vanuit het Rijk wordt er
momenteel bezuinigd.
Veel forensen en reizigers
van en naar Amstelveen
en Amsterdam gebruiken
buslijn 170. Maar door
drukte op dit traject staat de
bus steeds vaker in de file.
Bovendien gaat Amsterdam
binnenkort streekvervoer
weren in de binnenstad.
De Stadsregio bekijkt daarom
de mogelijk heid om de te
vernieuwen Amstelveenlijn
door te trekken naar
Uithoorn, over de voormalige
spoorbaan. In de komende
tijd gaat de raad beslissen
of het een tramlijn wordt

“Bus 170 staat steeds vaker in de file.”

“Geïnteresseerden kunnen
de onderzoeken al inkijken op de site
van Stadsregio Amsterdam”
of een buslijn met een
eigen busbaan. Daarbij wordt
ook meegenomen tot hoever
we het tracé doortrekken.
Hierna neemt de Regioraad
een definitief besluit.”
Voor- en nadelen
Wat hebben de onderzoeken
tot nu toe opgeleverd? HB:
“Er is door de Stadsregio een
enquête gehouden onder
bewoners en onderzoek
gedaan naar tracékeuze,
plaatsing van voorzien
ingen en haltes, kosten, een
vergelijking van diverse busen tramvarianten, noem
maar op. Ook de veiligheid
wordt onder de loep genomen.
Er loopt nog een onderzoek
naar geluidsoverlast;
begrijpelijkerwijs een van
de zorgpunten voor direct
aanwonenden van het tracé.
Pas als we alle informatie
hebben en zodoende de vooren nadelen tegen elkaar af

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

kunnen zetten, nemen
we een standpunt in. Een
voordeel van de tram is dat
het uiteindelijk goedkoper
vervoer is, waardoor het
frequenter kan rijden. De bus
is minder storingsgevoelig.
Inspraak
Kunnen inwoners nog
invloed uitoefenen? HB:
“Jazeker. In het voorjaar
start de consultatieronde.
Alle onderzoeken en
relevante stukken worden
dan ter inzage gelegd,
waarop mensen vervolgens
schriftelijk kunnen reageren.
Op basis van die complete
input nemen de betrokken
gemeenteraden dan een
beslissing. Afgeronde
onderzoeken staan trouwens
nu ook op de website van
de Stadsregio, voor wie
zich alvast wil inlezen.”
Kijk op www.stadsregio
amsterdam.nl/uithoornlijn.

RAADSAGENDA
Datum: 25 februari 2016
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening, agenda 19.30 uur*

2

Inspreken burgers

3

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

4

OV-concessie Amstelland-Meerlanden,
19.40 uur

*Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag
31 maart 2016.
Alle commissievergaderingen
vinden plaats in de week
van 14 maart 2016.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Volg ons op Twitter
@RaadUithoorn.

