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CO L O F On
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
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 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:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan 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
maandag 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
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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Activiteiten en evenementen

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

-

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

scholieren op bezoek in
raadzaal
Op 13 en 20 maart bezoekt een aantal 5 VWO-klassen van het Alkwin
Kollege de gemeenteraad van Uithoorn.
In de raadzaal van het gemeentehuis zullen de leerlingen een raadsvergadering nabootsen, onder leiding van de voorzitter van de raad,
burgemeester Dagmar Oudshoorn. In het debat komen stellingen aan
de orde waarop de verschillende jongerenfracties en het jongerencollege zullen gaan reageren.
Aankomende week komen de raadsleden op bezoek bij de leerlingen van het Alkwin Kollege. De raadsleden zullen gastlessen geven bij maatschappijleer. In zijn algemeenheid zal gekeken
worden naar hoe de plaatselijke politiek werkt. Specifiek
gaat het om wat de raad doet en wie de raadsleden zijn.
Op deze wijze wil de gemeenteraad van Uithoorn de
interesse van de jongeren voor de lokale politiek
stimuleren.
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ALGemene inFORmAtie

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
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Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?

De week van nederland schoon,
grote schoonmaak in uithoorn
Van 10 tot en met 16 maart is het weer zover: de elfde editie van de week
van nederland schoon. Gemeente uithoorn doet ook dit jaar mee en er
worden op verschillende plekken schoonmaakacties georganiseerd. u
kunt ook meehelpen. Hoe? Dat leest u hieronder.
De gemeente Uithoorn sluit aan bij
de landelijke Week van Nederland
Schoon en de Landelijke Opschoondag. Niet alleen in de week van Nederland Schoon zijn inwoners actief, ook daarna worden nog schoonmaakacties gehouden. Wilt u meewerken aan een schoonmaakactie in
Uithoorn, lees snel verder.

Zaterdag 17 maart
Leden van roei- en kanovereniging
Michiel de Ruyter gaan om 9.00 uur
met boten en vanaf de oever aan de
slag om het afval in en om het water
weg te halen. De Amsteloever, de oever van de Kromme Mijdrecht en drijfafval in het Zijdelmeer worden opgeruimd.

Landelijk Opschoondag
zaterdag 10 maart
Net als in voorgaande jaren gaat de
Week van Nederland Schoon van
start met de landelijke Opschoondag. Op deze dag worden op diverse plekken in Uithoorn schoonmaakacties gehouden door buurtbewoners die vinden dat Uithoorn wel een
opknapbeurtje kan gebruiken. Rond
de Kinderboerderij in het Libellebos
wordt onder leiding van Bart de Koning schoongemaakt. Bij het winkelcentrum Zijdelwaard gaat DUS! onder leiding van Henk Wevers aan de
slag tussen 10.00 en 12.00 uur om
zwerfafval te verwijderen. Daarnaast
zijn er ook veel individuele bewonersinitiatieven.

Zaterdag 24 maart
Weliswaar buiten de Week van Nederland Schoon, maar toch niet minder belangrijk is de door Jan van
Vliet gereorganiseerde schoonmaakactie Buitenhof. Deze actie begint
om 10.00 uur en op het programma
staan: aanvegen binnenplein, beplanting van de binnentuin in orde
maken en uit de vijver en sloten vissen van zwerfvuil.

Buurtbeheer Centrum, Uithoorn aan
de Amstel organiseert een actie om
het zwerfvuil op te ruimen. Om 10.30
uur staat voor de deelnemers koffie
klaar en van 11.00 uur tot 12.30 uur
wordt in verschillende groepjes vuil
geruimd op diverse plekken in het
centrum. Vanaf 12.30 uur staat in ‘De
Morgenster’ een lunch klaar. Vooral
vanwege die lunch wil de organisatie
graag weten hoeveel mensen er aan
de actie meedoen. Meld u dus tevoren aan via gdschiffart@cardanus.nl
of 06-30722247.
woensdag 14 maart
Natascha Halici van stichting Cardanus gaat met bewoners de Europarei aanpakken, langs de flats en in
het groengebied. Wilt u graag meehelpen? Neem dan contact op via
nhalici@cardanus.nl
Vrijdag 16 maart
Basisschool De Vuurvogel doet tussen 12.30 en 14.00 uur mee aan Nederland Schoon. De leerlingen gaan,
gewapend met grijpers en vuilniszakken, het zwerfvuil in de wijken Zijdelwaard en Europarei opruimen.

Bewonersinitiatieven
In de komende tijd zijn er diverse bewonersacties rondom het opruimen
van zwerfafval. Meer weten? Neem
dan contact op met Giel Payens,
nederlandschoon@uithoorn.nl.
De gemeente
In deze week zet ook de gemeente
zich extra in. De hele week rijden de
veegwagens rond op locaties die niet
in bovenstaande acties zijn opgenomen, maar wel bekend zijn als verzamelplekken van zwerfafval. Ook worden de bermen van de N201 schoongemaakt en zorgt de gemeente voor
grijpers, handschoenen, vuilniszakken en bakken waar het verzamelde
zwerfafval in kan. Aan het einde van
de actie zorgt de gemeente ervoor
dat alles ook echt weg is.
Zelf iets organiseren
U kunt ook zelf een actie organiseren met medestraatbewoners,
maar u kunt ook aansluiten bij één
van de andere acties. Wilt u daarbij ondersteuning? Dan kunt u deze aanvragen door te mailen naar
nederlandschoon@uithoorn.nl onder vermelding van ‘opschoondag’. Kijk voor ideeën ook eens op
www.nederlandschoon.nl.
Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt
krijgt een speciaal opvallend hesje.
Wij vragen u dat bij het schoonmaken te dragen en tijdens de acties de
hele week extra voorzichtig te zijn in
het verkeer.

-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of
evenementen niet te vermelden.
Kijk voor meer informatie over de komende activiteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
6 mrt.

Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 u.
15 mrt.
Eetkamer ‘Goede Genade’. Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 u. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of 0297523272
15 mrt.
NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert een dialezing
door Annemarie Teunen over ‘Berlijn als een phoenix uit de as
verrezen’. Leden gratis toegang. Niet leden €1,50 p.p. 10.00
u. in De Schutse in Uithoorn.
16 mrt.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u. Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u.
17 mrt. +
Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorin14 apr.
schrijving 10.00-12.00 u of 14.00-16.00 u. Info: 06-50562903.
17 mrt.
Klimaat Straat Feest Informatie Middag 14 - 17 uur, voor bewoners Flevomeer, locatie, speelterrein Flevomeer.
17 mrt.
Het Rode Kruis afd. Uithoorn en De Kwakel, verkoop van een
breed assortiment handwerken in winkelcentrum Zijdelwaard
van 10.00 tot 16.00.
18 mrt.
2gether treedt op in Thamerkerk. Twee actrices spelen de eenakters “De koningin” en “De laatste keer”. Aanvang:14.30 u.
Toegangsprijs: € 12,-. Info: www.scau.nl
23 mrt.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u.
22 mrt.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 u. Kosten: €7,50.
25 mrt.
15.00-16.45 u. Lezing Ida van Zijl over Gerrit Rietveld en gebouw De Hoeksteen, de enige kerk die Rietveld ontworpen
heeft. Ida van Zijl is conservator in het Centraal Museum in
Utrecht. De lezing is in de bibliotheek in De Hoeksteen, prijs
€12,50. Pashouders €10,-. Korting tijdens voorverkoop €1,-.
29 mrt.
Eetkamer ‘Goede Genade’. Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 u. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of 0297523272
30 mrt.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u.
Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u.
3 apr.
Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zijdelwaardplein. 9.30-11.30 u.
6 apr.
Bingo, Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528,
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.
7 t/m 9 apr. B-jeugd Hockey Toernooi, zaterdag en zondag van 9.00-01.00
u. en maandag van 9.00-14.00 u, Uithoornse Hockey Club Qui
Vive, Vuurlijn 30.
15 apr.
Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici spelen op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a. Haydn
en Dvorak. Aanvang: 14.30 u. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.
scau.nl
20 apr.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u.
25 apr.
Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.1515.15 u.
Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een sport- en
spelparadijs, waar kinderen kunnen genieten van verschillende activiteiten. Per kind kost het €2,- om mee te doen. De opbrengst van de dag gaat naar een goed doel: ‘Run4Schools’.
26 apr.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 u. Kosten: €7,50.
evenementen vanaf mei 2012 staan op www.uithoorn.nl

activiteit

Buurt

Datum

Plaats

tijd

Inloopspreekuur
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg
Inloopspreekuur
Bewonersoverleg
Bewonersoverleg

Zijdelwaard
Centrum
Zijdelwaard
De Legmeer
Zijdelwaard
Thamerdal
Meerwijk

3 april
17 april
24 april
24 april
1 mei
22 mei
30 mei

Kate & Go op Zijdelwaardplein
Ponderosa
De Schutse (kleine zaal)
vooralsnog buurtsteunpunt
Kate & Go op Zijdelwaardplein
Ponderosa
Nog niet bekend

9.30-11.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
9.30-11.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
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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 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.
TER INZAGE

Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 120. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
ingang naar de woning Monnetﬂat 48. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,

-

Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Prinses Margrietlaan 134 en opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats
nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 17. Ter inzage van 29 februari t/m 11
april 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Ontwerp omgevingsvergunning Flower Direct activiteit milieu. Ter inzage 1
maart t/m 11 april 2012. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-513111.
Gewijzigd bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91”. Ter inzage van 9
maart 2012 t/m 19 april 2012 . Contactpersoon mw. A. Stevens, 0297-513111.
Toekomstvisie Libellebos. Ter inzage van 8 maart t/m 18 april 2012. Contactpersoon de heer R. van de Pol, 0297- 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 95, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame. Ontvangen 27 februari 2012.
Thamerdal
- Kuyperlaan 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
berging. Ontvangen 27 februari 2012.
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.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, Horeca-exploitatievergunning verleend aan het bestuur
van Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn voor het exploiteren van het
horecagedeelte van de Thamerkerk t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 2 april
2012
De Kwakel
- Anjerlaan 1, Verklaring van geen bezwaar aan de ouderraad van basisschool
De Zon voor het organiseren van:
- een reünie op 30 maart 2012 van 20.30 t/m 01.00 uur
- een fancy fair op 31 maart 2012 van 14.00 t/m 19.00 uur
- Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de ouderraad van Basisschool
De Zon voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens:
- de reünie op 30 maart 2012 van 20.30 uur t/m 01.00 uur
- de fancy fair op 31 maart 2012 van 14.00 tot 19.00 uur
Bezwaar t/m 6 april 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Cartograﬁelaan 3 t/m 29, omgevingsvergunning voor het oprichten van 14 twee
onder één kapwoningen. Bezwaar: t/m 10 april 2012.

Dorpscentrum
- Willem-Alexanderpoort 62-64, tijdelijke vergunning aan de exploitant van Trattoria Mangia E Bevi voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 mei 2012
- een drank- en horeca vergunning t/m 31 mei 2012;
Bezwaar t/m 13 april 2012
- Amstelplein passage winkelcentrum, omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een kiosk in de passage van Winkelcentrum Amstelplein. Bezwaar: t/m 11
april 2012.
- Schans 27, omgevingsvergunning voor het vervangen van twee gevelkozijnen
in de voorgevel. Bezwaar: t/m 11 april 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Cort van der Lindenplein, toestemming aan de gemeente Uithoorn voor diverse werkzaamheden op zondag 4 maart, 6, 20 en 27 mei 2012 tussen 08.00 en
10.00 uur en 12.00 en 15.00 uur.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
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de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over plaats, tijdstip, agenda en het aanvragen van spreektijd.
BEKENDMAKING PERSOONSGEBONDEN GEDOOGBESCHIKKING

De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben op 27 februari 2012 een persoongebonden gedoogbeschikking afgegeven voor het gebruik van een bedrijfswoning als
burgerwoning op de locatie Iepenlaan 24 te De Kwakel. De beschikking geldt tot
1 juli 2013. De mogelijkheid tot het maken van bezwaar staat open tot en met 10
april 2012.
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN
“LANDELIJK GEBIED, BOTERDIJK 91”

Op 23 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91” als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.bplgboterdijk91-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. Paragraaf 5.8 van de toelichting (waterparagraaf);
b. Aan artikel 3 van de planvoorschriften is een lid toegevoegd.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, Boterdijk 91 liggen van 9 maart 2012
tot en met 19 april 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage
in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en
in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging 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 gemeenteraad 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, 7 maart 2012

VERLEEND MANDAAT VOOR AANGAAN HUUROVEREENKOMSTEN
LIGPLAATSEN ELZENLAAN

Burgemeester en wethouders hebben besloten hun bevoegdheid, om overeenkomsten aan te gaan tot verhuur van ligplaatsen aan de Elzenlaan, te mandateren aan het hoofd van de afdeling Leefomgeving. Dit besluit treedt donderdag 8
maart 2012 in werking en werkt terug tot 28 juni 2010.
TOEKOMSTVISIE LIBELLEBOS DOOR RAAD VASTGESTELD

Op 23 februari 2012 heeft de raad de toekomstvisie voor het Libellebos vastgesteld. Het betreft een visie en het uitvoeringsplan geeft niet aan wanneer het gewenste eindbeeld gerealiseerd zal zijn. Er wordt gezocht naar ﬁnancieel draagvlak
en in het tweede kwartaal van 2012 moet duidelijk worden welke onderdelen uitgevoerd kunnen worden.
U kunt de visie nalezen op www.uithoorn.nl\wonen en wijken\visie en beleid. Daarnaast ligt de visie tot en met 18 april 2012 ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

