
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

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

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., 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

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen 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

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 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.

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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5, Inzageperiode 12 fe-

bruari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, A. 
Stevens (0297) 513111.

- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Grevelingen 40-42, Inzageperio-
de 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Wer-
ken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Europarei Midden. Beroepsperiode 
12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Wer-
ken, 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) 513111.

- Wijzigingsplan Randweg 101, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7 april 
2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513111.

- Wijzigingsplan Noorddammerweg 37-39, Inzageperiode 26 februari 2016 tot 
en met 7 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 
513111.

- 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 Lage-
maat (0297) 513111.

- Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 5. Inzage-
periode 25 maart 2016 datum tot en met 5 mei 2016. Inlichtingen bij Wonen en 
Werken, A. Stevens (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

brug. Ontvangen 7 maart 2016.
- Stelling naast 1a, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

woning Ontvangen 16 maart 2016.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 137, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen 

van een woning naar een tandartsenpraktijk. Ontvangen 12 maart 2016.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Iepenlaan nabij nr. 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een woning.

 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
- Drechtdijk 89, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk herbouwen van 

woonboerderij ‘Johanneshoeve’. Bezwaar: t/m 21 april 2016.
- Hoofdweg 59a, omgevingsvergunning voor het oprichten van huisvesting voor 

arbeidsmigranten. Bezwaar: t/m 18 april 2016.
- Iepenlaan 25, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-

zwaar: t/m 18 april 2016.
- Noorddammerweg 17a t/m 17g, omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een bedrijfsverzamelgebouw en huisvesting voor arbeidsmigranten. Bezwaar: 
t/m 26 april 2016.

- Bezworen Kerf 17, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van 
een bedrijfswoning naar het gebruik als plattelandswoning. Bezwaar: t/m 26 
april 2016.

- Mijnsherenweg 1, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van 
een bedrijfswoning naar het gebruik als plattelandswoning. Bezwaar: t/m 26 
april 2016

Thamerdal
- Wijk Thamerdal, het aanpassen van het LS-net en verwijderen van verdeelkas-

ten. Bezwaar t/m 19 april 2016.
Dorpscentrum
- Schans 108. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van Café Herbergh 

1883 voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2016. Bezwaar 
t/m 21 april 2016.

- Amstelplein en hoek Prinses Irenelaan / Oranjelaan. Vergunning voor het inne-
men van de standplaatsen op 6, 9, 13, 16, 20, 23, 26 en 30 april op het Amstel-
plein en op 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 en 29 april 2016 op de hoek Prinses Irenel-
aan / Oranjelaan door Caiway voor verkoop van diensten. Bezwaar t/m 26 april 
2016.

- Koningin Julianalaan 18. Exploitatievergunning horecabedrijf t/m 27 februa-
ri 2019 en Drank- en Horecavergunning aan de exploitant van Bada Bing. Be-
zwaar t/m 28 april 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 52a. Exploitatievergunning horecabedrijf t/m 2 maart 2019 en 

Drank- en Horecavergunning aan de exploitant van Kwalitaria. Bezwaar t/m 28 
april 2016

 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN IEPENLAAN DEELGEBIED 5
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Iepenlaan deelgebied 5 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPI-
epenlaanD5-OW01 met ingang van vrijdag 25 maart 2016 gedurende zes weken 
ter inzage ligt.
Toelichting Ontwerpbestemmingsplan
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd glas-
tuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een integra-
le 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 voor-
zien van weidekavels die een overgang vormen van privé naar openbaar gebied. 
Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereen-
komst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied in 
procedure gebracht. Voorliggend bestemmingsplan betreft het vijfde bestemmings-
plan dat voor het project Iepenlaan in procedure gaat. Het bestemmingsplan voor 
Iepenlaan deelgebied 5 heeft betrekking op de percelen Iepenlaan 1 -13 en Iepen-
laan 20. De gronden achter de woonkavels van Iepenlaan 1-15 worden tevens mee-
genomen, zodat deze groen ingericht kunnen worden. Daarnaast wordt het woon/
zorgkavel aan de Noorddammerweg nader uitgewerkt.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 25 maart 2016 t/m donderdag 5 
mei 2016 ter inzage en is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in 
de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan. Uithoorn, 23 maart 2016

Op de gemeentepagina van 9 maart 
2016 stond een artikel over de wijzi-
ging van de eigen bijdrage voor Wmo-
maatwerkvoorzieningen. Helaas zijn 
er in dit artikel onjuiste bedragen ver-

meld. Op onze website vindt u onder 
Informatie/ Inwoner & Ondernemer/ 
Zorg in Uithoorn/ Wmo/ Eigen bijdra-
gen het volledige artikel met de cor-
recte bedragen.

Rectifi catie artikel 
Eigen bijdrage Wmo-maatwerk-
voorzieningen 2016 Uithoorn




