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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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 
van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-

sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- 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.
De Kwakel
- Drechtdijk 115, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

woonhuis met schuur en schapenschuur. Ontvangen 7 maart 2014.
- Drechtdijk 69, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van twee 

woningen met bijgebouwen. Ontvangen 13 maart 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.
Zijdelwaard (Europarei)
- Hugo de Grootlaan, vergunning kabels en leiding voor het wijzigen van het LS-

net. Bezwaar t/m 23 april 2014.
De Kwakel
- Achterweg / Dwarsweg. Verklaring van geen bezwaar aan Kom in de Kas re-

gio Aalsmeer voor het organiseren van Kom in de Kas op 5 en 6 april 2014.
- Ontheffi ng artikel 35 aan mevrouw Van Heuven voor het schenken van zwa-

kalcoholhoudende drank tijdens Kom in de Kas op 5 en 6 april 2014. Bezwaar 

t/m 21 april 2014.
- Egeltjesbos. Verklaring van geen bezwaar aan Het 4 mei Comité De Kwa-

kel voor het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2014 van 
19.15 tot 21.00 uur.

- Bezworen Kerf 4. Melding ontvangen van mevrouw Van der Sar voor het orga-
niseren van een snuffelmarkt op 19 april 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Amstelland Festival voor het plaatsen van tijdelijke reclame-

borden en het ophangen van spandoeken om kenbaarheid te geven aan het 
Amstelland Festival van 27 t/m 29 juni 2014. Bezwaar t/m 22 april 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.offi cielebekendmakingen.nl U kunt 
zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeen-
te Uithoorn geattendeerd te worden. 
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 INGETROKKEN BOUW- EN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 18, reguliere bouwvergunning voor het gedeeltelijk veran-

deren van de voorgevel.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 60, reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van een licht-

bak aan de gevel.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Blauwe Gans 7, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw.
- Gooimeer 19, reguliere bouwvergunning eerste fase en tweede fase voor het 

vergroten van een woning.
Thamerdal
- Wilhelminakade tussen de busbaan en de Thamerkerk, reguliere bouwvergun-

ning voor het plaatsen van een steiger ten behoeve van een salonboot.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Kerntop zorgt voor ernstige 
verkeershinder in Uithoorn 
op 24 en 25 maart

Op 24 en 25 maart 2014 vindt in 
Den Haag de internationale Nuclear 
Security Summit (NSS) plaats. De-
ze wereldtop is met 53 deelnemen-
de landen, vier internationale organi-
saties, vijfduizend delegatieleden en 
drieduizend journalisten de grootste 
internationale conferentie die Neder-
land ooit heeft georganiseerd.

Het overgrote deel van de delegatie-
leden landt op Schiphol en reist ver-
volgens onder begeleiding naar Den 
Haag. Van zondag 23 maart 16:00 
uur tot maandag 24 maart 16:00 uur 
en van dinsdag 25 maart 13:00 uur tot 
woensdag 26 maart 05:00 uur gelden 
daarom wegafsluitingen. Zo wordt de 
A5 in beide richtingen afgesloten. Dit 
geldt ook voor de op- en afritten van 
de A4. Verder worden ook delen van 
de A44 en de N44 afgesloten. Weg-
gebruikers tussen Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam moeten dus re-
kening houden met zeer ernstige ver-
keershinder. Door deze wegafsluitin-
gen ontstaat grote kans op lange fi -
les. Ook Uithoorn en omliggende ge-
meenten zullen last krijgen van ver-
keersoverlast.

Ingrijpend
De gevolgen zijn ingrijpend. De NSS-
top zal geen enkele weggebruiker in 
of rond de Randstad ontgaan. Het 
vervoer van de wereldleiders gaat 
immers gepaard met veel wegafslui-
tingen in omleidingsroutes. Tijdens 

de drukste momenten op de snel-
wegen moeten weggebruikers reke-
ning houden met een ‘spits bovenop 
de spits’. Niet alleen 24 en 25 maart 
zal er verkeersdrukte ontstaat, ook 
de dagen en voor en daarna kan het 
druk zijn in de Randstad. 

Meer informatie over NSS
Landelijke informatie over de top 
vindt u op www.nss2014.com. U 
kunt NSS ook op twitter volgen via 
@NSS2014. Meer verkeersinforma-
tie kunt u vinden op www.vananaar-
beter.nl.

Tips voor verkeersgebruiker 
van en naar Uithoorn
Tip 1:  mijd de A4 en neem een 
 alternatieve route
Tip 2: ga op de fi ets, scooter of 
 openbaar vervoer naar je werk 
Tip 3:  ga thuis werken 
Tip 4:  neem een dagje vrij
Tip 5:  houd - hoe dan ook - rekening 
 met drukte op de weg

Regiotaxi Amstelland tijdens 
de Kerntop
De verkeersoverlast zal naar ver-
wachting ook gevolgen hebben voor 
het vervoer met de Regiotaxi Amstel-
land. Hierdoor is het mogelijk dat er 
achterstanden/langere wachttijden 
ontstaan op die dagen. Wij verzoe-
ken u hiermee rekening te houden in-
dien u op 24 en/of 25 maart 2014 ge-
bruik wilt maken van de Regiotaxi.

Uithoorn doet voor de 13de 
keer mee aan de week voor 
Nederland Schoon
Blikjes op straat, sigarettenpeuken 
in de bosjes en rondslingerend plas-
tic. Zwerfafval behoort al jaren tot één 
van de grootste ergernissen van ons 
land en dus ook in Uithoorn. Wist u 
dat het 50 jaar duurt voordat een blik-
je vergaat? U kunt uw steentje bijdra-
gen om Uithoorn er weer opgeruimd 
uit laten zien. Hoe? Door van 24 t/m 
29 maart mee te doen aan De Week 
van Nederland Schoon!

Wat is De Week van 
Nederland Schoon?
Deze week wordt elk jaar georgani-
seerd door de Stichting Nederland 
Schoon. Er worden dan overal diver-
se acties georganiseerd om Neder-
land weer een beetje schoner te ma-
ken. De gemeente Uithoorn doet al 
voor de dertiende keer mee met deze 
landelijke schoonmaakactie. 

Wanneer?
De Uithoornse ‘Week van Neder-
land Schoon’ is al van start gegaan 
met een schoonmaakactie van Roei-
vereniging Michel de Ruijter. Er is he-
laas weer veel opgehaald, dus de 
schoonmaakactie was geen overbo-
dige luxe. Het was zeer geslaagd en 
het resultaat mag er dan ook zeker 
zijn. Dorpshuis De Quakel gaat op 
22 maart van start langs de Drecht-
dijk en op 24 maart gaan Basisscho-
len De Kajuit en De Zon aan de slag. 
De Brede School in De Legmeer gaat 
ook op 24 maart het gebeid rond-
om de school te lijf met zakken en 
knijpers. De Praktijkschool gaat om 
woensdag 26 maart opruimen en Ba-
sisscholen De Vuurvogel en ’t Start-
nest gaan op 27 en 28 maart Zijdel-

waard aanpakken. Kortom er is al 
hard gewerkt en er gaat de komen-
de dagen nog hard gewerkt worden. 

De gemeente
De gemeente zet zichzelf in deze pe-
riode extra in om de gemeente Uit-
hoorn schoon te maken. Er zullen 
extra veegmachines worden inge-
zet, de bermen van de N201 worden 
schoongemaakt en het drijfvuil wordt 
verwijderd. Daarnaast worden de 
verkeersborden schoongemaakt en 
verzorgt de gemeente grijpers, rin-
gen, vestjes en vuilniszakken bij ac-
ties van buurtbewoners. 

Vragen of zelf iets organiseren?
Dit kan telefonisch via 0297-561127 
of via email nederlandschoon@uit-
hoorn.nl met als onderwerp ‘Neder-
land Schoon’. 

Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt, 
van jong tot oud, krijgt een speciaal 
opvallend hesje. Wij vragen u daar-
op te letten en tijdens de acties extra 
voorzichtig te zijn in het verkeer.

Met voorlezen kun je niet vroeg ge-
noeg beginnen. Samen een boek-
je lezen - plaatjes aanwijzen en ver-
haaltjes vertellen - versterkt de band 
met je baby en is goed voor de taal-
ontwikkeling. Wethouder Ria Zijl-
stra gaf donderdag 6 maart het start-
schot voor Boekstart*, een lande-

lijk project om voorlezen te stimule-
ren. En er was meteen succes: ou-
ders stonden in de rij om zich met 
hun kind(eren) in te schrijven als 
lid. Meer informatie is te vinden via 
www.debibliotheekamstelland.nl en 
meer foto’s vindt u op www.fl ickr.com/
gemeenteuithoorn/sets

Opening Boekstart 
veelbelovend

Weekend van 28-31 maart 
afsluiting Zijdelweg
In het weekend van 28 tot 31 maart 
is de Zijdelweg wederom afgeslo-
ten voor al het autoverkeer. De af-
sluiting is vrijdag 28 maart vanaf 
18:00 uur tot maandagochtend 31 
maart 6:00 uur.
De afsluiting is nodig om de slin-
ger te verwijderen en de nieuwe 
rotonde op de Zijdelweg aan de 
noordzijde van de N201 (Amstel-

veense kant) aan te sluiten op de 
bestaande Zijdelweg. Ook worden 
de op- en afritten aangesloten op 
de nieuwe situatie. Het Shell-tank-
station is gedurende dit weekein-
de gesloten.
Met behulp van verkeersregelaars 
worden de hulpdiensten en bus-
sen van connexxion doorgelaten. 
Fietsers houden doorgang.

Vervolg op volgende pagina.
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Officiële mededelinGen en bekendmakinGen
 VerkieZinGen Gemeenteraad

bekendmaking van de uitslag
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Uithoorn maakt ingevolge artikel P 20, lid 2, van de Kies-
wet bekend, dat op 21 maart 2014, te 10.00 uur. in een openbare zitting van dat 
bureau in B & W kamer de uitslag van de op 19 maart 2014 gehouden verkiezing 
zal worden bekendgemaakt.
Uithoorn 11 maart 2014
De voorzitter voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

 beleidsreGels handhaVinG wet kinderOpVanG en 
 kwaliteitseisen peuterspeelZalen Gemeente uithOOrn
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten hebben de “Beleids-
regels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen ge-
meente Uithoorn” te wijzigen.

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en aanverwante re-
gelgeving staan de kwaliteitseisen waar kinderopvang aan moet voldoen. In de 
“Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelza-
len gemeente Uithoorn” wordt uitgegaan van deze kwaliteitseisen.
Wanneer blijkt dat bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal niet vol-
doet aan een of meer kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitsei-
sen peuterspeelzalen kan zowel een herstelsanctie als een strafsanctie worden 
opgelegd. 
Belangrijke wijzigingen van het beleid zijn dat het qua opzet vereenvoudigd is 
en daarmee gebruiksvriendelijker. Omdat we het van belang vinden dat de eisen 
die aan de kinderopvang en peuterspeelzalen goed worden nageleefd is ook het 
sanctiebeleid aangepast. Zo zal in het vervolg bij geconstateerde overtredingen 
met een prioriteit “hoog” door ons in beginsel een bestuurlijke boete worden uit-
geschreven.
Het beleid treedt in werking per 1 april 2014 en is in te zien bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16.

 burGemeester en wethOuders hebben een VerGunninG 
 Verleend Van 9 juni 2014 tOt en met 14 juni 2014 aan:
Mevrouw J. Hoek namens APPCO Marketing b.v. voor het houden van een wer-
ving van donateurs voor VSO Nederland te Uithoorn. Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tot uiterlijk 
26 maart 2014 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.
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