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De gemeente Uithoorn organiseert 
een prijsvraag voor het ontwerpen 
van een speeltoestel in het gebied bij 
de Iepenlaan en daar hebben we de 
hulp nodig van kinderen van 8 tot 10 
jaar.  
Tussen de Iepenlaan en de Vuurlijn 
stonden kassen. Die zijn nu gesloopt 
en de gemeente gaat daar een mooi 
park aanleggen.In het park komen  
fruitbomen, wandelpaden en water. 
Er komt ook een speelplek. Niet zo-
als de meeste speelplekken, maar 
een lekker ruig terrein. Zo komt er 
een touwbrug, boomstammen en er 
komt een heuvel met een uitkijkpunt.

Maak je ontwerp
In het park wordt ook een speeltoe-
stel geplaatst in de vorm van een 
vliegtuig. We weten nog niet hoe dat 
eruit komt te zien. Daarom vragen 
we jullie om een ontwerp te maken 
van een mooi vliegtuig waarbij je kunt 
denken aan:
- Glijden 
- Klimmen 
- Vliegtuigen spotten 

- Toegankelijk en bereikbaar voor 
zoveel mogelijk kinderen 

- Gebruik je fantasie! 
Het ontwerp kan in de vorm van een 
tekening of een maquette (papier, 
karton etc.). Het winnende ontwerp 
zal door een leverancier zo goed mo-
gelijk worden nagemaakt.

Verzin een naam voor het park
We zoeken ook nog een naam voor 
het park. Over een paar maanden 
gaan we beginnen met de aanleg van 
het park, dan zal ook het winnend 
ontwerp van het vliegtuig bekend ge-
maakt worden en misschien ook een 
passende naam!

Insturen
Je kan je inzending voor 21 maart 
2014 sturen naar: Gemeente Uit-
hoorn, t.a.v. Gabry Schavemaker, 
Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uit-
hoorn. Vergeet niet je naam en je 
leeftijd te noemen. Wist je dat... de 
inrichting van het groengebied wordt 
mogelijk gemaakt door de Stichting 
Leefomgeving Schiphol.

Wie ontwerpt het meest spannende 
en uitdagendste speelvliegtuig?

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

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: 
- Concept “Gebiedsvisie Ruilverkaveling”. Inzageperiode vrijdag 14 februari 

2014 tot en met donderdag 27 februari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkelingen 
M. Blonk, 0297-513111.

- 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.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Vogellaan 104, het verplaatsen van de bestaande schuur en het maken van 

een overdekt terras.

 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
- Dwarsweg 4. Melding ontvangen van de heer Pannekoek ten behoeve van het 

realiseren van een tijdelijke uitweg bij het perceel Dwarsweg 4.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Weegbree 55. Ontheffi ng artikel 35 verleend aan mevrouw E.M. Meijer voor 

het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de voorstellingen van 
toneelvereniging Maskerade van 27 februari t/m 1 maart 2014 en van 16 t/m 
18 oktober 2014. Bezwaar t/m 31 maart 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning verleend aan Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de 

Amstel voor het organiseren van een streekmarkt op 13 september 2014 van 
10.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 2 april 2014.

- Eendracht 4. Verklaring van geen bezwaar aan tafeltennisvereniging VDO 
voor het organiseren van een receptie en reünie op 17 mei 2014 van 16.00 tot 
24.00 uur.

- Schans 108. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café 
De Herbergh 1883 voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 decem-
ber 2014. Bezwaar t/m 1 april 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Rodenbachlaan. Vergunning aan Hemubo betontechnieken voor het plaatsen 

van een opslagcontainer en een ecotoilet op de openbare weg t/m 14 maart 
2014. Bezwaar t/m 2 april 2014.

- Zijdelwaardplein 60 t/m 88. Vvergunning kabels en leidingen voor het aanpas-
sen van het LD-gasnet, het verwijderen van 8 gasaansluitingen en het aan-
brengen van 5 tijdelijke G4 aansluitingen. Bezwaar t/m 4 april 2014.

 PUBLICATIE INSPRAAKRESULTAAT TUINGROENDEPOTS
Op 19 februari 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Uithoorn de volgende locaties aangewezen ter uitbreiding van het aan-
tal tuingroendepots:
1.  hoek Grevelingen/Gouwzee (Meerwijk Oost)
2.  Korte Polderweg nabij kruising Watsonweg (Meerwijk West)
3.  Traverse nabij Boterdijk (De Kwakel)
4.  Geertruidahoeve (De Legmeer)
5.  Joost van den Vondellaan tegenover winkels (Zijdelwaard)
6.  Marsmanlaan (Zijdelwaard)
De tekeningen zijn te downloaden via www.uithoorn.nl.

 VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
 INDIENEN VAN EEN REGISTRATIEVERZOEK VOOR PERSONEN 
 VAN ANDERE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat personen van andere lidstaten 
van de Europese Unie, indien zij ingezetenen zijn van deze gemeente, zich bij de 
gemeente kunnen laten registreren als kiezer van de Nederlandse leden van het 
Europees Parlement
Voorwaarden:
a. op de dag van kandidaatstelling 8 april 2014 heeft u uw werkelijke woonplaats 

in Nederland;
b. op de dag van de stemming bent u 18 jaar of ouder;
c. u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat. 
Het schriftelijke verzoek wordt u toegezonden. De eenmaal geregistreerde per-
soon blijft geregistreerd zolang hij ingezetene is van een Nederlandse gemeen-
te. Het schriftelijke verzoek bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet in de lid-
staat van kiesrecht is uitgesloten en dat hij/zij het kiesrecht uitsluitend in Neder-
land zal uitoefenen. Uw verzoekschrift dient uiterlijk op 9 april 2014 door ons te 
zijn ontvangen. Ingediende verzoeken ontvangen na deze datum gelden pas voor 
de volgende verkiezing.  
Uithoorn 18 februari 2014          
De burgemeester voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

 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).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Werkzaamheden en afsluiting 
Zijdelweg (N521) 28 t/m 31 maart
De Zijdelweg (N521) te Amstel-
veen wordt op vrijdag 28 maart van-
af 18.00 uur tot maandagochtend 31 
maart 6.00 uur afgesloten voor door-
gaand verkeer. 
De afsluiting is nodig om de slinger 

te verwijderen en de nieuwe roton-
de op de Zijdelweg aan de noordzij-
de van de N201 (Amstelveense kant) 
aan te sluiten op de bestaande Zij-
delweg. Ook worden de op- en afrit-
ten aangesloten op de nieuwe situa-

Geen aanvraag paspoort of 
identiteitskaart mogelijk op 
donderdag 6 en vrijdag 7 maart
In verband met de invoering van de 
tienjarige geldigheid van een pas-
poort en identiteitskaart is het niet mo-
gelijk om op deze genoemde datum 
een paspoort of identiteitskaart aan te 
vragen. Vanaf zondag 9 maart 2014 
wordt de geldigheidsduur van het pas-
poort en de Nederlandse identiteits-
kaart voor personen die 18 jaar en 
ouder zijn, verlengd van vijf naar tien 
jaar. Daarom wordt een nieuw model 
van de documenten ingevoerd. Hier-
door is het een aantal dagen vooraf-

gaand aan de datum van invoering 
niet mogelijk om reisdocumenten aan 
te vragen. De ‘sluiting’ is noodzakelijk 
omdat bij de producent de systemen 
en personalisatiemachines moeten 
worden aangepast om de documen-
ten van het nieuwe model te kunnen 
vervaardigen. Dat is een complexe en 
tijdrovende operatie. Binnengekomen 
paspoorten en identiteitskaarten kun-
nen dan wel worden uitgereikt op 6 en 
7 maart 2014 bij de KCC balie in het 
gemeentehuis.

Straatnaam Bertram blijft 
gewoon bestaan
In de Nieuwe Meerbode van 19 fe-
bruari jl. stond een artikel over de 
straatnaam Bertram in de rubriek 
‘Reactie van een lezer’. In dit arti-
kel wordt de indruk gewekt dat de 
straatnaam Bertram zou verdwij-
nen en dat er een commissie zou 
zijn die de straatnaam zou intrek-
ken. De gemeente weet hier niets 
van en deze verandering is ook 
niet aan de orde. Er is geen besluit 
of een voornemen daartoe deze 
straatnaam te wijzigen. 

Foutieve informatie
De gemeente weet niet waar de 
schrijver deze informatie op ba-
seert, maar de bewoners van de 
Bertram hoeven zich geen zorgen 
te maken, de straatnaam blijft ge-
woon gehandhaafd.. De afgelopen 
dagen zijn er brieven binnenge-
komen van verontruste inwoners 
uit de Bertram. De gemeente vind 
het spijtig dat deze informatie in de 
krant is gekomen en hoopt dat dit 
artikel duidelijkheid biedt.

tie. Het Shell-tankstation is geduren-
de dit weekeinde gesloten. Met be-
hulp van verkeersregelaars worden 
de hulpdiensten en bussen van con-
nexxion doorgelaten. 

Fietsers houden doorgang. Aanslui-
tend zijn de op- en afritten geopend 
voor het verkeer van en naar de nieu-
we N201. Meer informatie leest u op 
www.uithoorn.nl



Op woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen: alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel  van 18 jaar en 
ouder mogen dan naar de stembus. Dit is deel 4 van een serie, waarbij de partijen u helpen bij het maken van uw keuze.

Bent u er al uit? Bepaal uw standpunt voor de verkiezingen R A A D S A G E N D A

Datum: 27 februari 2014  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1   Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3   Europarei, wensen en 
bedenkingen overeen-
komst grondexploitatie 
19.40 uur

4   Verordening Basis 
Registratie Personen
20.30 uur

5   Wijziging vergader-
structuur: invoering 
commissies 21.10 uur

Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 13 maart 
2014. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

CDA
Jordy Keimes

Bereikbaarheid
Verwerking van ver-
keersstromen moet
optimaal doorgang 
vinden, daarom kiest 
het CDA voor betere 
coördinatie van infra-
structurele maatregelen.
   Zorgen voor goede 
bereikbaarheid voor 
voetgangers en fietsers, 
met name voor buur-
ten waar scholen zijn.

  Goed OV-netwerk met 
snelle verbindingen.

  Goede en veilige 
bereikbaarheid 
met de auto.

DUS! (GroenLinks/D66)
Peter Timmer

Afval: (grond)stof 
tot nadenken!
Een schone gemeente, 
zonder overlast van 
hondenpoep en zwerf-
vuil, waarbij afval 
zoveel mogelijk weer als 
grondstof kan dienen.
  Meer grondstoffen 
inzamelen: dat scheelt!

  Uithoorn onder-
gronds (met z’n 
containers).

  Minder zwerfafval: 
samen houden 
we Uithoorn en 
De Kwakel schoon!

Groen Uithoorn
Arjan Koopmans

Kwetsbare groepen
Groen Uithoorn 
maakt zich sterk voor 
kwetsbare groepen. 
Denk aan ouden van 
dagen of mensen die 
gehandicapt, eenzaam 
of afhankelijk van zorg 
zijn. Voor deze mensen 
moet voldoende budget 
zijn, ondanks de bezui-
nigingen. Ook als dit 
betekent dat voor andere 
projecten, zoals het 
nieuwe dorps centrum, 
minder geld is. Dat is 
de keuze die Groen 
Uithoorn maakt.

Ons Uithoorn
Benno van Dam

Kansen voor jeugd
In Uithoorn moeten 
kinderen zich 
optimaal kunnen 
ontwikkelen. Dit 
betekent, voor ons 
gemeentebestuur, 
extra aandacht voor:
  Spelen, sporten 
en cultuur.

   Goed onderwijs en 
de bibliotheek.

  Behoud openbaar 
(kleinschalig) 
zwembad.

  Initiatieven van 
jongeren tussen 
12 en 18 jaar.

Gemeentebelangen
Herman Bezuijen

Wonen
In iedere wijk zo gedif-
ferentieerd mogelijk 
bouwen. Bouwen 
van een aantrekkelijk 
woningaanbod dat 
‘doorstroming’ verbetert.
   Faciliteren van 
speciale projecten 
voor starters- of 
jongerenwoningen.

  Bevorderen van 
levensloopbestendig 
bouwen (Nultrede 
woningen).

  Goede verhouding 
koop- en huur-
woningen.

VVD
Nick Roosendaal

Afvalinzameling: Geen 
ophaalbeperking bij 
uw afvalverwerking

Het inzamelen van 
afval en de reiniging 
van de leefomgeving 
gebeurt efficiënt, 
waardoor we de 
kosten laag houden.
  Maximale afval-
scheiding realiseren 
we door het voor 
de bewoners zo 
gemakkelijk 
mogelijk te maken. 

  Gemakkelijk en 
goedkoop!

PvdA
Els Gasseling

Economie en 
werkgelegenheid

De PvdA wil een 
gemeente die goed 
bereikbaar is en waar 
onderwijs, bedrijfs-
leven en overheid 
nauw samenwerken.
   Een plan, gericht 
op het behouden 
en uitbreiden van 
werkgelegenheid.

   Vernieuwing en verster-
king winkelaanbod.

  Revitalisering van 
bedrijfsterreinen. 

  Voorkomen van 
leegstand.
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