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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, telefoon 
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 lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk 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 vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen 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 grif-
fi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schor-
sende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank 

in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemo-
tiveerd 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: 
- Ter inzage legging ontwerp “Bestemmingsplan Drechtdijk 109”, bezwaarperio-

de 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 loca-
ties 1 tm 4”. Bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij 
Ontwikkeling M.W.M. Blonk 0297-513111.

- Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Beroepsperiode van 28 maart 2014 t/m 8 
mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan Deelgebied 2. Beroepsperiode van 
28 maart 2014 t/m 8 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, 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
- Hooilaan 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorge-

vel. Ontvangen 17 maart 2014.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 5, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.

 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:
Zijdelwaard
- Herman Gorterhof 1, het in gebruik nemen van een locatie voor kinderopvang.
Genoemd plan ligt van vrijdag 28 maart 2014 tot en met donderdag 8 mei 2014 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 schrif-
telijk 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 19, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik naar 

gebedsruimte. Bezwaar: t/m 21 april 2014.
De Kwakel
- Drechtdijk 95, omgevingsvergunning voor het oprichten van een kas. Bezwaar: 

t/m 30 april 2014. 
- Vuurlijn 51. Melding ontvangen van Sportvereniging KDO voor het organiseren 

van Fundraising avond op 12 april 2014 van 20.00 tot 01.00 uur.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Boterdijk 5, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de eerst 

verdieping en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 1 
mei 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelre-

clames, het vervangen van de condensors en het herindelen van de bestaande 
winkel. Bezwaar: t/m 29 april 2014. 

- Zijdelwaardplein. Vergunning aan Doganer Doner Kebab V.O.F. voor het inne-
men van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van 
Turkse Pizza’s en Doner Kebab op zondag van 13.00 tot 22.00 uur. Bezwaar 
t/m 29 april 2014.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg 100. Verklaring van geen bezwaar aan Voetbalvereniging Leg-

meervogels voor het organiseren van Sport en Spel weekend van 13 t/m 15 ju-
ni 2014.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan. Vergunning aan Doganer Doner Kebab V.O.F. 

voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de 
verkoop van Turkse Pizza’s en Doner Kebab op maandag van 13.00 tot 22.00 
uur. Bezwaar t/m 29 april 2014.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Vervolg op volgende pagina.

Thamerlaan en Bernhardlaan 
vrijdag 28 maart open
Op vrijdag 28 maart 2014 gaan Tha-
merlaan en Bernhardlaan weer open 
voor alle verkeer. Deze datum is af-
gestemd op de werkzaamheden van 
de provincie aan de Zijdelweg in dat-
zelfde weekend. 

Thamerlaan en Bernhardlaan zijn 
dan opnieuw ingericht. Daarmee 
is, van Uithoornse zijde, de laatste 
hand gelegd aan de omlegging van 
de N201. Ook het viaduct onder de 
busbaan en de op- en afritten van 
de N201 naar de N521 (Zijdelweg) 
zijn op dat moment gereed voor ge-
bruik. De Amsterdamseweg is ge-
schikt voor het doorgaande verkeer. 
De laatste werkzaamheden worden 
in de week van zeven april afgerond. 
Het verkeer kan dan nog niet gebruik 
maken van de gehele route naar de 
N201. 

Aanzienlijk meer verkeer
Het Amstel-aquaduct gaat zes we-
ken later (16 mei) open voor verkeer. 
Onderzoek heeft aangetoond dat dit 
in die zes weken leidt tot aanzienlijk 
meer verkeer via het ‘Thamerlint’ dan 
verwacht. Reden: meer verkeer op 
de N201 tussen de Zijdelweg en de 
Amsterdamseweg doordat wegge-
bruikers bij de Zijdelweg de omge-
legde N201 op en af kunnen rijden 

en de ‘snelle’ route via het Thamer-
lint is aantrekkelijk voor het verkeer. 

Beperkende maatregelen
Het college van Uithoorn heeft daar-
om besloten het viaduct zolang (zes 
weken) dicht te houden. De verbin-
ding tussen de Amsterdamseweg en 
het Thamerlint loopt dan tijdelijk via 
de route Petrus Steenkampweg en 
Stationsstraat. In aanvulling hierop 
heeft ook de provincie Noord-Hol-
land beperkende maatregelen geno-
men. Bij de aansluiting van de omge-
legde N201 op de N521 (Zijdelweg) 
blijven de oprit naar het Oosten en 
de afrit vanuit het Oosten dicht tot het 
Amstel-aquaduct open is. 

Feestelijke opening
Op 16 april 2014 worden de Hoofd-
ontsluiting Oude Dorp (Thamerlint) 
en de Amsterdamseweg offi cieel ge-
opend door (demissionair) wethou-
der Levenbach. Op 15 mei opent Mi-
nister Schultz van Haegen (Infra-
structuur en Milieu) het Amstel-aqua-
duct. 

Foto’s
U kunt foto’s van de werkzaamhe-
den bekijken op www.fl ickr.com/ge-
meenteuithoorn/sets ‘project hoofd-
ontsluiting’.

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. 

Weekend van 28-31 maart 
afsluiting Zijdelweg
In het weekend van 28 tot 31 maart 
is de Zijdelweg afgesloten voor al 
het autoverkeer. De afsluiting is van 
vrijdag 28 maart vanaf 18:00 uur tot 
maandagochtend 31 maart 6:00 uur. 
De afsluiting is nodig om de slinger 
te verwijderen en de nieuwe roton-
de op de Zijdelweg aan de noordzij-
de van de N201 (Amstelveense kant) 
aan te sluiten op de bestaande Zij-
delweg. Ook worden de op- en afrit-
ten aangesloten op de nieuwe situa-
tie. Het Shell-tankstation is geduren-
de dit weekeinde gesloten. Met be-
hulp van verkeersregelaars worden 
de hulpdiensten en bussen van con-
nexxion doorgelaten. Fietsers hou-
den doorgang.

Op- en afritten Zijdelweg 
naar N201 beperkt open
Tegen eerdere berichtgeving in wor-
den op 31 maart alleen de op- en af-
rit van de Zijdelweg naar het westen 

geopend (richting de Waterwolftun-
nel). Op uitdrukkelijk verzoek van de 
gemeente Uithoorn blijven  de op- en 
afrit van de Zijdelweg naar het oos-
ten (richting het Amstel Aquaduct) 
nog gesloten. Deze worden tegelij-
kertijd met het Amstel Aquaduct ge-
opend voor verkeer in de vroege och-
tend van 16 mei.

Wennen aan de nieuwe situatie
Door de opening van de op- en afrit-
ten en de nieuwe situatie op Zijdel-
weg verwachten we dat er tijdelijk wat 
extra oponthoud is op de Zijdelweg. 
Dit komt omdat automobilisten moe-
ten wennen aan de nieuwe verkeers-
situatie, de ervaring leert dat dit na 
een aantal dagen afneemt. Ook ge-
ven de navigatiesystemen nog  infor-
matie over de oude situatie. Geef el-
kaar als bestuurder de ruimte en de 
tijd om te wennen. Dit voorkomt on-
nodige irritatie.

Gemeente Uithoorn krijgt 
“pionnenbeeld” terug na 
restauratie
Op 27 maart wordt het “pionnenbeeld” van Pieter Kortekaas terugge-
plaatst op de sokkel voor het gemeentehuis. Het beeld moest nodig ge-
restaureerd worden.

Rode beuk op woensdag 
2 april naar defi nitieve plek 
aan de Amsterdamseweg

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.

De monumentale rode beuk, die tij-
delijk geplant was op het talud naast 
de busbaan, gaat op woensdag 2 
april a.s. naar zijn defi nitieve plek op 
de rotonde Amsterdamseweg/ Wie-
gerbruinlaan.

Afsluiting en omleiding
Voor de voorbereiding en uitvoering 
van de werkzaamheden is het nood-
zakelijk de parkeerplaats naast de 
busbaan in de Stationsstraat af te 
sluiten van 1 t/m 3 april 2014. Het 
verkeer rondom het bedrijventerrein 
wordt omgeleid. De verplaatsing van 
de boom zelf is  in 1 dag klaar. Het 
wordt een spectaculaire operatie: 
de enorme beuk wordt over de bus-
baan heen getild (naar verwachting 
rond 09.30 uur) en vervolgens op een 
dieplader vervoerd naar zijn nieuwe 
definitieve plek. BSI-Bomenservice 
voert de verplaatsing uit. 

Mocht u nog vragen hebben kunt u 
contact opnemen met dhr. E. Valken-
burg van de afdeling Leefomgeving, 

telefonisch bereikbaar op dinsdag 
t/m vrijdag van 8.00u tot 16.30u of 
per e-mail via gemeente@uithoorn.nl
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Officiële mededelinGen en bekendmakinGen

 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 verkeersbe-
sluiten alleen nog digitaal inzien via  www.officielebekendmakingen.nl U kunt zich 
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uit-
hoorn geattendeerd te worden. 
Welke bekendmakingen vind ik op www.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 wet milieubeHeer
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 meldingen heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
Schoonmaakbedrijf en glazenwasserij G. Raggers & Zn. voor de wijziging van de in-

richting aan de Amsteldijk-Noord 32 te Uithoorn. 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
- Kok Lexmond B.V. Er worden breekwerkzaamheden verricht op de locatie 

Hoofdweg 155 te De Kwakel waarbij een mobiele puinbreker in werking wordt 
gebracht. De duur van de werkzaamheden is 4 werkdagen tussen 07.00 -19.00 
uur in de periode van 28 maart 2014 tot 27 juni 2014. 

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 26 maart 2014 

 VaststellinG bestemminGsplan aanpassinG afrit 
 fietsbruG randweG
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke orde-
ning bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 13 maart 
2014 het bestemmingsplan Aanpassing afrit fietsbrug Randweg als vervat in pla-
nidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPfietsbrugNDW-VG01 ongewijzigd heeft vast-
gesteld.
Toelichting
Op 30 mei 2013 heeft de raad een motie aangenomen om het verkeersbesluit open-
stelling Randweg direct uit te voeren. Ter uitvoering van deze motie is de Randweg 
per 7 juni 2013 opengesteld voor alle verkeer. Daarbij is onderaan de afrit op de 
Randweg een kleine wegversmalling aangebracht als tijdelijke maatregel op korte 
termijn. De wegversmalling heeft een beperkt afremmend effect op de snelheid van 
autoverkeer. In dezelfde motie heeft de raad aangegeven om te zoeken naar een 

doelmatige en sobere definitieve voorziening om de verkeersveiligheid voor fiet-
sers te waarborgen. 
Nu de Randweg is opengesteld voor gemotoriseerd verkeer is het noodzakelijk tot 
een infrastructurele aanpassing te komen om de verkeersveiligheid van fietsers te 
borgen. Door de afrit van de fietsbrug verder op de Randweg te laten aansluiten, 
worden twee belangrijke problemen opgelost:
- de afrit wordt minder steil waardoor de fietsers met een lagere snelheid de Rand-

weg naderen;
- doordat de aansluiting verder van de fietsbrug afligt, wordt het zicht op het ver-

keer aanzienlijk verbeterd omdat de fietser niet meer tegen het talud en de op-
legconstructie van de fietsbrug aankijkt.

Omdat de afrit van de fietsbrug te kunnen verleggen, moet het bestemmingsplan 
Legmeer-West worden aangepast. Op de locatie waar de afrit wordt gelegd, geldt 
nu een bestemming ‘Bagger- en gronddepot’. Deze bestemming is gewijzigd naar 
de bestemming ‘verkeer’. 
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
28 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan te-
rinzage 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 (28 maart 2014 tot en met 8 mei 2014) 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belangheb-
benden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de ge-
meenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeen-
teraad 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 instel-
len kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak 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 voorzie-
ning is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in-
gediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.
Uithoorn, 26 maart 2014

 VaststellinG GewijziGd bestemminGsplan 
 “iepenlaan deelGebied 2”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke orde-
ning bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 13 maart 
2014 het bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 2” als vervat in planidentificatie-
code NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD2-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan
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 her-
structureringsopgave 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 toekomstige eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. Pas als tot 
aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt ge-
sloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure ge-
bracht. In maart 2013 is door de gemeenteraad het eerste bestemmingsplan voor 
de Iepenlaan vastgesteld genaamd bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 1.1.
Voorliggend bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2 betreft het tweede bestem-
mingsplan dat voor het project Iepenlaan in procedure is gegaan. Het bestemmings-
plan voor deelgebied 2 heeft betrekking op de percelen 31, 33 en 35
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
- Toevoeging aanvullend bodemonderzoek in de toelichting bij paragraaf 5.4.
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota ambtelijke wij-
ziging liggen met ingang van 28 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage. Het 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende 
de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ari-
enslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (28 maart t/m 8 mei 2014) kan tegen het 
besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig 
met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aanto-
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wen-
den en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aange-
bracht 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 voor-
lopige 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 afloopt, tenzij 
binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in-
gediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.
Uithoorn, 26 maart 2014

w w w . u i t H O O r n . n l

Vervolg van vorige pagina.




