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COLOFON
Gemeente Uithoorn
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
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. 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
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.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Gemeente Uithoorn helpt
Oranje Fonds bij zoektocht
naar Kroonappels
De gemeente Uithoorn is benaderd
door het Oranje Fonds om te helpen
bij de zoektocht naar Kroonappels.
‘Kroonappels’ is een initiatief van het
Oranje Fonds.
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt al jaren
sociale initiatieven in Nederland en
doet dat met geld, kennis en contacten. Prins Willem Alexander en Prinses Máxima zijn al sinds de oprichting beschermpaar van het Oranje
Fonds. Naast de jaarlijkse uitreiking
van de Appeltjes van Oranje bezoeken ze regelmatig bijzondere initiatieven die het Oranje Fonds steunt.
Zoektocht naar Kroonappels
Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert het Oranje

Fonds een speciale actie, genaamd
‘Kroonappels’. Samen met iedereen
in Nederland gaat het Oranje Fonds
op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste en leukste sociale initiatieven. Zo wijst het Oranje Fonds onze nieuwe Koning en Koningin de
weg naar bijzondere maatschappelijke organisaties overal in het land.
Voor de uiteindelijke winnaars is er
€50.000,- beschikbaar én een Appeltje van Oranje.
Opgeven en meer
informatie
Bent u verbonden aan zo’n organisatie in Uithoorn? Lees dan op www.
kroonappels.nl hoe u kunt meedoen.
Kent u zo’n organisatie? Wijs deze
dan op de Kroonappels. U kunt zich
tot vrijdag 8 maart aanmelden.

Belastingaanslag 2013
In de laatste week van februari valt
de aanslag voor de gemeentelijke
belastingen weer bij u op de deurmat.
Deze ontvangt u van het nieuwe samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Amstelland.
Gemeentebelastingen Amstelland
Met ingang van 1 januari 2013 brengt
de gemeente Uithoorn de uitvoering van de gemeentelijke belastingen onder in de gemeenschappelijke
regeling Gemeentebelastingen Amstelland. Tot dit samenwerkingsverband behoren naast Uithoorn: de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Die-

men en Ouder-Amstel. Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Amstelland is gehuisvest in Amstelveen.
Meer informatie
Op de website www.gemeentebelastingenamstelland.nl vindt u onder
andere formulieren, meest gestelde vragen en antwoorden over het
aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013 en meer informatie over de
verschillende belastingsoorten. Telefoon: (020) 540 48 86 (bereikbaar
tussen 8.30-12.30 uur). E-mail: belastingen@amstelveen.nl
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WERKZAAMHEDEN
AMSTELDIJK ZUID

Vanaf maandag 4 maart 2013 worden er bomen gekapt en beplanting gesnoeid op de Amsteldijk Zuid,
tussen de Noordzuidroute en Grote
Wielen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de Amsteldijk Zuid vanaf 4 maart tot en met 8
maart 2013 dagelijks tussen 9.00 uur
en 16.00 uur afgesloten. Het ﬁetspad
aan de binnenzijde van de Amsteldijk
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Zuid blijft beschikbaar voor fietsers
en voetgangers.
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan
kunt u contact opnemen met de heer
E. Valkenburg van de afdeling Leefomgeving via tel. nr. 06-10942757 of
per e-mail via gemeente@uithoorn.
nl t.a.v. E. Valkenburg. Kijkt u op de
website www.uithoorn.nl voor actuele
informatie over de afsluiting en omleidingsroutes en meer informatie over
dit onderwerp.

Verbetering route voor ﬁetsers
en voetgangers in Libellebos
De gemeente Uithoorn gaat nog dit
voorjaar de route voor fietsers en
voetgangers in het Libellebos (parallel aan de Anton Philipsweg en de Johan Enschedeweg) verbeteren.
Reacties in november 2012
Tussen 7 en 21 november 2012 hebben inwoners de gelegenheid gehad
om te reageren op het concept ontwerp voor de ﬁetsverbinding Biezenwaard. Er zijn 15 reacties ontvangen,
waarbij ook reacties op eerder ingezonden reacties. Veel reacties hadden feitelijk betrekking op onderwerpen die al ter sprake zijn geweest bij
het vaststellen van de inrichtings- en
beheervisie Libellebos, waaruit deze ﬁetsverbinding voortvloeit. Deze
reacties gaven dan inhoudelijk ook
geen aanleiding om het ontwerp voor
de ﬁetsverbinding aan te passen.
Deﬁnitief ontwerp
Het college van B&W heeft kennisgenomen van de ingestuurde reacties

en op 19 februari 2013 het deﬁnitieve
ontwerp voor de ﬁetsverbinding vastgesteld. Omdat op dit moment begrazing van het Libellebos door rundvee
niet langer plaatsvindt, is het niet nodig om wildroosters te plaatsen. Ook
de huidige klaphekken zijn hierdoor
overbodig geworden.
In het deﬁnitieve ontwerp is hiermee
rekening gehouden. De ﬁetsverbinding zal aangewezen worden als onverplicht fietspad. Dit betekent dat
het fietspad niet gebruikt mag worden door bromﬁetsers.
Meer info?
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de
heer P.M. Louwerse van de afdeling
Leefomgeving. Dit kan telefonisch
via nummer 0297-513111 of per email via gemeente@uithoorn.nl t.n.v.
P.M. Louwerse.
Kijk op onze website www.uithoorn.
nl voor uitgebreide informatie over dit
onderwerp.

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 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 kunt u vinden in het 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.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk:
- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio AmstellandMeerlanden. Inzageperiode 23 januari - 6 maart 2013. Info: mevrouw I. Straathof, tel.:(0297) 513111.
- Ontwerp voor de herinrichting van Prins Bernhardlaan en Thamerlaan. Inzageperiode 14 februari t/m 6 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.
- Ontwerpverkeersbesluiten en ontwerp-raadsbesluit in verband met de inrichting
van de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Inzageperiode: 14 februari tot en met
27 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en met
11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperiode: 1
maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan ter hoogte van de Dreeslaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van vijf paardenkastanjes. Ontvangen 20 februari 2013.
TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
TER INZAGE LEGGING ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein” met ingang van 1 maart 2013 gedurende zes
weken ter inzage ligt.

Bestemmingsplan
Het winkelcentrum Zijdelwaardplein wordt vanaf 2013 geherstructureerd. Het winkelcentrum wordt groter met nog betere voorzieningen. Deze herstructurering
vindt plaats in opdracht van Delta Lloyd als eigenaar van het winkelcentrum. Als
gevolg van deze herstructurering moeten tevens aanpassingen plaatsvinden in de
buitenruimte rondom het winkelcentrum. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Uithoorn. Als gevolg van de herstructurering van het winkelcentrum en de aanpassingen in de buitenruimte dient het bestaande bestemmingsplan voor dit gebied te worden aangepast.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein” ligt van 1 maart 2013 tot en met
11 april 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen
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op http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad 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, 27 februari 2013

TER INZAGE LEGGING ontwerpbestemmingsplan
“Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp” met ingang van 1 maart 2013
gedurende zes weken ter inzage ligt.

Bestemmingsplan
Met de omlegging van de N201 worden de Zijdelweg en de Amsterdamseweg
de belangrijkste twee ontsluitingswegen van Uithoorn. Dit betekent dat vanuit het
oogpunt van doorstroming en verkeersveiligheid ingrepen nodig zijn in de bestaande verkeerscirculatie en weginfrastructuur in de directe omgeving. Op grond hiervan dienen ook de Thamerlaan en Prins Bernardlaan opnieuw ingericht en aangesloten te worden op de Amsterdamseweg.
De aanpassingen aan de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan passen grotendeels
binnen het vigerende bestemmingsplan. Op enkele (kleine) onderdelen dient een
aanpassing van het bestemmingsplan plaatst te vinden. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op plaatsen waar een rotonde is voorzien en waar de
overkluizing van de Thamersloot vervalt. Echter, om één overzichtelijk geheel van
het gehele tracé te hebben, wordt een bestemmingsplan opgesteld voor de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp in zijn geheel.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp ligt van 1 maart
2013 tot en met 11 april 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te
raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek, alsmede in het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 te Uithoorn,
geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 13:00-17:00 uur.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad 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, 27 februari 2013

