GEMEENTENIEUWS
C OLOFON

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

Gemeentehuis

Gem

e e nte U i t h o

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111

orn

ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum

Werkzaamheden Waterlijn

Subsidie voor isolatie
woningen
Energie besparen is makkelijk, als
u weet waarop u moet letten. Energiebesparing helpt het klimaat, voorkomt vervuiling en spaart kostbare
grondstoffen. Het is ook goed voor
uw portemonnee: u krijgt lagere
energiekosten. Gemeente Uithoorn
helpt u graag op weg. Gemeente Uithoorn verstrekt momenteel een subsidie voor duurzame energiebesparing in de bestaande bouw voor particuliere huiseigenaren. U kunt 15%
van de gemaakte kosten van de volgende maatregelen gesubsidieerd
krijgen:

-

Zonneboiler
Lage temperatuurverwarming
(vloerverwarming)
(Combi)warmtepomp
Douchewater
warmteterugwinning
Dakisolatie
Vloerisolatie
Spouwmuurisolatie
Paneelisolatie
Isolatie massieve muur
HR++-glas

Meer informatie over de subsidie vindt
u op de website www.uithoorn.nl.

Begin april 2015 zou volgens de
planning het gebied rond de Wilhelminakade (vanaf Stationsstraat),
Marktplein en Dorpsstraat (tot het
oude Raadhuis) klaar zijn. Helaas
is dit door meerdere tegenslagen bij
de werkzaamheden niet gelukt. We
hebben met de aannemer AW Vessies afgesproken dat dit gebied vóór
Koningsdag (27 april 2015) klaar is.

Dan ligt de bestrating er in, is de verlichting aangebracht en zijn de bomen geplant.
Hier en daar moet nog wel het een
en ander worden afgerond. Ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel
heeft aangegeven de vaste steigers
voor de terrassen en de drijvende
steigers voor de passantenhaven in
april aan te leggen.

Rooien van bomen bij
winkelcentrum Zijdelwaard
De verbouwing van het winkelcentrum Zijdelwaard is in volle gang.
Vanaf mei dit jaar beginnen we met
het inrichten van de buitenruimte
van het winkelcentrum Zijdelwaard.
Voordat we kunnen beginnen met
de bestrating moeten we 48 bomen
weghalen. Deze bomen staan nu op

een plek die bestemd is voor nieuwbouw.
Wanneer de buitenruimte klaar is,
planten we 87 bomen terug. Dit zijn
39 bomen meer dan er oorspronkelijk stonden. Vanaf begin april gaan
we de bomen rooien.

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
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

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Rooien bomen parkeerplaats
Vuurlijn
Op het parkeerterrein bij KDO komen extra parkeerplaatsen. Deze
parkeerplaatsen zijn voor het park
aan de Iepenlaan. Om de parkeerplaatsen aan te leggen is het nodig

om 2 bomen te kappen. Deze bomen staan in de groenstrook waar
een kookstudio gebouwd wordt. We
planten er 2 bomen meer voor terug
in het park.

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
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 tegen 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 ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.ofﬁcielebekendmakingen.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 schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn 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. Dat kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter):
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige
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
Amsterdam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u grifﬁekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen
schorsende werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een gemotiveerd 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 verbindende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). 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:
- Beroepsperiode: 6 februari 2015 t/m 19 maart 2015. Inlichtingen bij Afdeling
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-paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid. Inzageperiode 6 maart 2015 tot en met 17 april
2015. Inlichtingen 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
anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 april
2015. Inlichtingen 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 be-

-

kendmaking anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart
t/m 15 april 2015. Inlichtingen 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
anterieure 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
Noorddammerweg 30 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van het
golfterrein. Ontvangen 4 maart 2015
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
- Poelweg 42, aansluitvergunning riolering voor het verplaatsen van een mini
gemaal. Bezwaar t/m 15 april 2015.
- Noorddammerweg 17, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. Bezwaar: t/m 23 april 2015.
- Anjerlaan t.h.v. 14. Vergunning aan Kumaro Kozijnen B.V. voor het plaatsen
van voorwerpen op of aan de weg t/m 17 maart 2015. Bezwaar t/m 24 april
2015.
- Egeltjesbos. Verklaring van geen bezwaar aan 4 mei Comité De Kwakel voor
het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2015.
- Kerklaan. Vergunning aan The Grill Factory B.V. voor het innemen van een
standplaats op de maandagmiddag met een mobiele verkoopwagen voor de
verkoop van kip. Bezwaar t/m 17 april 2015.

Dorpscentrum
- Marktplein 15 en 15a, omgevingsvergunning voor het legaliseren van twee woningen. Bezwaar: t/m 13 april 2015.
- Marktplein 11. Wijzing van de exploitatievergunning horecabedrijf aan de exploitant van IJssalon Esplanada B.V. met betrekking tot het terras. De vergunning is geldig t/m 20 november 2015. Bezwaar t/m 23 april 2015.
- Marktplein 17. Wijzing van de exploitatievergunning horecabedrijf aan de exploitant van Sjiek aan de Amstel V.O.F. met betrekking tot het terras. De vergunning is geldig t/m 17 maart 2016. Bezwaar t/m 23 april 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 9, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op
de zolderverdieping. Bezwaar: t/m 14 april 2015.
- Goudlijster 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen.
Bezwaar: t/m 15 april 2015.
- Amstelplein. Vergunning aan THIB Organisatie voor het organiseren van een
braderie op 28 maart 2015. Bezwaar t/m 16 april 2015.
- Amstelplein. Vergunning aan THIB Organisatie voor het organiseren van een
braderie op 13 juni 2015. Bezwaar t/m 16 april 2015.
- Laan van Meerwijk 2. Vergunning aan de exploitant van De Fransche Slag
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 20 februari 2018. Bezwaar t/m
23 april 2015.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Circus Belly Wien voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de komst van het circus van 11 t/m 15
maart 2015. Bezwaar t/m 17 april 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Achterberglaan t.h.v. 31. Vergunning aan mevrouw Doornbosch voor het
plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg t/m 4 april 2015. Bezwaar t/m 24 april 2015.
- Rodenbachlaan t.h.v. 40-52. Vergunning aan Patina Dakbedekkingen Beverwijk voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg t/m 27 maart 2015.
Bezwaar t/m 24 april 2015.
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN
“IEPENLAAN DEELGEBIED 1.2”

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 5 maart
2015 het bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 1.2” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD12-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

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,-

WWW.UITHOORN.NL

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 terinzage gelegd. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toekomstige eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure gebracht. Op 31 januari 2013 is door de gemeenteraad het eerste bestemmingsplan voor de Iepenlaan vastgesteld genaamd bestemmingsplan
Iepenlaan deelgebied 1.1. Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan is een perceel (Iepenlaan 28) uit het bestemmingsplan gehaald, omdat de eigenaar het bodemonderzoek nog niet kon aanleveren. Inmiddels is dit bodemonderzoek aangeleverd waardoor dit deel van het bestemmingsplan ook vastgesteld is.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De nota zienswijzen die eerder onderdeel uitmaakte bij de vaststelling van het
bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 1.1 maakt juridisch ook onderdeel uit bij
de vaststelling van het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 1.2. De ambtelijke wijzigingen zijn echter wel aangepast aan de situatie van het perceel Iepenlaan 28 en aan actueel beleid.
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota ambtelijke
wijziging liggen met ingang van 20 maart 2015 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 (20 maart t/m 30 april 2015) 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, 18 maart 2015
PUBLICATIE UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING
UITHOORN 2008

Op 10 maart 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn besloten om vanaf 1 april 2015, tezamen met plastic verpakkingen, bij de huishoudens metalen verpakkingen (blik en aluminium) en drankenkartons (PMD) in te zamelen.
Op grond van artikel 8, lid 3 van de afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 heeft
het college de bevoegdheid te besluiten andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk in te zamelen. Deze aanwijzing dient te worden vastgelegd in
het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Uithoorn 2008.
Het college neemt de gelegenheid te baat om tevens de volgende wijzigingen
door te voeren:
1. Nieuwe inzamelaar voor gf/restafval, papier en plastic c.q. PMD per 1 januari
2015.
2. Wijzingen in het winkelbestand (inzameling batterijen).
3. Piepschuim wordt als aparte fractie op het scheidingsdepot in ontvangst genomen.
4. Er wordt ook gebruik gemaakt van www.recyclemanager.nl om inzameldagen
en -locaties bekend te maken.
5. In het buitengebied worden minicontainers met een zijlader geleegd. De containers moeten daar met handvat en wielen naar de huizen worden opgesteld,
in plaats van met handvat en wielen naar de weg.

Het college heeft het huidige uitvoeringsbesluit ingetrokken en een nieuw uitvoeringsbesluit vastgesteld met terugwerkende kracht per 1 januari 2015. Het uitvoeringsbesluit is permanent in te zien bij de receptie van het gemeentehuis en
is binnenkort te zien op de regelingenbank van de gemeente Uithoorn (http://uithoorn.regelingenbank.nl).
BEKENDMAKING BELEID WILDE DIEREN IN EEN CIRCUS

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten haar beleid inzake
wilde dieren in circussen te continueren. Dat betekent dat zij besloten heeft geen
circussen op voorhand te weigeren die met (wilde) dieren optreden.

