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

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
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/
receptie 
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 
en schuldhulpverlening)
Tel. spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

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

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscom-
missie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de 
plaatsing van bouwwerken. Wilt u 
een vergadering wilt bijwonen of 
meer informatie? 
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissieverga-
deringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking: 
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Uitslagenavond

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

Woensdag 21 maart zijn de ver-
kiezingen voor de gemeenteraad. 
Na het sluiten van de stembu-
reaus en het tellen van de uitge-
brachte stemmen is het wachten 
op de verkiezingsuitslag. U bent 
deze avond van harte welkom op 
het gemeentehuis vanaf 21.00 
uur voor de uitslagenavond. U 
kunt samen met de kandidaat-
raadsleden en andere belangstel-
lenden de voorlopige uitslagen en 
zetelverdeling afwachten. Er zijn 

televisieschermen aanwezig met 
het regionale nieuws en de ver-
kiezingsuitslagen. Uiteraard ont-
breekt het niet aan een hapje en 
een drankje om de uitslag af te 
wachten. De namen van de geko-
zen kandidaten (al dan niet met 
voorkeursstemmen) maken we 
op 23 maart bekend. 

Twittert u tijdens de verkiezin-
gen met ons mee? Gebruik dan 
#raaduithoorn

Openingstijden 
tijdens pasen

Op Goede vrijdag 30 maart en maandag 2 april 
is het gemeentehuis gesloten.

Werk in 
uitvoering

KAPPEN BOMEN DE 
WILGENHOF
Bij De Wilgenhof in De Kwakel 
worden 3 eiken gekapt. Dit zijn de 
bomen bij 
- Zijkant huisnr. 35;
- Achterzijde huisnr. 33;
- Achterzijde huisnr. 31.
Vanwege de kwaliteit van deze 
bomen staan deze op de lijst om 
over 5 jaar gekapt te worden. Om-
dat we ook klachten van omwo-
nenden hebben ontvangen gaan 
we nu over tot het kappen van 
de bomen. We hanteren een be-
zwaartermijn van 6 weken. Ver-
derop in deze krant leest u hoe u 
eventueel bezwaar kunt indienen. 

ONDERGRONDSE 
CONTAINERS IN THAMERDAL
Vanaf 2 april plaatsen we onder-
grondse restafval containers in de 
wijk Thamerdal. In totaal komen 
in Thamerdal 21 ondergrondse 
containers. We verwachten dat 
we hier ongeveer 3 weken mee 
bezig zijn. Een paar dagen voor 
de plaatsing van een container in 
een bepaalde straat of buurt, zet-
ten we borden neer die de werk-
zaamheden aankondigen. We 
zetten dan één of meer parkeer-
plaatsen af zodat we er goed bij 
kunnen.

Van minicontainer naar 
ondergrondse afvalcontainer
De ondergrondse containers ge-
bruikt u voor de inzameling van gf/
restafval. 
Als alle ondergrondse containers 
in een wijk zijn geplaatst, ruilen 
wij het deksel van uw grijze con-
tainer om voor een oranje deksel. 
U gooit uw gf/restafval vanaf dan 
in de ondergrondse container. De 
container met het oranje deksel 
gebruikt u vanaf dit moment voor 
uw PMD verpakkingsafval (plas-
tic, metaal en drinkpakken). De 
ophaaldagen van PMD verande-
ren niet. U ontvangt bericht van 
ons wanneer wij de deksels gaan 
omwisselen.

Doe mee aan de Landelijke 
Opschoondag 2018
Samen opruimen is een leuke en 
ook een snelle manier om je buurt 
schoon te maken. Een opgeruim-
de omgeving is aantrekkelijker 
om in te wonen, te spelen en te 
werken en werkt ook aansteke-
lijk om de buurt schoon te hou-
den. Doe mee tijdens de Landelij-
ke Opschoondag op zaterdag 24 
maart 2018.
Uithoorn doet ook weer mee. In-
woners kunnen zich aanmelden 

bij de gemeente voor het hou-
den van zwerfafval opruimacties. 
Doet u ook mee? We hopen op 
een mooie lentedag en rekenen 
op veel deelnemers uit onze ge-
meente die Uithoorn en De Kwa-
kel. We geven u materialen zoals 
grijpers, hesjes, vuilniszakken te 
leen voor de schoonmaakactie.
Aanmelden kan via www.uit-
hoorn.nl of via de mail:  neder-
landschoon@uithoorn.nl

Praat mee over nieuwe regels 
bij evenementen in Uithoorn
Heeft u een evenement in on-
ze gemeente georganiseerd? Of 
bent u op een andere manier be-
trokken bij evenementen in de ge-
meente Uithoorn? Of heeft u een 
ander belang of gewoon interes-
se? Uw ervaringen, ook die met 
ons, horen we graag. Daarom no-
digen wij u van harte uit om dins-
dagavond 27 maart 2018 in het 

gemeentehuis van Uithoorn met 
ons mee te praten tijdens de in-
loopavond over de nieuwe regels 
bij evenementen in onze gemeen-
te. Medewerkers van de gemeen-
te Uithoorn en de uitvoeringsor-
ganisatie Duoplus zijn aanwezig 
om informatie te geven en vragen 
te beantwoorden. Meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Stem op de nieuwe naam 
tramlijn tussen Uithoorn 

en Amsterdam Zuid
De bestuurders Marvin Polak 
(Uithoorn), Jeroen Brandes (Am-
stelveen) en Pieter Litjens (Ver-
voerregio) hebben op dinsdag 
13 maart het startschot gegeven 
voor de verkiezing van de naam 
voor de tramlijn tussen Uithoorn 
en Amsterdam Zuid. De wethou-
ders van de gemeenten onthul-
den een bord met daarop de vijf 
mogelijke namen voor de eerste 
regionale tramlijn in de vervoerre-
gio Amsterdam.
Voor de vernieuwde en verleng-

de tramlijn is de vervoersregio op 
zoek naar een lijnnaam. Inwoners 
van Amstelveen, Uithoorn en Am-
sterdam nodigen wij uit om te 
stemmen op één van de vijf vol-
gende opties.
- Amstellandtram
- Legmeerlijn
- Poldertram
- ViaVeenlijn
- Amsteltram
Stemmen en meer informatie op 
www.uithoorn.nl of www.vervoer-
regio.nl

Gemeente Uithoorn 
aangesloten bij 
Startpunt Geldzaken
Om bewoners te helpen om hun 
geldzaken in balans te brengen 
en te houden is de gemeente Uit-
hoorn sinds kort aangesloten bij 
Startpunt Geldzaken. Startpunt 
Geldzaken stelt online geldplan-

nen beschikbaar voor huishou-
dens in verschillende omstan-
digheden. Kijk op www.uithoorn.
nl of www.startpuntgeldzaken.nl/ 
uithoorn voor uitgebreide infor-
matie.

Uithoorn breidt service uit 
met Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen vanaf nu nog eenvoudi-
ger een melding openbare ruim-
te doorgeven via de Makkelijk 
Melden App. U kunt de gemeen-
te snel wijzen op bijvoorbeeld een 
scheve stoeptegel, (te) laaghan-

gende tak, kapotte putdeksel et-
cetera. Deze app is voor ieder-
een eenvoudig te installeren op 
de smartphone. Het melden via 
de app is vooral handig als u op 
straat loopt en direct een mel-
ding wilt doorgeven. Wie bescha-
digde straatmeubilair aantreft, af-
val op straat ziet, overlast ervaart, 
een gat in de weg ziet kan dit di-
rect doorgeven. Met de app wordt 
een melding binnen een paar klik-
ken naar de gemeente gestuurd. 
De gratis Makkelijk Melden app is 
eenvoudig te downloaden via de 
Apple Store of Play Store.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. 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 offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den 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 schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de be-
zwaartermijn 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 even-
tueel 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 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 voor-
ziening 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift wor-
den 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 voorschrif-
ten, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van 
verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.of-
fi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mail-
service 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: 
- Concept Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn, Concept college-

voorstel evenementenbeleid 2018, Aanbevelingen of acties evenementenbe-
leid 2018. Ter inzage vanaf 19 maart 2018. Inlichtingen bij Afdeling buurt, team 
vergunningen (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 7. Ter inzage vanaf 22 maart 2018 
t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr. A. Stevens 
(0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Ter inzage 
vanaf 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en wer-
ken, mevr. A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Ter inzage vanaf 22 maart 
2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr. A. Ste-
vens (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan 10 het aanleggen van een dam voor het bereikbaar maken van een 

woning.
- Achterweg t/o nr. 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een houtgestookte WKK & It (ontvangen 09-03-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 100, aanvraag evenementenvergunning Sport & Spel week-

end Legmeervogels van 8 t/m 10 juni 2018 (ontvangen 26-02-2018).
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16, aanvraag verlenging exploitatievergunning horeca-

bedrijf van de exploitant van Café The River (ontvangen 08-03-2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, aanvraag evenementvergunning Amsterdam Open In-

ternationaal Canoepolo Tournament van UR & KV Michiel de Ruyter op 26 en 
27 mei 2018 (ontvangen 27-02-2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee 

dakkapellen aan de voor- en achtergevel (ontvangen 01-03-2018);
- Marsmanlaan 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

hekwerk op het balkon (ontvangen 06-03-2018);
- Wiegerbruinlaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het verrichten van 

lichte constructieve wijzigingen in de woning (ontvangen 07-03-2018);

 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
- Vuurlijn 24, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke zeecon-

tainer t.b.v. opslagruimte (verzonden 14-03-2018).
- Achterweg 11, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een WKK-ruimte 

(verzonden 14-03-2018).
- Poelweg 32, omgevingsvergunning voor het het huisvesten van meerdere af-

zonderlijke personen (arbeidsmigranten) in de bedrijfswoning (verzonden 15-
03-2018).

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, naast nr 3, omgevingsvergunning voor het verlengen van 

de tijdelijke vergunning voor het tijdelijk wijzigen van de functie van de woon-
bestemming naar parkeren en groen voor nogmaals een periode van maxi-
maal 5 jaar (verzonden 09-03-2018).

- Amstelplein, Dorpsstraat, Prinses Irenelaan, Marktplein, Wilhelminakade. 
Evenementenvergunning verleend aan Star Promotions voor het houden van 
een zomermarkt op 4 en 5 augustus 2018 en een kadomarkt op 3 en 4 no-
vember 2018 van 10.00 tot 17.00 uur (verzonden 14 maart 2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77C, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevel-

pui aan de buitenzijde van Winkelcentrum Zijdelwaardplein (verzonden 09-03-
2018).

- Arthur van Schendellaan/Europarei ter hoogte van Churchillfl at, ontheffi ng ge-
luid voor werkzaamheden in de nacht van 31 maart 2018 21.00 uur tot zon-
dag 1 april 2018 03.00 uur (verzenddatum 14 maart 2018)

- Alfons Arienslaan 1, Evenementenvergunning voor het gala van de Lions Club 
op 24 maart 2018 tussen 18.00 en 00.30 uur. (verzenddatum 15 maart 2018)

- Alfons Arienslaan 1, plaatsen van een reclamezuil vanaf 23 maart t/m 26 
maart 2018 (verzenddatum 15 maart 2018)

- Alfons Arienslaan 1 Ontheffi ng art 35 DHW voor 24 maart 2018 tussen 18.00 
en 00.00 uur (verzenddatum 15 maart 2018)

Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Centercom B.V. voor het plaatsen van 20 reclame-

borden van 3 april 2018 tot en met 16 april 2018 om bekendheid te geven voor 
de braderie in Uithoorn welke georganiseerd wordt op 14 en 15 april 2018. 
(verzonden 27 februari 2018). 

- Vergunning verleend aan Centercom B.V. voor het plaatsen van 20 reclame-
borden van 23 juli 2018 tot en met 5 augustus 2018 om bekendheid te geven 
voor de braderie in Uithoorn welke georganiseerd wordt op 4 en 5 augustus 
2018. (verzonden 27 februari 2018). 

- Vergunning verleend aan Centercom B.V. voor het plaatsen van 20 reclame-
borden van 22 oktober 2018 tot en met 4 november 2018 om bekendheid te 
geven voor de braderie in Uithoorn welke georganiseerd wordt op 3 en 4 no-
vember 2018. (verzonden 27 februari 2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 2 april tot en met 15 april 2018 om bekend-
heid te geven aan een campagne voor de Vervoersregio. (verzonden 15 maart 
2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 4 juni tot en met 17 juni 2018 om bekendheid 
te geven aan een campagne voor de Vervoersregio. (verzonden 15 maart 
2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 9 juli tot en met 22 juli 2018 om bekendheid te 
geven aan een campagne voor de Vervoersregio. (verzonden 15 maart 2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 3 september tot en met 17 september 2018 
om bekendheid te geven aan een campagne voor de Vervoersregio. (verzon-
den 15 maart 2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 5 november tot en met 18 november 2018 om 
bekendheid te geven aan een campagne voor de Vervoersregi.o (verzonden 
15 maart 2018). 

- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-
clameborden in de periode van 17 december tot en met 30 december 2018 
om bekendheid te geven aan een campagne voor de Vervoersregio. (verzon-
den 15 maart 2018). 

- Collectevergunning. Vergunning verleend aan mevrouw S. Ghods, namens 
de Stichting Steun Mensenrechten te Rijswijk voor het houden van een col-
lecte met intekenlijsten in de gemeente Uithoorn van 26-04-2018 tot en met 
05-05-2018.

 KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge 
het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het oprichten van een 
groothandel in mediterrane planten.
Ontvangstdatum melding: 6 februari 2018
Melder: Sabra Exotics B.V.
Locatie: Achterweg 49, De Kwakel
Zaaknummer: 7371923
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag over 
deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. 
Er wordt dan contact met u opgenomen.

 KENNISGEVING WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE, 
 VERGUNNING VERLEEND
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergunning ingevol-
ge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend. Het be-
treft een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een aan de Be-
drijvenweg 4 te De Kwakel gelegen inrichting, zijnde het Regionaal Sorteer Cen-
trum Schiphol (RSC Schiphol). De inrichting is bestemd voor het sorteren en de-
monteren van afgedankte apparatuur als bedoeld in de Regeling beheer elektri-
sche en elektronische apparatuur, afkomstig van gemeentelijke milieustraten, de 
Retail en elektronicawinkels.
Aanvrager: De Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 5412023
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking 
is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. 
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na pu-
blicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakin-
gen en (digitaal) bij gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Heeft 
u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactfor-
mulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank 
Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Ver-
meld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het refe-
rentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en 
de reden(en) waarom u beroep instelt. Het indienen van een beroepschrift schort 
de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepspro-
cedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrech-
ter van de genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift 
indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffi ekosten in re-
kening gebracht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de 
brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden 
van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures 
kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 7
Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestem-
mingsplan Vuurlijn 7 als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPVuur-
lijn7-VG01 vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 7’ is de Ruim-
te voor Ruimte overeenkomst die het mogelijk maakt twee woningen aan de Vuur-
lijn 7 te realiseren, in ruil voor de sloop van kassen, bedrijfsgebouwen en niet ver-
gunde opstallen. De bestaande tuinderswoning wordt in de toekomst gesloopt. 
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Door toetsing van het voorgenomen bouwplan aan het bestemmingsplan zijn 
er twee ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn van bestem-
mingsplantechnische aard en hebben verder geen inhoudelijk consequenties 
voor de ontwikkeling. Voor een overzicht van de ambtelijke wijzigingen wordt ver-
wezen naar de Nota Ambtelijke wijziging bijgevoegd in het bestemmingsplan. 
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang 
van 22 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-

nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden 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 bestuursrecht-
spraak 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 voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling 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 afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 21 maart 2018

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BURG. VAN 
 MEETELENSTRAAT 16-20
Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestem-
mingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20 als vervat in planidentifi catiecode 
NL.IMRO.0451.BPMeetelenstr1620-VG01 vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Burg. Van Meetelen-
straat 16-20 is het ingediende verzoek om een wijziging van het bestemmings-
plan van bedrijf naar wonen ten bate van de realisatie van een appartementen-
gebouw op de percelen Burg. Van Meetelenstraat 16-20.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang 
van 22 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden 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 bestuursrecht-
spraak 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 voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling 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 afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 21 maart 2018

 VASTSTELLING UITHOORNLIJN EN BUSVERBINDING UITHOORN
Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmings-
plan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn als vervat in planidentifi catiecode 
NL.IMRO.0451.BPOVLijn-VG01 vast te stellen.
Toelichting
Voor de komst van de Uithoornlijn is een nieuw bestemmingsplan voor het tra-
cédeel in Uithoorn nodig. Hierin zijn onder andere opgenomen: de locatie en in-
passing van de haltes, parkeerplaatsen, de hoogtes en lengtes van de geluid- 
en zichtschermen en de locatie en inpassing van de kruisingen. Het maken en in 
procedure brengen van het bestemmingsplan is een wettelijke taak van de ge-
meente.
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Naar aanleiding van de zienswijzen en ontwerpaanpassingen zijn de volgende 
wijzigingen aan het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerd: 
- Het aanpassen van de regeling over lichtmasten. Op basis hiervan is artikel 

3.2.4 sub b aangepast naar een maximale bouwhoogte voor lichtmasten van 
8 meter.

- Het aanpassen van het parkeren bij de eindhalte. Op grond hiervan is de ver-
beelding, de paragraaf parkeren van de toelichting en het artikel over parke-
ren aangepast. Tevens is een afbeelding toegevoegd. Zie voor nadere toe-
lichting de Nota Zienswijze.

- Het opnemen van de verleende ontheffi ng voor de huismus als bijlage in de 
toelichting en de paragraaf fl ora en fauna is hierop aangepast. 

- Het aanpassen van de toelichting op het onderwerp onderstations. Ter ver-
duidelijking is een extra afbeelding van de ligging van de onderstations bijge-
voegd.

- Het aanpassen van de locaties voor watercompensatie naar aanleiding van 
nader overleg met Waternet. De waterparagraaf in de toelichting en de ver-
beelding is hierop aangepast. Ter verduidelijking is een extra afbeelding van 
de ligging van de watercompensatielocaties bijgevoegd. En het Waterhuis-
houdkundig rapport is hierop aangepast. 

- Het opnemen van een paragraaf over de borging van de maximale snelheid 
van de tram in hoofdstuk 3.3 van de toelichting.

- Het opnemen van enkele begripsbepalingen in artikel 1 van de regels. Het 
gaat bijvoorbeeld om de toevoeging van de begripsbepaling stationsvoorzie-
ningen.

- Het opnemen van de haltes Aan de Zoom, Uithoorn Station en Uithoorn Cen-
trum in de verbeelding. Hiervoor is een aanduiding op de verbeelding aange-
ven voor de haltes.

- Het doorvoeren van enkele ambtelijke wijzigingen. Parallel aan het opstellen 
en de procedure van het ontwerpbestemmingsplan heeft een verdere tech-
nische uitwerking plaatsgevonden van het inpassingsontwerp van de tram-
baan. Nu de defi nitieve uitwerking bekend is, blijkt dat kleine overschrijdin-
gen plaatsvinden van de plangrens zoals deze in het ontwerpbestemmings-
plan opgenomen is. Dit heeft met name betrekking op een andere inrichting 
van parkeerterreinen, kunstwerken en trambaanvoorzieningen. Hierop zijn in 
lijn met het inpassingsontwerp een aantal aanpassingen doorgevoerd in de 
verbeelding.

Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang 
van 22 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden 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 bestuursrecht-
spraak 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 voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling 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 afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 21 maart 2018




