
G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 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

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

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Met afspraak:
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Zonder afspraak:
maandag 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt. 
Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar te-
gen kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik niet altijd 
vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. U kunt ook 
mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen en bekend-
makingen ook op www.uithoorn.nl en op www.offi cielebekendmakingen.nl 

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het 
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat 
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of 
dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, ten-
zij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de be-
zwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan 
zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de 
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrech-
ter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen 
van een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
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 Amster-
dam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u griffi e-
kosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende wer-
king. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een gemo-
tiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor 
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet u betalen. 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbin-
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige 
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi ciele-
bekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeente-
pagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U 
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerp natuurbeheerplan 2016. Inzageperiode 26 januari 2015 tot en met 8 

maart 2015. Inlichtingen bij: Leefomgeving, L. Becker, (0297) 513111
- Bekendmaking anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, Vuurlijn 27, De 

Kwakel Beroepsperiode: 6 februari 2015 t/m 19 maart 2015. Inlichtingen bij Afde-
ling Ontwikkeling, Dhr. W.M. van de Lagemaat (0297) 513111.

- Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Legmeerpolder 
Zuid, McDonald’s (ontwerp). Inzageperiode 12 februari 2015 tot en met 25 maart 
2015. In te zien bij gemeente Amstelveen aan de balie Bouwen en Vergunningen 
in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen of via de gemeentelijke 
website www.amstelveen.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

- Legger voor secundaire Waterkeringen 2015. Inzageperiode 9 februari 2015 tot en 
met 22 maart 2015. Inlichtingen bij Leefomgeving, R. van Buuren, (0297) 513111.

- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Waterbeheerplan 2016-2021. Inzageperiode 
2 februari 2015 tot en met 15 maart 2015. Inlichtingen bij Leefomgeving, R. van 
Buuren, (0297) 513111.

- Voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 5 maart 2015 tot 
en met donderdag 26 maart. Inlichtingen bij de afdeling Ontwikkeling, A. Stevens, 
(0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplannen Landelijk gebied en ontwerp-paraplubestemmings-
plan Prostitutiebeleid. Inzageperiode 6 maart 2015 tot en met 17 april 2015. Inlich-
tingen bij afdeling Ontwikkeling A. Stevens (0297 513111.

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 35 
te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking ante-
rieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 april 2015. In-
lichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 47-
49 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking an-
terieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 april 2015. In-
lichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Randweg 141-145 te 
De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking anteri-
eure overeenkomst. Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel 
Randweg 141-145 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en 
bekendmaking anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 
15 april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 72, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de be-

staande bergruimte. Ontvangen 24 februari 2015.
- Jaagpad 18c, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een schuil-

stal. Ontvangen 17 februari 2015.
- Mijnsherenweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de be-

staande bedrijfsruimte. Ontvangen 20 februari 2015.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 9, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de wo-

ning op de zolderverdieping. Ontvangen 15 februari 2015.
- Goudlijster 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakka-

pellen. Ontvangen 21 februari 2015.
- Tussen Gooimeer en Ganzendiep, aanvraag omgevingsvergunning voor het aan-

leggen van een nieuwe persriolering en het plaatsen van pompputten. Ontvangen 
20 februari 2015.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun be-
voegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen 
aanvraag:

Thamerdal
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 7 eengezins-

woningen.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 10 wonin-

gen.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 27 wonin-

gen. 

 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
- Iepenlaan 27, omgevingsvergunning voor het oprichten van een brug. Bezwaar: 

t/m 1 april 2015.
- Linie 1a, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bezwaar: t/m 7 

april 2015.
- Linie 1b, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bezwaar: t/m 7 

april 2015.
- Evenementenlaan. Vergunning aan circus Belly Wien voor het houden van circus 

voorstellingen van 11 t/m 15 maart 2015. Bezwaar t/m 10 april 2015.
- Iepenlaan 27. Melding ontvangen van ENZO architectuur & interieur B.V. voor het 

realiseren van een uitweg van het perceel Iepenlaan 27 naar de Iepenlaan in De 
Kwakel.

- Kerklaan 16. Ontheffi ng artikel 35 aan de heer Verburg namens Stichting Dorps-
huis De Quakel voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Ko-
ningsdag op 27 april 2015, Midzomeravondfeest op 20 juni 2015 en Kermis De 
Kwakel op 8 september 2015. Bezwaar t/m 1 april 2015.

- Noorddammerweg 30. Tijdelijke Drank- en horecavergunning aan de exploitant 
van Monkey Town Uithoorn t/m 19 mei 2015. Bezwaar t/m 2 april 2015.

- Vuurlijn 30. Vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organise-
ren van het B-jeugd hockeytoernooi op 23 en 24 mei 2015. Bezwaar t/m 3 april 
2015.

- Vuurlijn 30. Vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organise-
ren van het C-jeugd hockeytoernooi op 20 en 21 juni 2015. Bezwaar t/m 3 april 
2015.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 86, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfaf-

scheiding. Bezwaar: t/m 10 april 2015.
- Prinses Christinalaan 81. Vergunning aan Van der Meer afbouw voor het plaatsen 

van een afvalcontainer van 23 t/m 27 februari 2015. Bezwaar t/m 3 april 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Du Perronlaan 60, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. Be-

zwaar: t/m 1 april 2015.
- Nicolaan Beetslaan 106, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel van de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 1 april 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Europarei 3. Vergunning aan Uithoornse Wieler Training Club voor het organise-

ren van een BMX-minikamp op 14 en 15 maart 2015. Bezwaar t/m 3 april 2015.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade cultuurcluster. Melding ontvangen van Van Wijnen projectontwik-

keling West B.V. voor het realiseren van een viertal uitwegen van het perceel Wil-
helminakade cultuurcluster naar de Prins Clausstraat te Uithoorn.

- Wilhelminakade 3. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van café de Gevel voor 
het exploiteren van een horecabedrijf en een Drank- en horecavergunning t/m 13 
mei 2015. Bezwaar t/m 30 maart 2015.

- Willem Alexanderpoort 62-64. Wijziging van het terras behorende bij de vergun-
ning van de exploitant van horecabedrijf Trattoria Mangia E Bevi voor het exploite-
ren van het horecabedrijf en de Drank- en horecavergunning t/m 6 oktober 2016. 
Bezwaar t/m 9 april 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 30. Vergunning aan de exploitant van Restaurant Fortress Amstel 

Fort voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar 
t/m 30 maart 2015.

- Schans 108. Vergunning aan de exploitant van café De Herbergh 1883 voor het 
exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 9 april 
2015.

- Zijdelveld. Vergunning aan mevrouw Dongelmans voor het organiseren van de 
Kunstroute op 6 en 7 juni 2015. Bezwaar t/m 6 april 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van 20 tijdelijke 

reclameborden om kenbaarheid te geven aan de SP tijdens de Provinciale Staten 
Verkiezingen op 18 maart 2015. Bezwaar t/m 31 maart 2015.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders over 
het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een 
vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 
513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en 
het aanvragen van spreektijd.

 
 WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED VOOR PERCEEL 

 NOORDDAMMERWEG 35 TE DE KWAKEL (ARTIKEL 3.6 WET 
 RUIMTELIJKE ORDENING (WRO)) EN BEKENDMAKING ANTERIEURE 
 OVEREENKOMST
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten 
om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Noorddammerweg 35 te 
De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische doelein-
den, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestemming “Awg - 
werken in het groen” zal gelden.
Bekendmaking anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in ar-
tikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van deze 
wijzigingsprocedure een anterieure overeenkomst is aangegaan met Sanvast Vast-
goedontwikkeling B.V. met betrekking tot het perceel Noorddammweg 35 De Kwakel. 
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst wordt op grond van 
artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening terinzage gelegd. 
Terinzage 
Het besluit en de zakelijke beschrijving van de overeenkomst liggen van 6 maart 2015 
tot en met 15 april 2015 ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. 
Daarnaast ligt het besluit terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstij-
den van het gemeentehuis. 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep 
worden ingesteld door degenen die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbesluit, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest zich met een zienswijze tot het college van burgemeester en wet-
houders te wenden. 

Dit 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. Het collegebesluit treedt daags na afl oop van bovengenoem-
de beroepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbe-
sluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 4 maart 2015

 WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED VOOR PERCEEL 
 NOORDDAMMERWEG 47-49 TE DE KWAKEL (ARTIKEL 3.6 WET 
 RUIMTELIJKE ORDENING (WRO)) EN BEKENDMAKING 
 ANTERIEURE OVEREENKOMST
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten 
om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Noorddammerweg 47-49 
te De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische doel-
einden, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestemming “Awg 
- werken in het groen” zal gelden.
Bekendmaking anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in ar-
tikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van deze 
wijzigingsprocedure een anterieure overeenkomst is aangegaan met Noorddammer 
vastgoed, Postbus 124, 1430 AC Aalsmeer, ten deze vertegenwoordigd door haar di-
recteur dhr. H.C.J. Kea met betrekking tot het perceel Noorddammweg 47-49 De Kwa-
kel. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst wordt op grond 
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening terinzage gelegd. 
Terinzage 
Het besluit en de zakelijke beschrijving van de overeenkomst liggen van 6 maart 2015 
tot en met 15 april 2015 ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. 
Daarnaast ligt het besluit terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstij-
den van het gemeentehuis. 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep 
worden ingesteld door degenen die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbesluit, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest zich met een zienswijze tot het college van burgemeester en wet-
houders te wenden. 
Dit 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. Het collegebesluit treedt daags na afl oop van bovengenoem-
de beroepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbe-
sluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 4 maart 2015

 
 WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED VOOR PERCEEL 

 RANDWEG 141-145 TE DE KWAKEL (ARTIKEL 3.6 WET RUIMTELIJKE 
 ORDENING (WRO)) EN BEKENDMAKING ANTERIEURE 
 OVEREENKOMST
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten 
om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van Randweg 141-145 te De 
Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming “Agrarische doelein-
den, glastuinbouw Ag” komt te vervallen en in plaats daarvan de bestemming “Awg - 
werken in het groen” zal gelden.
Bekendmaking anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in ar-
tikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van deze 
wijzigingsprocedure een anterieure overeenkomst is aangegaan met Hans Janse Be-
heer B.V., Twijnderlaan 16, 1431 DD Aalsmeer, ten deze vertegenwoordigd door haar 
directeur dhr. Odin Janse met betrekking tot het perceel Randweg 141-145 De Kwa-
kel. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst wordt op grond 
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening terinzage gelegd. 
Terinzage 
Het besluit en de zakelijke beschrijving van de overeenkomst liggen van 6 maart 2015 
tot en met 15 april 2015 ter inzage en is digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl. 
Daarnaast ligt het besluit terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstij-
den van het gemeentehuis. 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep 
worden ingesteld door degenen die een zienswijze heeft ingediend tegen het ont-
werpbesluit, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest zich met een zienswijze tot het college van burgemeester en wet-
houders te wenden. 
Dit 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. Het collegebesluit treedt daags na afl oop van bovengenoem-
de beroepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbe-
sluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 4 maart 2015

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN 
 LANDELIJK GEBIED EN ONTWERP-PARAPLUBESTEMMINGSPLAN 
 PROSTITUTIEBELEID
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de onderstaande ont-
werpbestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied en het ontwerp-paraplubestem-
mingsplan Prostitutiebeleid met identifi catiecode NL.IMRO.0451.PBPprostibeleid-
OW01 met ingang van vrijdag 6 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage liggen:
- Landelijk gebied - Veenweidegebied 
 (identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPLGveenweide-OW01 )
- Landelijk gebied - Glastuinbouwgebied 
 (identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPLGglas-OW01)
- Landelijk gebied - Langs de Vuurlinie 
 (identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPLGvuurlinie-OW01)
- Landelijk gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg 
 (identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPLGpoelweg-OW01)
- Landelijk gebied - De Kwakel Tuinbouwgebied 
 (identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPLGtuinbouw-OW01)

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Vervolg op volgende blz.

Online meldingen doorgeven
Iets kapot aan pleinen, wegen, sport-
velden, parken, overlast of een ge-
vaarlijke situatie (gat in de weg, om-
gewaaide boom, kapotte lantaarn-
paal of speeltoestel), meld dit online 
via www.uithoorn.nl/melding 

Online doorgeven
U kunt uw melding eenvoudig door-
geven via het online formulier op 
www.uithoorn.nl/melding Het invullen 
van het formulier duurt enkele minu-
ten. Houd uw BSN-nummer of uw Di-
giD bij de hand. 
Omschrijf uw melding zo duidelijk 
mogelijk. Dat helpt een vlotte afhan-
deling. Meldingen met een onduide-
lijke toelichting en locatieomschrij-
ving kunnen wij niet in behandeling 
nemen. 
Als u uw persoonsgegevens en e-
mailadres invult, informeren wij u 
ook over de afhandeling van uw mel-
ding. Met uw DigiD kunt u daarna de 
voortgang van afhandeling volgen 

(via uw persoonlijke internetpagina 
Mijn Uithoorn).

Gevaarlijke situatie of 
spoedeisende zaak
Meld een gevaarlijke situatie of een 
spoedeisende zaak altijd telefonisch 
(0297) 513111. Dan kunnen we zo 
snel mogelijk actie ondernemen.

Mobiel uw melding doorgeven
Wanneer u ter plekke een situatie 
aan ons door wilt geven, dan kunt 
u dat ook doen via uw telefoon. Ge-
bruik hiervoor de apps van verbeter-
debuurt of buitenbeter. U kunt mak-
kelijk via de app foto’s meesturen. Uw 
melding wordt doorgestuurd naar ons 
algemene e-mailadres gemeente@
uithoorn.nl Uw melding wordt dan ge-
registreerd en afgehandeld. U kunt 
uw melding helaas niet online volgen 
via mijn Uithoorn omdat deze niet 
via DigiD of met uw BSN nummer is 
doorgegeven.

Gemeente Uithoorn informeert 
u ook via Twitter.
Volg ons via @Gem_Uithoorn 
Storingen of gebreken buiten: 
www.uithoorn.nl/melding of via de 
app www.verbeterdebuurt.nl/apps 
(0297) 513111



Officiële mededelingen en bekendmakingen

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

toelichting
Ontwerpbestemmingsplannen landelijk gebied
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn 
dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld volgens lan-
delijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied uit 2005 geactualiseerd. Hiertoe is eerst de kadernota Landelijk Gebied 
opgesteld. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld op 12 december 2013. Deze 
nota, waarbij als basis de Structuurvisie Gemeente Uithoorn is gebruikt, beschrijft de 
uitgangspunten voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor het Landelijk 
Gebied. In de kadernota is de keuze gemaakt om het huidig bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied op te delen in 5 deelgebieden met een eigen bestemmingsplan om de 
leesbaarheid van de plannen te verbeteren en recht te doen aan de eigen identiteit 
met ruimtelijke kenmerken, wensen en behoeften. In hoofdzaak gaat het om een ac-
tualisatie van het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied 2005. Tevens wordt in 
de bestemmingsplannen ingespeeld op de trends en ontwikkelingen die spelen in het 
landelijk gebied door ruimte te bieden waar dit mogelijk is. Verder zijn enkele reeds 
ingediende initiatieven meegenomen in de verschillende plannen.
Ontwerp-paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid
Het paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid betreft een juridische regeling om de al 
bestaande wijzigingsbevoegdheid om één seksinrichting in het landelijk gebied moge-
lijk te maken te behouden. Door de opsplitsing in 5 afzonderlijke bestemmingsplannen 
voor het Landelijk Gebied is het niet mogelijk om een overkoepelende regeling voor 
seksinrichtingen op te nemen in de plannen. De al bestaande regeling is een rege-
ling die in 2000 vanuit de wijziging van het Wetboek van strafrecht is opgesteld. Eerst 
in gemeentelijk beleid, later als paraplubestemmingsplan en in 2005 verwerkt in het 
huidige bestemmingsplan Landelijk gebied. De regeling is opgesteld, omdat met het 
wijzigen van het wetboek van strafrecht het zogenaamde bordeelverbod is opgehe-
ven. Daardoor werd het exploiteren van prostitutie beschouwd als een beroep dat op 
basis van vrijwilligheid kan worden uitgevoerd. De gemeente hanteert als beleid een 
algemeen verbod voor het vestigen van seksinrichtingen. Een nuloptie van de plano-
logische regeling is echter niet toelaatbaar. Daarom is een gebied aangewezen waar 
het vestigen van één seksinrichting uit planologisch oogpunt door middel van een wij-
zigingsbevoegdheid toelaatbaar kan zijn, mits voldaan kan worden aan een aantal 
daarvoor gestelde eisen. Dit gebied is weer opgenomen in het paraplubestemmings-
plan en zodoende gehandhaafd. 
ter inzage
De ontwerpbestemmingsplannen liggen vanaf vrijdag 6 maart 2015 tot en met don-
derdag 16 april 2015 ter inzage. De ontwerpbestemmingsplannen zijn digitaal te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast liggen de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis en gedurende de openingstijden in het dorpshuis De Quakel in 
De Kwakel. 
indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar ziens-

wijze over de ontwerpbestemmingsplannen 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, 4 maart 2015

 insPraak en inlOOPavOnd vOOrOntwerPbestemmingsPlan 
 legmeer-west
toelichting
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn 
dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld volgens lan-
delijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestemmingsplan Leg-
meer-West uit 2005 geactualiseerd. De actualisatie van Legmeer-West betreft hoofd-
zakelijk een actualisatie van de bestaande regelingen. Waar nodig wordt het bestem-
mingsplan aangepast aan de actuele situatie, wettelijke regelingen en beleid.
inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West ligt in het kader van de inspraak-
procedure van donderdag 5 maart 2015 tot en met donderdag 26 maart terinzage. 
Binnen deze termijn kan een ieder een schriftelijk reactie zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Het voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West ligt ter inzage in het gemeentelijk 
informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis. Daarnaast is het bestemmingsplan Legmeer-West digitaal te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
inloopavond
Op 17 maart 2015 wordt in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis een inloop-
avond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West. De inloop-
avond begint om 17.00 en eindigt om 19.30. Belangstellenden zijn daarbij van har-
te welkom.
verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk, 
de provincie en het waterschap zullen de ontwerpbestemmingsplannen op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan 
dan een zienswijze op de ontwerpbestemmingsplannen bij de gemeenteraad indie-
nen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van de be-
stemmingsplannen. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen 
worden ingediend.
Uithoorn, 4 maart 2015

 bekendmaking vOOrwaarden Organiseren 
 vechtsPOrtwedstrijden Of -evenementen
Op grond van artikel 2:25 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 
2015 is bepaald dat voor de organisator c.q. vergunningaanvrager van door de bur-

gemeester aan te wijzen categorieën vergunningplichtige vechtsportevenementen of 
-gala’s wordt geëist dat zij niet van slecht levensgedrag zijn.
De volgende categorie gemengde vechtsportwedstrijden of daarmee vergelijkbare 
evenementen zijn door de burgemeester aangewezen als risicovol. 
- Mixed martial arts (gemengde vechtkunst)
- Free fight (het vrije gevecht)
- Vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts)
- Cage fight (kooigevecht)
- Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten.
Tevens heeft de burgemeester besloten om bij vergunningen voor vechtsportevene-
menten in ieder geval gelet op de aard van het evenement in het kader van de open-
bare orde en veiligheid de volgende voorwaarden op te nemen.
- De verkoop en/of het schenken van alcohol is voor 18.00 uur niet toegestaan in 

de accommodatie waar het evenement plaatsvindt.
- De verkoop en/of het schenken van sterke drank is niet toegestaan.
- Inzet van voldoende particuliere beveiligers.
- De plaatsing van detectiepoortje.
- De uitoefening van toegangscontrole. 

Met name op basis van het advies van de politie over de vergunningsaanvraag zal 
per evenement een afweging worden gemaakt over de precieze invulling van de laatst 
drie hiervoor genoemde veiligheidsmaatregelen.

 bekendmaking mandaatbesluit
Bekendmaking van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uithoorn inza-
ke verlening mandaatbesluit aan de Wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam. 
Burgemeester en Wethouders hebben op 3 februari 2015 mandaat verleend, met de 
bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, aan de wethouder Zorg van de ge-
meente Amsterdam die belast is met de portefeuille maatschappelijke opvang, ambu-
lante verslavingszorg en beschermd wonen. 
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de heer M. Reij-
nen tel. 0297-513 111.

	 Nieuwe	locatie	beeld	‘eeNdeNgroep’
Het winkelcentrum Zijdelwaard wordt momenteel verbouwd. Verwachte oplevering is 
eind 2015. Bij de hoofdingang van het winkelcentrum staat het beeld ‘Eendengroep’. 
Dit beeld wordt tijdelijk weggehaald en opgeslagen in verband met werkzaamheden. 
In overleg met de kunstenaar van het beeld wordt een nieuwe geschikte locatie ge-
zocht, passend in het nieuwe plan tot herinrichting  van de buitenruimte rondom het 
verbouwde winkelcentrum. 

 bekendmaking aangePaste beleidsregels jeugdhulP
Het college van B&W heeft op 10 februari 2015 de aangepaste beleidsregels jeugd-
hulp 2015 vastgesteld. Hierin zijn de definitieve tarieven voor de persoonsgebonden 
budgetten in 2015 opgenomen.

Vervolg van vorige blz.

Brenda Elgersma is raadslid sinds maart 2014. Naast haar baan als brigadier bij de politie is 
Brenda is sinds 2012 actief voor Ons Uithoorn. “Je inzetten voor de omgeving is zo belangrijk.” 

“Wat er leeft leer je op staat!”

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Het gesprek begint met  
een voorstelronde. Haar 
baan komt snel ter sprake: 
“Al 17 jaar werk ik voor de  
politie. Sinds drie jaar in  
Amsterdam-Zuid, daarvoor 
in Uithoorn. Toen woonde 
én werkte ik dus voor de  
gemeente. Ik veeg, zoals  
ze het zeggen, graag mijn  
eigen straatje schoon.” 

Interactie 
“Het mooiste aan mijn  
werk bij de politie en voor  
de gemeente is de interactie  
met burgers. Wat er leeft  
leer je op staat! Daarom ga  

ik ook zo graag de hort op.   
Ik spreek veel inwoners van 
Uithoorn over wat de politiek 
voor hen kan betekenen. 
Hierdoor krijg ik ook vaak 
gekke of grappige vragen. 

Bijvoorbeeld of ik ervoor  
kan zorgen dat een stoplicht 
minder lang op rood staat.”

Het begin
“Toen ik 3 jaar geleden  
overgeplaatst werd naar 
Amsterdam begon er iets  
te knagen. Ik wil graag  
betrokken blijven bij mijn 
directe omgeving. Om die 

Raadslid Brenda Elgersma van Ons Uithoorn

R A A D S A G E N D A

Datum: 5 maart  2015 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, 19.30 uur*

2   Inspreken burgers 

3    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

4  Kaderstelling  
  gymnastiekonderwijs 

19.40 uur

5   Kwaliteitsimpuls en  
bezuiniging sportparken 
20.15 uur

6   Jeugd GGZ 21.00 uur

Let op: de Tijdsduur  
per onderwerp is een  
inschatting. De eerstvolgende 
raads vergadering is op  
donderdag 2 april 2015.  
Op www.uithoorn.nl kunt  
u vergaderingen van de  
gemeenteraad terug luisteren. 
Commissiever gaderingen 
vinden plaats in de week  
van 17 maart. Volg ons op 
Twitter @RaadUithoorn.

“Stomme grappen over  
ambtenaren bestrijd ik!”

reden ben ik gaan kijken 
naar vrij willigerswerk in  
Uithoorn. Vanwege mijn 
maatschappelijke interesses 
kwam ik al snel uit bij  
Ons Uithoorn.”

Verkiesbaar
“Na anderhalf jaar mee lopen 
was ik mijn plaats op de  
publieke tribune zat. Ik ben 
een doener, er moet wat  
gebeuren! Op dat moment 
heb ik mij verkiesbaar  
gesteld. Heel gek, ik stond  
op nummer drie en we  
hadden tijdenlang één zetel.  
Tot vorig jaar: drie zetels. 
Wat betekent dat ik in de  
gemeenteraad plaatsnam.”  

Het werk 
“Eigenlijk heb ik twee  
banen, het werk als raadslid 
kost zeker 15 uur per week. 
Maar het is mijn tijd dubbel 
en dwars waard. Momenteel 
zetten wij onze schouders 
onder de decentralisatie  

van de zorg. Bij de gemeente  
werken we allemaal hard,  
dit moét goed gaan. Daarom 
bestrijd ik stomme grappen 
over ambtenaren! Het gaat om 
een kwetsbare groep mensen. 
Ik streef ernaar dat zij zo  
min mogelijk last hebben 
van de veranderingen.”

Toekomstmuziek 
“Uithoorn is een dorp met 
veel potentie, mede door  
de ligging aan de Amstel.  
Zo authentiek. We moeten 
met elkaar zorgen dat de  
authenticiteit blijft. Mijn  
politiek en persoonlijk motto 
komt dan ook behoorlijk 
overeen: Uithoorn is van  
ons allemaal! Ik wil mij  
inzetten voor trotse bewoners.  
Uithoorn moet voor al  
haar bewoners de plaats  
zijn waar je graag bent,  
je thuis voelt en wil wonen. 
Niet omdat je er toevallig  
beland bent, maar omdat  
het een prachtplek is.”  

e

“Bij de gemeente werken we allemaal  
hard, dit moét goed gaan.”  

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van  
Uithoorn informeert u  
over zijn activiteiten




