Zet rolcontainers in eigen tuin!
Inwoners in onze gemeente zetten
steeds vaker hun container in achterpaden. Dit levert onveilige situaties
op. De gemeentesurveillant controleert daarom regelmatig en spreekt
inwoners hierop aan.
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Gemeentenieuws
CO L O F O n
www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

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 /receptie
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

sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen en
schuldhulpverlening)
telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie
adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt
bijwonen of meer informatie? meld u aan
via 0297-513231.

maak uw buurt veiliger
Helaas kan dit gebeuren als grijze
rolcontainers niet in uw eigen tuin of
op eigen terrein staan, maar in een
achterpad. Natuurlijk staan de containers niet mooi in de tuin. Maar
door uw container in de tuin of op eigen terrein te plaatsen verkleint u de
kans op brandstichting. U maakt uw
buurt dus veiliger, voor uzelf en uw
buren.
Veiligheid
Containers mogen alleen op straat

Zet uw container in de tuin en help
ons uw buurt veiliger te maken.
melding
Heeft u in uw buurt ook een probleem met rolcontainers in een achterpad of op de openbare weg, dan
kunt u een melding doen via www.
uithoorn.nl/melding

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder
spreken?

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Advertentiewerving
De advertentiewerving voor de gemeentegids Uithoorn is begonnen en
u kunt als ondernemer of instelling
benaderd worden door de vertegen-

Woensdag 1 februari ontving wethouder Ria Zijlstra een rolstoel uit
de handen van Marijn Makkes van
der Deijl van Jens Beenhakker. Jens
Beenhakker heeft de rolstoel ter beschikking gesteld van de Ontmoetingsgroep van Vita Amstelland. Rolstoelen zijn een belangrijk hulpmiddel voor de beginnend dementerende deelnemers van deze groep. Vrijwel elke dag doet de Ontmoetingsgroep een wandeling met elkaar en

met een rolstoel kunnen ook de deelnemers, die niet meer goed te been
zijn, toch mee naar buiten. Ria Zijlstra: “Het is voor ouderen heel belangrijk om te blijven bewegen en
mee te blijven doen. De oude rolstoelen van Vita waren echt aan vervanging toe, dus dit was een heel
welkom gebaar van JenS Beenhakker. Ik ben heel blij dat zij de deelnemers van de Ontmoetingsgroep zo
ondersteunen.”

tweede Kamerverkiezingen
woensdag 15 maart 2017

waar kunt u stemmen
- Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16
- Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29
- De Springschans, Eendracht 8
- Evangelische Christelijke Gemeente, Herman Gorterhof 3
- Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16
- KnA-gebouw, Legmeerplein 49
- Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27
- Alkwin Kollege, Weegbree 55
- Het Duet, Prinses Christinalaan 120
- Kantine De Brede School, Randhoornweg 39
- Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

geeft. Bij twijfel kunt u vragen naar
de acquisitiebrief of neem contact
met ons op (0297) 513 111.

Rolstoel voor Ontmoetingsgroep
aan Vita-Amstelland

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u weer stemmen voor de verkiezing
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. U mag in de
gemeente Uithoorn in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente
stemmen. Neem als u gaat stemmen uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. Als u zich niet kunt legitimeren mag u niet stemmen.
U brengt uw stem uit op een stembiljet. De stemlokalen zijn allemaal
toegankelijk voor mindervaliden. De stemlokalen zijn open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Commissievergaderingen

FmR uitgever
gemeentegids 2017
De gemeentegids 2017 wordt dit jaar
uitgebracht door uitgeverij FMR Producties/Lokaal Totaal. De advertentiewerving én het nalopen van alle gegevens (gratis vermeldingen)
wordt gedaan door verkopers van
FMR/Lokaal Totaal. FMR is de enige uitgever die de officiële gemeentegids van de gemeente Uithoorn uit-

schuur afgebrand
Afgelopen weekend stond er een
grijze rolcontainer (papier) in brand
in Uithoorn. Deze container stond in
een achterpad bij een houten schuur.
De brand is van de container overgeslagen naar de schuur. Vervolgens
is niet alleen de schuur volledig afgebrand maar er is ook een persoon
gewond geraakt door inademing
van de rook. De afgebrande container was niet van de eigenaar van de
schuur maar van een buurtbewoner.

staan op de dag dat ze geleegd
moeten worden. Dit is vooral een
veiligheidsmaatregel. We zetten de
voordelen nog een keertje voor u op
een rij:
- Een achterpad bij de tuin is vaak
te smal om rolcontainers of andere obstakels te plaatsen.
- U hindert uw buren wanneer zij
met een fiets of brommer de tuin
of schuur willen bereiken of de
containers aan de straat willen
zetten.
- U maakt het inbrekers heel makkelijk.
- U neemt een risico: de container
kan doelwit worden van baldadigheid of kan worden gebruikt
voor het weggooien ander (en/of
eventueel) brandend afval.
- U kunt ook de hulpdiensten hinderen wanneer zij hulp moeten
verlenen als zij via dit achterpad
een woning moeten bereiken.
Dan telt elke seconde!

woordiger van FMR Producties. Let
op! Andere firma’s die u benaderen
voor een advertentie of vermelding
in de gids, werken NIET in opdracht
van de gemeente Uithoorn. De vertegenwoordiger van FMR Producties/Lokaal Totaal kan u een aanbevelingsbrief van de gemeente laten
zien waaruit blijkt dat hij/zij als enige advertenties mag werven voor de
gemeentegids. Wilt u zelf ook adverteren in de gemeentegids? Op www.
lokaaltotaal.nl vindt u meer informatie over adverteren.

Gratis vermelding
Staat u al met een gratis vermelding
in de gemeentegids (Verenigingen,
instellingen, clubs etc.)? Dan wordt
u op dit moment telefonisch of per
e-mail benaderd door FMR Produkties/Lokaal Totaal om uw gegevens
te controleren. U kunt hier gerust op
reageren. Zij doen dit in opdracht
van de gemeente. Wilt u een vermelding in de gemeentegids? Op www.
lokaaltotaal.nl vindt u meer informatie over het aanmelden van uw gegevens.

Lees meer informatie over stemmen en de verkiezingen op
www.uithoorn.nl/verkiezingen

O F F i Ci ë L e m ed ed eL in G e 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 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:
- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesselink (0297) 513111.
- Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesselink (0297) 513111.
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017. Inzageperiode: 26 januari 2017 tot en met 9 maart 2017. Inlichtingen bij afdeling Leven, R.
Wesselink (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzage periode 24 februari
2016 tot en met 6 april 2016. Inlichtingen bij R. Noorhoff, afdeling grondbedrijf
en vastgoed (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
- Hoofdweg 151, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een verwerkingsruimte met een bedrijfsgebouw. Ontvangen 2 februari 2017.
- Voorling, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een onderheide betonvloer. Ontvangen 2 februari 2017.
- Dwarsweg 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van de woning. Ontvangen 4 februari 2017.
- Graslaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel.
Ontvangen 15 februari 2017
- Iepenlaan tussen 16 en 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een woning. Ontvangen 14 februari 2017
- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw. Ontvangen 8 februari 2017.
dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de achterkant van de woning. Ontvangen 2 februari 2017.
- Koningin Julianalaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van
het bestemmingsplan. Ontvangen 7 februari 2017.
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 80, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
en het vergroten van de schuur. Ontvangen 9 februari 2017

www.uithOORn.nL

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 Kwakel
- Betula 11, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand. Bezwaar: t/m 29 maart 2017.
- Hoofdweg 151, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een warmteopslagtank. Bezwaar: t/m 21 maart 2017.
- Kwakelsepad 16 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het herstellen van de fundering. Bezwaar: t/m 30 maart 2017.
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Koolmees 31, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 24 maart 2017.
- Koolmees 33, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 24 maart 2017.
GewijZiGd FinAnCieeL BesLuit mAAtsChAPPeLijKe
OndeRsteuninG en jeuGdhuLP 2017

Door het college van burgemeester en wethouders is het gewijzigd Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp van de gemeente Uithoorn (januari 2017) vastgesteld. In het Financieel besluit heeft het college nadere regels
vastgesteld. De ingangsdatum van het financieel besluit is 1 januari 2017 en vanaf
15 februari 2017 te zien op de website van Overheid.nl.
AAnwijZinGsBesLuit OndeRGROndse COntAineRs
ZijdeLwAARd

Op basis van het grondstoffenbeleid en de beleidsregels voor locatieplannen van
ondergrondse containers (zie www.decentrale.regelgeving.overheid.nl), heeft het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn op 20 december 2016 en 14 februari 2017 locaties aangewezen voor ondergrondse containers voor groente-, fruit- en restafval in Zijdelwaard. De locatieplannen zijn te vinden op de website van de gemeente. Er worden hierover geen huis-aan-huis-brieven verzonden.
VAststeLLinG BestemminGsPLAn héLène swARthLAAn

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 2 februari 2017 het bestemmingsplan Hélène Swarthlaan als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451. BPHeleneSlaan-VG01 heeft vastgesteld.

toelichting
In 2011 heeft de raad het bestemmingsplan Hélène Swarthlaan vastgesteld. Hierbij is besloten om voor het perceel aan de Hélène Swarthlaan, waar in het verleden
een schoolgebouw stond, de bestemming te wijzigen naar wonen en de realisatie van 11 woningen mogelijk te maken. Door de verandering in de vraag vanuit de
markt is het woningbouwprogramma aangepast. Het nieuwe bouwplan, dat uitgaat
van 20 woningen, voorziet in een drietal rijen met aaneen gebouwde woningen en
een twee-onder-één-kap woning. De woningen sluiten aan bij de omgeving en bestaan uit twee bouwlagen met een kap. Aangezien de gewijzigde plannen niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan passen, moet dit worden aangepast. Hierbij geldt dat bestemmingsplan flexibel is opgesteld zodat het nog vrijheid
geeft in de grootte van de bouwblokken en de woningtypologie.

Vervolg op volgende blz.

O F F i Ci ë L e me d e d e L in G en en B e Ke n d mA K in Ge n
Vervolg van vorige blz.

ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
24 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt daarnaast gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op de website van de gemeente.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (24 februari 2016 tot en met 6 april
2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden 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 ge-

meenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
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 voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling 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 afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 22 februari 2016
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ACtiViteitenBesLuit miLieuBeheeR, meLdinG

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge het Activiteitenbesluit hebben ontvangen. De melding betreft het starten van een bedrijf.
Ontvangstdatum melding: 15 januari 2017
Melder: Firma Duijnisveld
Locatie: Hoofdweg 151, de Kwakel
Zaaknummer: 2947172

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag over
deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder: www.odnzkg.
nl Er wordt dan contact met u opgenomen.

