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7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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

sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

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

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

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
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informatie over het raadgevend
referendum van 6 april 2016
Met betrekking tot het raadgevend
referendum van 6 april 2016 over
een wet die strekt tot goedkeuring
van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne deelt de burgemeester van Uithoorn het volgende mee. De tekst van de goedkeuringswet en de associatieovereenkomst zijn te vinden op www.verkiezingen2016.nl. Op deze site is ook

een link geplaatst naar de bijbehorende bijlagen.
Het is ook mogelijk om vanaf 9 maart
2016 de tekst van de goedkeuringswet en die van de associatieovereenkomst in te zien in het gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn). De teksten zijn voor iedereen die dat wil, gratis af te halen in
het gemeentehuis.

Referendum 2016
Op 6 april 2016 wordt het referendum gehouden over de goedkeuring
inzake de associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Op verzoek van de Referendumcommissie kunt u www.referendum-commissie.nl als kiezer de feitelijke informatie vinden over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.
Op woensdag 6 april kunt u uw stem
uitbrengen bij het referendum over
het associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Oekraïne.
stemmen
U kunt in Uithoorn elk willekeurig
stemlokaal binnen de gemeente Uithoorn stemmen. Op uw stempas
staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet
verplicht om daar te stemmen. Als het
u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Als
u gaat stemmen moet u naast uw
stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument
maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Als u zich niet kunt identificeren mag
u niet stemmen. U brengt uw stem uit
op een stembiljet.
stemmen met een stempas
én identiteitsbewijs
Om overal in Uithoorn te kunnen
stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u
gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet

uitbrengen. Het is daarom van groot
belang dat u de stempas niet vergeet
mee te nemen. Mocht u uw stempas
kwijtraken dan kunt u persoonlijk, uiterlijk dinsdag 5 april 2016, tot 12.00
uur een vervangende stempas aanvragen bij het team Vergunningen en
Burgerzaken Duo+. Mocht u alsnog
uw “oude” stempas terugvinden dan
kunt u daarmee niet stemmen; dat
kan alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast uw
stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs). U bent
verplicht dit te tonen aan de voorzitter
van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag
zijn.
waar kan ik stemmen?
Het college van burgemeester en
wethouders van Uithoorn heeft op 23
februari 2016 besloten de volgende
locaties voor de stembureaus aan te
wijzen:
- Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn
- De Springschans, Eendracht 8,
1423 ET Uithoorn
- Dorpshuis De Quakel, Kerklaan
16, 1424 BK De Kwakel
- Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421 XM Uithoorn
- Het Duet, Prinses Christinalaan
120, 1421 BN Uithoorn
- Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan
29, 1422 CB Uithoorn
- Evangelische Christelijke Ge-

Ontvangt u een wmo-maatwerkvoorziening van
de gemeente?
Ontvangt u een Wmo-maatwerkvoorziening van de
gemeente? En bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt
u voor deze maatwerkvoorziening een eigen bijdrage. Dat betekent dat u (een deel van) de kosten voor
de voorziening zelf betaalt. Wmo-maatwerkvoorzieningen waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen zijn: hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, groepsbegeleiding (dagbesteding), vervoersvoorzieningen (zoals een scootmobiel, speciale fiets
of een aanpassing aan uw auto), woonvoorzieningen (zoals douche- of toiletstoel) of een woningaan-

passing. Voor een rolstoel hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
hoe wordt de eigen bijdrage berekend?
De eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) per periode van 4 weken berekend en geïnd. U krijgt hiervoor een factuur van het
CAK. Hieronder staat beschreven hoe het CAK de
eigen bijdrage berekent.
1. u betaalt nooit meer dan de
maximale periodebijdrage
U betaalt nooit meer dan de maximale periodebijdra-

ge. De maximale periodebijdrage die voor u geldt,
wordt berekend op basis van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Uw verzamelinkomen (het inkomen en vermogen van u en uw
eventuele partner) wordt vastgesteld door de Belastingdienst op basis van uw aangifte 2014. De maximale periodebijdrage bestaat uit een basisbedrag
en een inkomensafhankelijk deel. Het basisbedrag
voor alleenstaanden is € 19,40 en voor samenwonenden € 27,80 per 4 weken. Naarmate het inkomen hoger is, wordt ook de maximale periodebijdrage hoger. Hieronder zijn de maximale periodebijdragen voor de verschillende inkomens per groep.

Groep 1
alleenstaand,
niet pensioen gerechtigd

Groep 2
alleenstaand,
wel pensioen gerechtigd

Groep 3
samenwonend,
niet pensioen gerechtigd

Groep 4
samenwonend,
wel pensioengerechtigd

verzamel
inkomen

max.per.
bijdrage

verzamel
inkomen

max.per.
bijdrage

verzamel
inkomen

max.per.
bijdrage

verzamel
inkomen

max.per.
bijdrage

€ 22.486 of lager
€ 23.000
€ 24.000
€ 25.000
€ 26.500
€ 28.000
€ 30.000
€ 32.500
€ 35.000
€ 40.000
€ 45.000
€ 50.000
€ 55.000
€ 60.000
€ 65.000

€ 19,40
€ 25,33
€ 36,87
€ 48,41
€ 65,72
€ 83,02
€ 106,10
€ 134,95
€ 163,79
€ 221,48
€ 279,18
€ 336,87
€ 394,56
€ 452,25
€ 509,95

€ 16.887 of lager
€ 17.000
€ 19.000
€ 20.000
€ 22.500
€ 25.000
€ 27.500
€ 30.000
€ 35.000
€ 40.000
€ 45.000
€ 50.000
€ 55.000
€ 60.000
€ 65.000

€ 19,40
€ 20,70
€ 43,78
€ 55,32
€ 84,17
€ 113,01
€ 141,86
€ 170,70
€ 228,40
€ 286,09
€ 343,78
€ 401,47
€ 459,17
€ 516,86
€ 574,55

€ 28.177 of lager
€ 28.500
€ 30.000
€ 32.500
€ 35.000
€ 40.000
€ 45.000
€ 50.000
€ 55.000
€ 60.000
€ 65.000
€ 70.000
€ 75.000
€ 80.000
€ 85.000

€ 27,80
€ 31,53
€ 48,83
€ 77,68
€ 106,53
€ 164,22
€ 221,91
€ 279,60
€ 337,30
€ 394,99
€ 452,68
€ 510,37
€ 568,07
€ 625,76
€ 683,45

€ 23.374 of lager
€ 25.000
€ 27.500
€ 30.000
€ 35.000
€ 40.000
€ 45.000
€ 50.000
€ 55.000
€ 60.000
€ 65.000
€ 70.000
€ 75.000
€ 80.000
€ 85.000

€ 27,80
€ 46,56
€ 75,41
€ 104,25
€ 161,95
€ 219,64
€ 277,33
€ 335,02
€ 392,72
€ 450,41
€ 508,10
€ 565,79
€ 623,48
€ 681,18
€ 738,87

2. u betaalt nooit meer dan de kostprijs
van de voorziening
De eigen bijdrage die u moet betalen is nooit hoger dan de maximale periodebijdrage en ook nooit
hoger dan de werkelijke kosten van de voorziening. Als de werkelijke kosten lager zijn dan de
maximale periodebijdrage betaalt u dus de werkelijke kosten. De werkelijke kosten zijn de kosten die de gemeente betaalt voor de voorziening.

Daarbij wordt maximaal het tarief van de goedkoopste aanbieder gehanteerd.
u betaalt ook een eigen bijdrage als u geen
maatwerkvoorziening maar een ‘dienst’
ontvangt
Krijgt u ondersteuning in de vorm van hulp bij het
huishouden, individuele begeleiding, groepsbegeleiding (dagbesteding) of kortdurend verblijf dan

betaalt u eigen bijdrage zolang u deze ondersteuning krijgt. De kosten worden berekend op basis
van de hoeveelheid zorg (per uur, dagdeel of etmaal) maal de prijs per eenheid. In onder-staande tabel zijn de tarieven per voorziening weergegeven die door het CAK voor Uithoorn worden gehanteerd om de kosten van de voorziening te berekenen.

wmo-maatwerkvoorziening

tarief periode 1 en 3 (wk 1 t/m 12)

tarief periode 4 t/m 13 (wk 13 t/m 52)

eenheid

Hulp bij het huishouden niveau 1
Hulp bij het huishouden niveau 2
Begeleiding individueel
Begeleiding groep (dagbesteding)
Kortdurend verblijf

€ 21,58
€ 23,41
€ 38,00
€ 30,00
€ 22,66

€ 21,58
€ 23,41
€ 26,10
€ 21,10
€ 22,66

per uur
per uur
per uur
per dagdeel
per etmaal

De tarieven voor hulp bij het huishouden en kortdurend verblijf zijn de tarieven van de goedkoopste aanbieders. De tarieven voor begeleiding individueel en begeleiding groep zijn in 2016 vanaf
periode 3 lager dan de tarieven van de goedkoopste aanbieders. Dit om te voorkomen dat mensen
met een hoger inkomen, die onder de AWBZ al begeleiding individueel of begeleiding groep ontvin-

gen over geheel 2016 met een te sterke stijging
van de eigen bijdrage te maken krijgen.
Heeft u bijvoorbeeld 2 uur hulp bij het huishouden niveau 1 per week dan zijn de kosten in totaal
€ 172,64 per 4 weken (€ 21,58 x 2 uur x 4 weken).
Of u dit bedrag ook aan eigen bijdrage moet betalen hangt af van uw maximale periodebijdrage.

u betaalt ook een eigen bijdrage
als u een ‘hulpmiddel’ huurt
Als de maatwerkvoorziening bestaat uit een hulpmiddel dat de gemeente huurt van een leverancier, dan betaalt u eigen bijdrage zolang u het
hulpmiddel in bruikleen heeft. U betaalt nooit meer
dan de huurprijs die de gemeente voor het hulpmiddel betaalt.

soort voorziening

huurprijs
Beenhakker

huurprijs
meyra

Scootmobiel
Driewielfiets volwassenen
Driewielfiets kinderen
Douche-toiletstoel
Douche-toiletstoel in hoogte verstelbaar
Tillift actief
Overig: rolstoelfiets, handbike, hulpaandrijvingen,
badlift, autostoel, draaiplateau, douchebrancard

€ 60,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 14,00
€ 73,00
€ 75,00
Geoffreerde prijs

€ 65,65
€ 45,63
€ 43,50
€ 15,40
€ 93,22
€ 51,35
Geoffreerde prijs

wmo-maatwerkvoorziening

tarief periode 1 en 3 (wk 1 t/m 12)

tarief periode 4 t/m 13 (wk 13 t/m 52)

eenheid

Hulp bij het huishouden niveau 1
Hulp bij het huishouden niveau 2
Begeleiding individueel
Begeleiding groep (dagbesteding)
Kortdurend verblijf

€ 21,58
€ 23,41
€ 38,00
€ 30,00
€ 22,66

€ 21,58
€ 23,41
€ 26,10
€ 21,10
€ 22,66

per uur
per uur
per uur
per dagdeel
per etmaal

eigen bijdrage bij
‘Voorziening in eigendom’
Bij kleine hulpmiddelen (tot € 500) die door de gemeente worden gekocht, zoals een douchekruk,
toiletverhoger of badplank, betaalt u de maximale periode bijdrage totdat de totale kostprijs is

-

meente, Herman Gorterhof 3,
1422 JP Uithoorn
KnA, gebouw, Legmeerplein 49,
1422 RG Uithoorn
Alkwin Kollege, ingang Geertruidahoeve Uithoorn

Wij maken u erop attent dat u op
grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen het besluit inzake
de aanwijzing van de stembureaus
binnen zes weken na verzending van
deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders kunt indienen. Een
dergelijk bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden u door de rechtbank kosten in rekening gebracht. Volledigheidshalve
wijzen wij u erop dat ook andere belanghebbenden tegen onze beslis-

voldaan. Ook bij woningaanpassingen (zowel in
huur- als koopwoning) betaalt u de maximale periode bijdrage totdat de kostprijs is voldaan.
3. Vragen
Met het rekenprogramma op de website van het

sing bezwaren kunnen indienen. U
wordt verzocht hiermee rekening te
houden.
Openingstijden stemlokalen
De stemlokalen zijn geopend van
’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds
21.00 uur.
Met een stempas kunt u binnen de
gemeente in alle aangewezen lokalen waar een stembureau is gevestigd stemmen.
stemmen bij volmacht / iemand
anders gaat voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming
niet in de gelegenheid bent om zelf
uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen.
Deze persoon mag dan namens u uw
stem uitbrengen. Op de achterzijde
van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die
voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Uithoorn
woont en ook een stempas heeft ontvangen.
Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen

www.uithOORn.nL

CAK (www.hetcak.nl) kunt u zelf de hoogte van uw
eigen bijdrage berekenen. Heeft u vragen over bovenstaande informatie of over uw voorziening dan
kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket, telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur op tel 0297 513111.

heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem
uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de
stemming zelf.

informatie
Wilt u meer weten over het referendum? Bel met (0297) 513 111 of kom
langs op het gemeentehuis (Laan
van Meerwijk 16, Uithoorn).

De kiezer die voor u gaat stemmen
moet ook een kopie van een geldig
identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument
maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

wij kunnen u op afspraak helpen
- Maandag 08.30-14.00 uur voor alle producten en het referendum,
vanaf 14.00-17.00 uur alleen voor
het referendum;
- Dinsdag 08.30-14.00 uur voor alle producten en het referendum,
vanaf 14.00-17.00 uur alleen voor
het referendum;
- Woensdag 08.30-13.00 uur voor
alle producten en het referendum
(tussen 13.00-17.00 uur is vrije
inloop). Vanaf 17.00-20.00 uur
avondopenstelling voor paspoort,
rijbewijs, verhuizing etc, maar niet
voor het referendum;
- Donderdag 08.30-14.00 uur voor
alle producten en het referendum,
vanaf 14.00-17.00 uur alleen voor
het referendum;
- Vrijdag 08.30-12.00 uur voor alle
producten en het referendum.

stemmen met een kiezerspas / u
wilt gaan stemmen in een andere
gemeente in nederland
Als u op de dag van de stemming
in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een
kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas
kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan.
Daar wordt dan uw stempas omgezet
in een kiezerspas. En met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in
een andere gemeente in Nederland.
Het aanvragen van een kiezerspas
kan tot en met dinsdag 5 april 2016
tot 12.00 uur.

Verkeersbesluit tijdelijke
inrichting Koningin Máximalaan
Sinds oktober 2015 is de Koningin
Máximalaan (voormalige N196) eigendom van de gemeente Uithoorn.
Wij mogen vanaf dat moment de weg
vrij naar ons eigen inzicht inrichten.
Ons doel is altijd geweest om het doorgaand autoverkeer zo snel als mogelijk uit het dorpscentrum te weren. Zo
vergroten wij de leefbaarheid, levendigheid en veiligheid in het dorpscentrum. Eerder onderzoek toonde aan
dat wij hierin ingrijpende maatregelen
moeten nemen.
Weren doorgaand verkeer
In januari hebben wij de verkeerslichten aangepast bij de voetgangersoversteek ter hoogte van de Dorpsstraat. Dit hebben wij gedaan om het
doorgaande verkeer te ontmoedigen. De verkeerslichten zijn op aanbod afgesteld. Het licht voor voetgangers staat altijd op groen tot er een auto aan komt rijden. De verkeerslichten
en de belijning op de weg bij de kruising met de Laan van Meerwijk zijn
ook aangepast.
Op 1 maart 2016 heeft het college van

burgemeester en wethouder een verkeersbesluit genomen om de tijdelijke
inrichting van het gebied mogelijk te
maken. Dit hebben zij gedaan omdat
de deﬁnitieve inrichting nog even op
zich laat wachten.
Tijdelijke inrichting
Met deze tijdelijke inrichting zorgen
we er voor dat het doorgaand verkeer
ontmoedigd wordt. Wij willen hiermee
het ‘verblijven en ontmoeten’ in het
gebied stimuleren. Vanaf de Koningin
Máximalaan ontstaat een toegangsweg naar de tijdelijke parkeerplaats
aan de Prinses Irenelaan. Inwoners
van Amstelhoek en Mijdrecht kunnen
het dorpscentrum per auto blijven bereiken via de Prinses Irenebrug. Het
parkeerterrein op de Prinses Irenelaan is aan beide zijden te bereiken en
te verlaten. De doorgaande ﬁets- en
wandelverbinding blijft in stand. Laden
en lossen voor het bevoorraden van
winkels blijft mogelijk. In het ontwerp
is rekening gehouden met voldoende
parkeergelegenheid en zorgt voor diverse extra parkeerplaatsen. De ver-

keersveiligheid blijft met dit plan voldoende gewaarborgd. Het dorpscentrum en omliggend gebied (inclusief
Amstelhoek) blijven goed bereikbaar
voor hulpdiensten, die via de busbaanbrug kunnen rijden. Landbouwvoertuigen en vrachtwagens mogen
niet via deze toegangsweg rijden. Wij
passen de huidige uitrijroute aan voor
de bestaande laad- en losvoorziening
bij de AH. Voor de tijdelijke inrichting is
een verkeersbesluit nodig voor het instellen van en aanpassen van:
- een inrijverbod voor landbouwverkeer en vrachtwagens;
- een gesloten verklaring (voor het
wegdeel nabij de kruising Laan
van Meerwijk) met uitzondering
voor vrachtwagens laden en lossen en langzaam verkeer;
- het wegtracé en rijrichting voor laden en lossen AH (keervoorziening).
Verkeersbesluiten
Het verkeersbesluit wordt op 9 maart
2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Zie hiervoor www.staatscourant.nl. Onder Officiële bekendmakingen klikt u op ’Zoeken in ofﬁciële
bekendmakingen’. Vervolgens zoekt
u op ‘verkeersbesluiten Uithoorn’. U
kunt tot 6 weken na publicatie be-

WERK IN
UITVOERING
Afsluiting Waterwolftunnel
voor onderhoud
Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de Waterwolftunnel, is de
N201 ter hoogte van de tunnel afgesloten van vrijdag 18 maart (19.00
uur) tot zaterdag 19 maart (06.00
uur). Door de afsluiting kan het verkeer geen gebruik maken van het
N201-tracé tussen de Legmeerdijk in
Aalsmeer en de aansluiting met de
Fokkerweg in Haarlemmermeer. Met
behulp van borden wordt het verkeer
omgeleid.

Uitnodiging informatieavond
woningbouwplan
“De Rietkraag” in De Kwakel
Voor het braakliggende stuk grond
tussen woonwijk De Kuil en de Vuurlijn / Ringdijk, naast het sportcomplex
van KDO heeft Vorm Ontwikkeling
b.v. een woningbouwplan ontwikkeld
met twee-onder-een-kap woningen,
eengezinswoningen en benedenbovenwoningen. Daarnaast is in dit
plan ruimte gereserveerd voor acht
starterswoningen die Vereniging Cube Starterswoning hier door en voor
jongeren wil gaan bouwen.

Meer informatie
Bij vragen over werkzaamheden kunt
u bellen naar het Provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis).

Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Op 15 september 2015 heeft een eerste informatieavond plaatsgevonden over
het voorontwerpbestemmingsplan.
Daarna zijn inspraakreacties inge-

zwaar aantekenen tegen de genomen verkeersbesluiten, in de publicatie van de Staatscourant is aangegeven hoe dat moet. Pas na afronding van de procedure worden werk-

zaamheden voor de tijdelijke inrichting en de uitvoering van de verkeerbesluiten uitgevoerd. Dit is uiteraard
ook afhankelijk van de uitkomsten
van de procedure.

diend. Veel reacties hebben betrekking op de verkeersontsluiting. In de
afgelopen periode is onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve oplossingen. Recent is overeenstemming bereikt over een alternatieve
verkeersontsluiting. Ook het verkavelingsplan is daarop aangepast.
Over dit aangepaste plan houden
wij een informatieavond. U bent van
harte uitgenodigd op donderdag
10 maart 2016 in basisschool De
Zon aan de Anjerlaan 1, De Kwakel van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30
uur. Vanaf 19.15 uur bent u welkom
voor een kop kofﬁe of thee. Op de informatieavond lichten wij het aangepaste plan en het ontwerp bestemmingsplan aan u toe. Aansluitend
kunt u de plannen verder bekijken.
Na deze informatieavond liggen de
plannen ter inzage en is er de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Zie hiervoor de publicatie onder de overige bekendmakingen in
deze krant.

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.

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 digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21, Inzageperiode 29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A.
Stevens (0297) 513 111.
- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Mijnshereweg 2, Inzageperiode
29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. Stevens
(0297) 513 111.
- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5, Inzageperiode 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, A.
Stevens (0297) 513111.
- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Grevelingen 40-42, Inzageperiode 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Europarei Midden. Beroepsperiode
12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, R. Noorhof (0297) 513111.
- Wijzigingsplan Randweg 105, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7
april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Randweg 101, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7
april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Noorddammerweg 37-39, Inzageperiode 26 februari 2016 tot
en met 7 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297)
513 111.
- Wijzigingsplan Noorddammerweg 33, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en
met 7 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513
111.
- Vaststelling bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4. Inzageperiode 11
maart 2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
- Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inzageperiode 11 maart
2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, K. de
Boer (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode 11 maart 2016 datum
tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, W. van de Lagemaat (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Poelweg 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Ontvangen 1 maart 2016.

-

Poelweg 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Ontvangen 1 maart 2016.
Vuurlijn 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 1 maart 2016.

Thamerdal
- Zijdelveld 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van erfverharding. Ontvangen 27 februari 2016.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig gebruik) van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen
voor het hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Vuurlijn 50, het in gebruik nemen van een bed en breakfast en een kookstudio
‘In den Ossewaerd’.

Genoemde plannen liggen van vrijdag 11 maart 2016 tot en met donderdag 21
april 2016 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze
termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
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
- Bezworen Kerf 27, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik
van een woning als bedrijfswoning naar het gebruik als plattelandswoning. Bezwaar: t/m 5 april 2016.
- Iepenlaan 38, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 6 april 2016.
- Drechtdijk 61, omgevingsvergunning voor het vestigen van een Bed & Breakfast. Bezwaar: t/m 12 april 2016. Rozenlaan, vergunning voor het plaatsen van
een container op de parkeerplaatsen naast Rozenlaan 17, van 1 t/m 15 maart
2016. Bezwaar t/m 14 april 2016.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhoff, Buitendijks)
- Bernard Zweershof 7, rioolaansluitvergunning voor het afvoeren van drainagewater. Bezwaar t/m 5 april 2016.
- Bernard Zweershof 17, rioolaansluitvergunning voor het afvoeren van drainagewater. Bezwaar t/m 30 maart 2016.
- Cartograﬁelaan 31 t/m 35 en 130 t/m 142, omgevingsvergunning voor het oprichten van 10 woningen. Bezwaar: t/m 7 april 2016.
- Weegbree 55. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan mevrouw Meijer
voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de toneel oorstellingen van Maskarade op 29 en 30 april en 21 en 22 oktober 2016. Bezwaar
t/m 11 april 2016
Thamerdal
- Thamerdal vergunning kabels en leidingen voor het aanpassen van het LS-net
en verwijderen verdeelkasten. Bezwaar t/m 12 maart 2016.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van Café Drinken & Zo voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2016. Bezwaar t/m 11 april 2016.
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.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “IEPENLAAN DEELGEBIED 4”

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 25 februari 2016 het bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 4” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD4-VG01ongewijzigd heeft vastgesteld.
Toelichting bestemmingsplan
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een integrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere
jaren kan gaan duren. Daarom is er voor gekozen om het project in fases in te delen. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan; woonkavels in het woonlint aan de Iepenlaan met aan de zuidzijde een openbaar groengebied tot aan de Vuurlijn. Tussen de woningen en het openbaar groengebied
is een zone voorzien van weidekavels die een overgang vormen van privé naar
openbaar gebied.
Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied
in procedure gebracht. Voorliggend bestemmingsplan betreft het vierde bestemmingsplan dat voor het project Iepenlaan in procedure is gegaan. Het bestemmingsplan voor deelgebied 4 heeft betrekking op het perceel Noorddammerweg 1.
Op de gronden van Noorddammerweg 1 krijgt de voormalige bedrijfswoning een
woonbestemming. Ter plaatse van de voormalige kassen krijgen de gronden een
ﬂexibel bouwvlak waar maximaal 4 woningen gebouwd mogen worden. Het gebied achter de nieuwe woonkavels wordt ingericht als groengebied met een recreatieve functie. Binnen deze groen bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Ter plaatse van dit gebied kan de bestemming worden gewijzigd in de
bestemming ‘Wonen - 2’ om te kunnen voorzien in woningen en/of een woonzorgcomplex. Deze functie kan alleen worden gerealiseerd indien de locatie ten noorden van het groengebied niet door de gemeente kan worden aangekocht en worden toegevoegd aan het openbaar groengebied. Het gebied achter de 4 bouwkavels in het plangebied wordt in dat geval ook geen openbaar toegankelijk groengebied, omdat het niet in verbinding staat met het overige groengebied.
Besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij ten behoeve
van de nieuw te bouwen woningen op het perceel Noorddammerweg 1 te De Kwakel hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder hebben vastgesteld.
De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de
Noorddammerweg. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde dat gelijktijdig met
het ontwerpbestemmingsplan terinzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

WWW.UITHOORN.NL

Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en het besluit hogere
waarden liggen met ingang van 11 maart 2016 gedurende zes weken 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.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 maart 2016 t/m 21 april 2016) 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, 9 maart 2016

START INSPRAAK ONTWERP ‘BESTEMMINGSPLAN
WONINGBOUWLOCATIE BMX-TERREIN’

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum met identificatiecode
NL.IMRO.0451.BPbmxterrein-OW01 met ingang van 11 maart 2016 gedurende
zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
Aan de Europarei ligt een BMX-terrein met bijbehorend clubhuis van de wielervereniging UWTC. Zij willen hun activiteiten concentreren op sportpark de Randhoorn en verhuizen daarom de BMX-baan. Op de vrijgekomen gronden beogen
we de ontwikkeling van maximaal 35 woningen met bijbehorende voorzieningen.
Het gaat om een combinatie van rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen en
enkele vrijstaande woningen. De woningen voorzien in een woningbehoefte en
geven bewoners in de buurt een mogelijkheid wooncarrière binnen de wijk te maken. De gronden hebben momenteel de bestemming Sport. Binnen deze bestemming zijn woningen niet toegestaan. Met dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan
wordt het gebied voorzien van passende bestemmingen.
Wijzigingen
Op 24 november jl. is hierover een inloopavond gehouden, daarna is heeft het
voorontwerpbestemmingsplan twee weken ter inzage gelegen. We hebben daarop enkele reacties ontvangen, deze zijn gebundeld in de Nota Inspraak. Deze is
als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan in te zien. In navolging van een bestuurlijke reactie is er met name veel aandacht besteed aan een grondige onderbouwing van nut en noodzaak van woningbouw op deze locatie.
Ter inzage
Het ontwerp ‘Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein’ ligt van vrijdag
11 maart 2016 t/m donderdag 21 april 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 9 maart 2016
TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
DE RIETKRAAG

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan De Rietkraag met ingang van vrijdag 11 maart 2016 t/m donderdag 21 april 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Ontwerpbestemmingsplan De Rietkraag
Op het voorontwerp van bestemmingsplan De Rietkraag zijn 29 inspraakreacties ingediend. In de nota inspraak bij het ontwerp van bestemmingsplan De Rietkraag zijn deze reacties samengevat en voorzien van een reactie van de gemeente. Naar aanleiding van de reacties is het plan op diverse punten aangepast. Dit
betreft met name de wijze van verkeersontsluiting en als gevolg van de aanpassingen daarin, een wijziging in de verkavelingsopzet. Samengevat betreffen de
grootste wijzingen:
- Door middel van een coupure door de stellingdijk naar de Vuurlijn komt er één
verkeersontsluiting voor het plangebied die ook tijdens de bouw zal worden gebruikt. De eerder voorgestelde ontsluitingsvoorstellen komen hiermee te vervallen.
- Door deze ontsluitingsvariant is de oorspronkelijke verkavelingsopzet iets aangepast. De ontsluitingsweg in het plangebied ligt nu direct in het verlengde van
de coupure in de dijk en daarmee voor het overgrote deel aan de zijde van de
sportvelden van KDO.
Voor een nadere toelichting op deze ontwikkelingen wordt verwezen naar het ontwerpbestemmingsplan en de in de bijlagen daarbij opgenomen Nota Inspraak.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan De Rietkraag ligt met ingang van vrijdag 11 maart
2016 t/m donderdag 21 april 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de bibliotheek, gebouw
De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van
de bibliotheek, alsmede in het Dorpshuis in De Kwakel.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 9 maart 2016

