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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, telefoon 
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 lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk 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 vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen 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 grif-
fi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schor-
sende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank 
in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemo-
tiveerd 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: 
- 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.

- Ter inzage legging ontwerp “Bestemmingsplan Drechtdijk 109”, bezwaarperi-
ode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W. van 
de Lagemaat 0297-513111.

-  Ter inzage legging ontwerp van “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard lo-
caties 1 tm 4”. Bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtin-
gen bij Ontwikkeling M.W.M. Blonk 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning. Ontvangen 27 februari 2014.

 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
- Noorddammerweg 19, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-

staand bedrijfspand ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. 
Bezwaar: t/m 11 april 2014.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Langs de Baan 76, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. 

Bezwaar: t/m 9 april 2014.
- Brunel 71, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Be-

zwaar: t/m 9 april 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kolgans 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinschuur met 

overkapping. Bezwaar: t/m 10 april 2014.

 WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens 
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhin-
der. Het verzoek heeft betrekking op nieuwbouw van 19 woningen aan de Boter-
dijk. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van 
de Boterdijk. Het ontwerp van het verzoek ligt, met de daarbij behorende stuk-
ken, vanaf donderdag 6 maart tot vrijdag 18 april 2014 tijdens kantooruren ter in-
zage in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Na (telefonische) af-
spraak kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Opmerkin-
gen over het ontwerpverzoek kunnen binnen bovengenoemde termijn schriftelijk 
bij ons college worden ingebracht (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). De-
gene die bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens 
niet bekend te maken.

 BEKENDMAKINGEN OP GROND VAN DE WET WERK EN BIJSTAND 
 (WWB)
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op 
grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waar-
op zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Het dagelijks 
bestuur heeft op 6 februari 2014 de volgende beleidsregels vastgesteld:
- Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uit-

hoorn 2013;
- Beleidsregels giften Aalsmeer-Uithoorn 2013;
- Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezekerheidswetten 

Aalsmeer-Uithoorn 2013

 BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST INZAKE 
 BOTERDIJK EIGEN HAARD LOCATIES 1 T/M 4
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning maken burgemeester en wethouders van Uithoorn bekend dat zij op 20 fe-
bruari 2014 een anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in 
de Wet ruimtelijke ordening zijn aangegaan met woningcorporatie Eigen Haard.

De overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen aan de Boterdijk, 
kadastraal bekend gemeente Uithoorn, 
(Loc 1) sectie C nummer 1650 tussen huisnummers 58 en 76,
(Loc 2) sectie C nummer 3419 tussen huisnummers 94 en 116
(Loc 3) sectie D 3791, sectie D 5186 tussen huisnummers 115 en 121 en 
  tussen huisnummers 123 en 129
(Loc 4) sectie D 5188 tussen huisnummers 139 en 161
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke or-
dening, ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over 
grondexploitatie van vrijdag 7 maart 2014 t/m donderdag 17 april 2014 ter inza-
ge in het gemeentehuis.
Uithoorn, 5 maart 2014

 TER INZAGE LEGGING ONTWERP VAN “BESTEMMINGSPLAN 
 BOTERDIJK EIGEN HAARD LOCATIES 1 TM 4”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp van 
“Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4” met ingang van vrijdag 
7 maart 2014 t/m donderdag 17 april 2014 ter inzage ligt.
Toelichting
Eigen Haard heeft aangegeven dat het project voor deze locaties aan de Boterdijk 
zoals dat is vastgelegd in ‘Bestemmingsplan Boterdijk’ niet te realiseren is. De re-
den hiervoor is voor een groot deel terug te voeren op de economische recessie. 
Daarom heeft Eigen Haard gevraagd of de gemeente wil meewerken aan de rea-
lisatie van een gewijzigd plan. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een nieuw be-
stemmingsplan wordt gemaakt. 
Ter inzage
Het ontwerp van “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 tm 4” ligt met 
ingang van vrijdag 7 maart 2014 t/m donderdag 17 april 2014 ter inzage. Het ont-
werpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, ge-
durende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, ge-
durende de openingstijden van het dorpshuis. 
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad 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, 5 maart 2014

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Werkzaamheden Dorpscentrum
Er staat het komende jaar veel te 
gebeuren in het dorpscentrum. Dit 
brengt veel (weg)werkzaamheden 
met zich mee. Wij begrijpen dat dit 
voor u overlast zal veroorzaken. Wij 
proberen hier uiteraard rekening mee 
te houden en de overlast zoveel mo-
gelijk voor u te beperken. U kunt hier 
lezen wat de komende periode op de 
planning staat. 

Puzzel
Er staat het komende jaar veel te ge-
beuren in het dorpscentrum: afron-
ding van de werkzaamheden aan de 
Thamerlaan/Prins Bernhardlaan, rio-
leringswerkzaamheden, werkzaam-
heden aan de beschoeiing bij de Am-
stel, aanleg van de passantenhaven 
en boodschappensteiger, herinrich-
ting van Wilhelminakade en Markt-
plein, sloop Resmipanden en bouw 
cultuurcluster Confucius, evenals de 
invoering van diverse verkeersmaat-
regelen. Het is een hele puzzel om 
de werkzaamheden zodanig uit te 
voeren, dat de bereikbaarheid van 
het centrum zo goed mogelijk is ge-
regeld. Daarnaast houden we bij de 
planning rekening met het vaar- en 
terrassenseizoen. Helaas zijn om-
leidingen en overlast onvermijdelijk. 
We proberen dat uiteraard wel zoveel 
mogelijk te voorkomen. Bovendien 
kunnen onvoorziene omstandighe-
den maken dat planningen wijzigen.

Inloopbijeenkomst over planning
Op 13 maart is een inloopbijeen-
komst over de planning en uitvoe-
ring van de diverse werkzaamheden 
in het dorpscentrum. U bent welkom 
van 17.00 tot 20.00 uur in het ge-
meentehuis.

Werkzaamheden op korte termijn
Voorafgaand aan de inloopbijeen-
komst op 13 maart is sprake van (de 
start van) de volgende werkzaamhe-
den:

Hoofdonsluiting
De werkzaamheden aan de hoofd-
ontsluiting zijn eind maart klaar: Prins 
Bernhardlaan en Thamerlaan zijn op-

nieuw ingericht en het viaduct onder 
de busbaan is opengesteld.

Kabels
De gemeente Uithoorn voert op dit 
moment, samen met met Liander, 
werkzaamheden uit aan het elektri-
citeitsnet op onder andere Marktplein 
en Wilhelminakade. Deze bestaan 
uit het leggen van een kabel voor de 
nieuwe openbare verlichting voor de 
Waterlijn en vervanging van oude 
elektriciteitskabels. Liander vervangt 
hierbij ook de huisaansluitingen. De 
werkzaamheden nemen ongeveer 8 
weken in beslag. Daarnaast is een 
nieuwe kabel nodig voor een zonne-
studio aan de Wilhelminakade. Hier-
voor voert een aannemer werkzaam-
heden uit in onder meer de Prinses 
Beatrixlaan, Prins Clausstraat. De 
aannemer informeert de aanwonen-
den hierover.

Riolering
In de eerste week van maart begin-
nen de werkzaamheden aan de rio-
lering van Koningin Julianalaan (ge-
deeltelijk), Marktplein, Dorpsstraat 
(gedeeltelijk) en Wilhelminakade. De 
werkzaamheden zijn eind april klaar. 
De aannemer begint met de uitvoe-
ring in de Koningin Julianalaan tus-
sen de Oranjelaan en Marktplein. 
Verkeer kan dan niet doorrijden naar 
het Marktplein. Dat duurt ongeveer 
drie weken. Daarna starten de werk-
zaamheden op het Marktplein, afslui-
ting van de straat is niet nodig. In de 
bodem op het Marktplein is veront-
reiniging aangetroffen die moet wor-
den verwijderd. Daarom worden hek-
ken geplaatst rond het werkterrein en 
dragen de werknemers beschermen-
de kleding. 
Tot slot zijn Dorpsstraat (tussen 
Marktplein en Prinses Irenelaan) en 
de Wilhelminakade aan de beurt. Ge-
durende een aantal dagen zal steeds 
een ander deel opengebroken zijn. 
Doorgaand verkeer is dan niet mo-
gelijk. De werkzaamheden aan de 
Dorpsstraat en Wilhelminakade be-
ginnen pas op het moment dat de 
hoofdontsluiting klaar is.

Beschoeiing
De beschoeiing langs de Amstel be-
schermt de waterkant tegen afkalven 
en golfslag. De beschoeiing, ook wel 
damwand genoemd, is geen water-
kering. Daarvoor moet de dijk die on-
der het wegdek achter de beschoei-
ing ligt. Uit onderzoek is gebleken dat 
de beschoeiing gestabiliseerd moet 
worden. In maart begint de aanne-
mer met het baggeren van de bodem 
langs de beschoeiing, het slaan van 
nieuwe palen voor steigers en ver-
volgens het storten van stenen. Door 
deze steenstorting wordt de stabili-
teit voor lange tijd gegarandeerd. De 
werkzaamheden gebeuren vanaf het 

water en zijn, wanneer alles volgens 
planning verloopt, eind april klaar. 

Kap bomen
Om de werkzaamheden aan de rio-
lering op het Marktplein mogelijk te 
maken, is het noodzakelijk om een rij 
bomen te kappen. Bij de herinrichting 
van de waterlijn worden nieuwe bo-
men geplant. Dit voorjaar wordt het 
Resmipand en een aantal naastge-
legen panden gesloopt om plaats te 
maken voor cultuurcluster Confuci-
us. De boom die in één van de tui-
nen staat moet worden gekapt. Dat 
gebeurt begin maart, vóór het broed-
seizoen.

Op donderdag 6 maart om 14:30 
uur vindt de feestelijke opening van 
Boekstart in de bibliotheek Uithoorn 
plaats door wethouder Ria Zijlstra. 
Ria Zijlstra zal het eerste boekstart-
koffertje overhandigen aan een ou-
der met een baby. 

Wat is Boekstart?
BoekStart stimuleert lezen met ba-
by’s, dreumesen en peuters. Dit 
schept een band tussen ouder en 
kind en is goed voor de taalontwik-
keling. Samen een boekje lezen – 
plaatjes aanwijzen en verhaaltjes 
vertellen – versterkt de band met je 
baby. En kinderen die als baby al zijn 
voorgelezen, zijn later beter in taal. 
Je kan dus niet vroeg genoeg be-

ginnen met voorlezen. Het landelijke 
project BoekStart voor baby’s stimu-
leert dit. De bibliotheek speelt hierbij 
een centrale rol, dus ook onze bibli-
otheek in Uithoorn op de Alfons Ari-
enslaan 1. 

Gratis lid!
Alle ouders die in 2013 en begin 2014 
een baby hebben gekregen hebben 
eind februari een brief van de ge-
meente ontvangen met daarin een 
voucher om hun baby gratis lid te ma-
ken. Daarbij krijgen de ouders dan 
ook gelijk het leuke BoekStartkoffer-
tje cadeau. Met daarin een babyboek-
je en een boekje met kinderliedjes en 
een cd. In de bibliotheek is een speci-
ale BoekStarthoek met babycollectie.

Feestelijke opening van 
BoekStart in de bibliotheek

De gemeente Uithoorn krijgt net als 
alle andere gemeentes in Nederland 
per 1 januari 2015 meer taken bij het 
ondersteunen van zorg- en hulpvra-
gen. 
Om dat goed te kunnen voorbereiden 
start de gemeente een onderzoek 
naar het gebruik van zorgvoorzienin-
gen. Dat gebeurt samen met zorg- en 
welzijnsorganisaties. 

Hoe gaat het onderzoek?
De organisaties vullen voor hun klan-
ten een vragenlijst in. Hiervoor wor-

den de gegevens uit cliëntdossiers 
gebruikt. Deze gegevens worden 
ANONIEM gemaakt. Door de gege-
vens te combineren, kunnen groepen 
mensen onderscheiden worden met 
ongeveer dezelfde voorzieningen. 

Meer informatie
Mocht u gebruik maken van een 
zorgvoorziening en meer willen we-
ten over het onderzoek dan kunt u te-
lefonisch contact opnemen met de 
gemeente Uithoorn. U kunt vragen 
naar Derkje Veurink: 0297- 513111.

Gemeente Uithoorn start 
onderzoek naar gebruik van 
zorgvoorzieningen

Geen aanvraag paspoort 
of identiteitskaart mogelijk 
op donderdag 6 maart en 

vrijdag 7 maart 2014
Binnengekomen paspoorten en identiteitskaarten kunnen 

dan wel worden uitgereikt op 6 en 7 maart 2014 
bij de KCC balie in het gemeentehuis.

Vervolg op volgende blz.



G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
5 maart 2014

 ter inzaGe leGGinG ontwerp van 
 “BestemminGsplan DrechtDijk 109”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp van 
“Bestemmingsplan Drechtdijk 109” met ingang van vrijdag 7 maart 2014 t/m don-
derdag 17 april 2014 ter inzage ligt.
toelichting
Op 5 februari 2014 hebben burgemeester en wethouders een ruimte voor ruim-
te overeenkomst gesloten met de eigenaar van het perceel Drechtdijk 109. Kern 
van deze overeenkomst is:
- Het slopen van alle bedrijfsbebouwing, bestaande uit de kassen, bedrijfsruim-

te en bijbehorende voorzieningen binnen het plangebied;
- Het na de sloop inrichten van het overeengekomen gedeelte van het perceel 

binnen het plangebied als grasland;
- Het wijzigen van de bestemming van de bedrijfswoning in burgerwoning, met 

bijbehorend erf en tuin, en van de glastuinbouwbestemming in een agrarische 
bestemming zonder bouwmogelijkheden.

Voorliggend ontwerpbestemmingsplan betreft de herziening van de bestemmin-
gen naar aanleiding van de gesloten overeenkomst.

ter inzage
Het ontwerp van “Bestemmingsplan “Drechtdijk 109” ligt met ingang van vrijdag 
7 maart 2014 t/m donderdag 17 april 2014 ter inzage. Het ontwerpbestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de 
openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstij-
den van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstij-
den van het dorpshuis. 
indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad 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, 5 maart 2014.

 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.officielebekendmakingen.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.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 BekenDmakinG openBare verGaDerinGen 
 welstanDscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

officiële meDeDelinGen en BekenDmakinGen
vervolg van vorige blz.

w w w . u i t h o o r n . n l

“Haar kinderboerderij staat nu 
ook in mijn testament”

Een Goed Doel in uw testament?

Uw nalatenschap kan voor een Goed Doel 
écht het verschil maken. Wilt u meer weten 
over nalaten aan een Goed Doel van uw 
voorkeur? 

Kijk op onze website voor doelen dichtbij; in 
de buurt... of dichtbij uw hart.

“Haar kinderboerderij staat nu 
ook in mijn testament”

www.goednalaten.nl   of bel voor persoonlijk  advies:  0900 1 144 441Een Goed Doel wordt voor goed dichtbij... wanneer u 
het opneemt in uw testament. En dat kan ook nog eens 
fiscaal vriendelijk. Meer weten over nalaten aan úw 
Goede Doel? Neem contact met ons op! 

Nalaten: de fiscus mag 
wel wat minder...

www.goednalaten.nl of bel voor advies: 0900 1 144 441

“Haar kinderboerderij staat nu 
ook in mijn testament”

Een Goed Doel in uw testament?

www.goednalaten.nl   of bel voor persoonlijk  advies:  0900 1 144 441

Uw nalatenschap kan voor een Goed Doel 
écht het verschil maken. Wilt u meer weten 
over nalaten aan een Goed Doel van uw 
voorkeur? 

Kijk op onze website voor doelen dichtbij; in 
de buurt... of dichtbij uw hart.




