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ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. 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

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15, Uithoorn, 
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer: 0297 513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat 
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt 
u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of 
evenementen niet te vermelden.
Kijk voor meer informatie over de komende activi-
teiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer in-
formatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op  
buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

t/m 3 mei Expositie Fotokring in Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1. 
t/m 9 apr. Expositie ‘Sporen’ in Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50. 
 Openingstijden: Open do/vrij 14.00-16.00 uur en in het week-

end 12.00-17.00 uur.
t/m 22 apr. Voorjaarsexpositie in atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d 

Drecht, Grevelingen 62-64. Open op zaterdag en zondag van 
14.00-17.00 uur.

3 apr.  Inloopspreekuur Buurtbeheer Zijdelwaard in Kate & Go op Zij-
delwaardplein. 9.30-11.30 uur.

6 apr. Bingo, Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528, 
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

7 t/m 9 apr. B-jeugd Hockey Toernooi, zaterdag en zondag van 09.00 tot 
01.00 uur en maandag van 09.00-14.00 uur, Uithoornse Hoc-
key Club Qui Vive, Vuurlijn 30.

7 apr. Braderie in Dopscentrum. 10.00-17.00 uur,
7 apr. Postzegelruilbeurs van 10.00-15.00 uur in wijksteunpunt Bilder-

dijkhof. Inlichtingen: tel. 525556.
7 apr. t/m Atelier de Rode Draad start met serie van 5 lessen Spelend 
26 mei  Schilderen op zaterdag vanaf 13.30 uur. Pr. Margrietlaan 86, 

lokaal 6. Kosten: €21,- per les. Info Joke Zonneveld: 020-
6418680.

8 apr. De bekende Engebos-excursie gaat van start om 14.00 uur in 
kwekerij Klein Mexico, Drechtdijk 49 De Kwakel 

8 apr. Harder than heavy, 5 internationale bands. The Mix, Aanvang 
15 uur. 

13 apr. Kids@themix. Kinderdisco. The Mix. Aanvang: 19 uur. Entree: 
€3,-.

14 apr. Popprijs Amstelland. The Mix. Aanvang: 20.30 uur uur. Entree: 
gratis.

14 apr. Open atelier Gerard van Hulzen, Fort a/d Drecht. Bij voorinschrij-
ving 10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur. Info: 06-50562903.

14 apr. Stepgroep Uithoorn organiseert Opstepdag. Maak kennis met 
de step. Locatie: Amstelplein. Begint om 11.00 uur en eindigt 

om 15.00 uur. Nadere info: Erik Wolbers, 06-29277827.
15 apr. Domenico Consort treedt op in Thamerkerk. Drie musici spelen 

op viool, cello en klavecimbel, pianowerken van o.a. Haydn en 
Dvorak. Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.
scau.nl

15 apr.  Kunstenaar Frans Kortenhorst opent om 15 uur in galerie Fort 
a/d Drecht de expositie Spiegeling van kunstenaarsgezelschap 
HOLT. Expositie is tot 20 mei te bezichtigen op do/vrij van 14.00-
17.00 uur en op za/zo van 12.00-17.00 uur. Ook op Hemel-
vaartsdag van 14.00-17.00 uur. De galerie ligt aan Grevelingen 
50. 

16 apr. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing met mu-
ziek over Zuid-Afrika. Lezing wordt van 14.00-16.00 uur ver-
zorgd door de heer Hazeveld. Plaats: De Schutse, De Merode-
laan. Toegang voro leden gratis. Niet-leden: € 1,50. 

16 apr. t/m Atelier de Rode Draad start met serie van 5 lessen Spelend 
21 mei Schilderen op maandag van 9.00-12.00 uur. Kosten: €21,- per 

les. 
20 apr. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
21 apr. What’s up. Sportevenement op Amstelplein. 10.00-17.00 uur. 
21 apr. Toneelvereniging Genesius speelt in Dorpshuis De Quakel de 

musical ‘Huis te koop’. Ook op 27 en 28 april. Aanvang: 20.15 
uur. Entree: €7,50. 

21 apr. Hardcore café in The Mix. Aanvang: 21 uur. Entree: gratis. 
22-23 apr. Verkooptentoonstelling CREA in Fort a/d drecht, Grevelingen 

56. Te koop geëxposeerd werk van cursisten. Ook kunt u zich 
inschrijven voor een introductiecursus. Beide dagen open van 
13.00-17.00 uur. 

25 apr. Bingo in ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 13.15-16.00 uur. 
Kaartjes kosten €0,50 per stuk. 

25 apr. Sportencircus op evenemententerrein Legmeer-West, 12.15-
15.15 uur. Het evenemententerrein wordt omgebouwd tot een 
sport- en spelparadijs, waar kinderen kunnen genieten van ver-
schillende activiteiten. Per kind kost het €2,- om mee te doen. 
De opbrengst van de dag gaat naar een goed doel: ‘Run-
4Schools’.

25 apr. Portaal Gezond Gewicht Amstelland verzorgt van 15.30-16.30 
uur lezing over gezonde voeding en leefstijl. Wijkcentrum Bil-
derdijkhof. Toegang gratis. 

26 apr. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Tijd: 
19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50. 

28 apr. Cultuur Hart Uithoorn organiseert Dance Classics Party in Tha-
merkerk. dansen op Soul, Disco, R&B en Funk uit jaren 70, 80 
en 90. Aanvang: 20.00 uur. Entee: €10,-. 

30 apr. Buurtbeheer Legmeer organiseert Koninginnedagfestiviteiten 
op Evenemententerrein in Legmeer West. 

30 apr. Feestcomité De Kwakel organiseert Koninginnedagviering in 
dorpscentrum De Kwakel.

30 apr. Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn organiseert in 
 Dorpscentrum Koninginnedagfestiviteiten
 evenementen vanaf mei 2012 staan op 
 www.uithoorn.nl

Op verschillende plaatsen in de ge-
meente staan fietswrakken die het 
straatbeeld ontsieren. Het gemeen-
tebestuur heeft besloten om deze 
‘wrakken’ en ‘weesfietsen’ op maan-
dag 16 en dinsdag 17 april 2012 
in Uithoorn en De Kwakel weg te ha-
len. Deze actie is een samenwer-
king van politie, gemeentesurveillan-
ten en de gemeente Uithoorn. De af-
gevoerde fietswrakken gaan naar de 
gemeentewerf en worden daar tijde-
lijk opgeslagen.

stickeren ‘weesfietsen’
Op 31 maart en 1 april 2012 zijn in 
de openbare ruimte staande ‘wees-
fietsen’ voorzien van een speciale 
sticker. Ziet u dat er zo’n sticker op 
uw fiets is geplakt dan kunt u hem 
gewoon meenemen. Maar als uw 
bestickerde fiets er op 16 en 17 april 
nog staat, dan wordt hij meegeno-
men naar de gemeentewerf.

Kijkdagen op gemeentewerf
Op donderdag 19 april en maandag 
23 april 2012 kunt u van 10:00 tot 
11:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur 
op de gemeentewerf, Industrieweg 
25 te Uithoorn, kijken of uw fiets er-
tussen staat. Als u kunt aantonen dat 
de fiets uw eigendom is, krijgt u deze 
terug na vertoon van een geldig legi-
timatiebewijs.

wat gebeurt er met niet 
afgehaalde fietsen?
Fietswrakken en ‘weesfietsen’ die 

na 6 weken nog niet opgehaald zijn, 
worden afgevoerd en vernietigd.

wat is een fietswrak?
Een fiets die technisch onvoldoen-
de geschikt is om ermee te kun-
nen rijden. Er ontbreken essentiële 
onderdelen. De fiets is zo verwaar-
loosd dat aannemelijk is dat de eige-
naar er afstand van heeft gedaan. De 
fiets heeft een zo geringe economi-
sche waarde dat opknappen geen zin 
meer heeft.

wat is een weesfiets?
Een fiets die in de openbare ruimte 
gestald staat en langere tijd niet meer 
is gebruikt. De fiets is wel gebruiks-
klaar en niet direct opvallend of hin-
derlijk. 

nog meer info?
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de gemeentesurveillanten. Dezen 
kunt u telefonisch bereiken op num-
mer 0297-513111 van maandag t/m 
donderdag tussen 10.00-10.30 uur 
en van 13.00-13.30 uur. 

ACtiViteiten KALenDeR

activiteit Buurt Datum Plaats tijd

Bewonersoverleg  Centrum 17 april Ponderosa 19.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 24 april De Schutse (kleine zaal) 19.30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 24 april vooralsnog buurtsteunpunt 19.30 uur
Inloopspreekuur  Zijdelwaard 1 mei Kate & Go op Zijdelwaardplein 9.30-11.30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 22 mei Ponderosa 20.00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 30 mei Nog niet bekend  19.30 uur

Fietswrakken nieuw Bouwbesluit per 
1 april 2012, minder regels!
De technische voorschriften waaraan een bestaand en een nieuw 
bouwwerk moeten voldoen staan in het Bouwbesluit. Per 1 april 2012 
is een gewijzigd Bouwbesluit van kracht geworden, dit heet ‘Bouwbe-
sluit 2012’. 

Bouwbesluit 2012 
Dit besluit is sterk vereenvoudigd ten opzichte van de vorige versie 
uit 2003. Het aantal voorschriften is met ongeveer een derde terugge-
bracht en het Gebruiksbesluit en de (gemeentelijke) Bouwverordening 
zijn verder geïntegreerd in het Bouwbesluit 2012. Dit heeft onder ande-
re tot gevolg dat de meeste vergunningplichtige sloopactiviteiten per 1 
april 2012 meldingplichtig zijn geworden. Voor het in behandeling ne-
men van de zogenaamde sloopmelding worden geen kosten in reke-
ning gebracht. Verder is het gemakkelijker gemaakt leegstaande kan-
toorpanden te verbouwen naar een andere bestemming, zoals wonin-
gen. Hiermee is de ontheffing door de gemeente vervallen. Daarvoor 
in de plaats komen landelijke uniforme voorschriften voor de verbouw. 
De verbouw is daarmee procedureel soepeler en tegen lagere kosten 
mogelijk. Hieronder bij ‘Officiële mededelingen’ leest u de belangrijkste 
wijzigingen van het Bouwbesluit.



4 APRIL 2012

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de ge-
meente 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 vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taal-
gebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Pu-
bliekszaken, 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 lig-
gen 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 bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De 
openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt 
u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk wor-
den gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) ten-
zij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar in-
dienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend 
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders ver-
meld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn 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 
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 voor-
ziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzienin-
genrechter) 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 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 der-
gelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te 
treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in be-
handeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning 

Prinses Margrietlaan 134 en opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats 
nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 17. Ter inzage van 29 februari t/m 11 
april 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Ontwerp omgevingsvergunning Flower Direct activiteit milieu. Ter inzage 1 
maart t/m 11 april 2012. Contactpersoon mw. R. de Noo, 0297-513111.

- Gewijzigd bestemmingsplan “Landelijk gebied, Boterdijk 91”. Ter inzage van 9 
maart 2012 t/m 19 april 2012 . Contactpersoon mw. A. Stevens, 0297-513111.

- Toekomstvisie Libellebos. Ter inzage van 8 maart t/m 18 april 2012. Contact-
persoon de heer R. van de Pol, 0297- 513111.

- Verkeersbesluit Funmarkt-braderie 7 april 2012. Ter inzage van 21 maart t/m 
2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Wielerronde Uithoorn 2012 in het Oude Dorp en Thamerdal. 
Ter inzage van 21 maart t/m 2 mei 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats tegenover Nij-
hoffl aan 36 en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aan de trottoirzij-
de van Nijhoffl aan 36. Ter inzage van 28 maart t/m 9 mei 2012. Contactper-
soon: mw. S.I. van der Waals, 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
- De Kwakel Zuid (De Oker), aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van 45 woningen. Ontvangen 28 maart 2012.
- Het Fort 4, 5 en 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk her-

bouwen van 3 woningen. Ontvangen 29 maart 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 12 

appartementen. Ontvangen 29 maart 2012.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

lichtbak en een rolhek aan de voorgevel. Ontvangen 23 maart 2012.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 37 wonin-

gen. Ontvangen 29 maart 2012.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 55 wonin-

gen. Ontvangen 29 maart 2012.
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 45 appar-

tementen. Ontvangen 29 maart 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

schutting. Ontvangen 27 maart 2012.
- Couperuslaan 54, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde. Ontvangen 27 maart 2012.

 GEWEIGERDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Poelweg 40, geweigerde aanvraag omgevingsvergunning voor het opsplitsen 

van de bestaande kassen en bedrijfsruimte in 10 units ten behoeve van wer-
ken in het groen. Bezwaar: t/m 7 mei 2012.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zijdelwaard
- Couperuslaan 54, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde.
De Kwakel
- Drechtdijk 107, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren 

van een paardenrijbak.

 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
- J.A. van Seumerenlaan 1, vergunning aan Stichting Cardanus voor het inne-

men van een incidentele standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de 
verkoop van snacks tijdens het evenement Muziekjubileum Festival op 8 april 
2012. Ontheffi ng later sluitingsuur aan Stichting Cardanus van 16 op 17 mei 
2012 tot 04.00 uur. Bezwaar t/m 10 mei 2012

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 32, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een lichtbak en 

een rolhek aan de voorgevel. Bezwaar: t/m 10 mei 2012.

- Wilhelminakade, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor 
het organiseren van een muziekevenement op 30 april 2012 van 15.00 tot 
19.00 uur. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de exploitant van 
Drinken & Zo, Café De Gevel en Café De Herbergh 1883 voor het schenken 
van zwakalcoholhoudende drank op Koninginnedag 30 april 2012 van 15.00 
tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 8 mei 2012

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Trefpunt Sports & Marketing Leisure voor het or-

ganiseren van een straatvoetbaltoernooi op 14 april 2012 van 13.30 tot 17.00 
uur. Bezwaar t/m 14 mei 2012.

- Amstelplein, vergunning aan THIB organisatie voor het organiseren van een 
braderie op 11 mei 2012 van 9.00 t/m 17.00 uur. Bezwaar t/m 14 mei 2012.

- Amstelplein, vergunning aan Bem Promotions voor het organiseren van een 
braderie op 14 juli 2012 van 9.00 t/m 17.00 uur. Bezwaar t/m 14 mei 2012.

De Kwakel
- Poelweg 40, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk verwijderen van een 

bedrijfsruimte en van de kassen. Bezwaar: t/m 7 mei 2012.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockeyclub Qui Vive 

voor het organiseren van een familietoernooi op 16 en 17 juni 2012.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 BEKENDMAKING VASTSTELLING BOUWVERORDENING 
 UITHOORN 2012
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat de raad van Uithoorn bij besluit 
van 29 maart 2012, nummer RV12.06 de “Bouwverordening Uithoorn 2012” heeft 
vastgesteld. Deze verordening is op 1 april 2012 in werking getreden.

 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT
a. gewijzigde voorschriften inzake veiligheid
- Openingen in hekwerken en andere vloerafscheidingen boven 700 mm mogen 

niet groter meer zijn dan 200 mm (voorheen 500 mm);
- De optrede van de trap in woningen mag maximaal 188 mm zijn (voorheen 185 

mm);
- Direct bovenaan de trap is nu een deur toegestaan;
- De afscheiding langs de trap moet een hoogte van 850 mm hebben(voorheen 

800 mm);
- In een woning mag voor het vluchten een wat langere loopafstand worden aan-

gehouden. Daardoor zijn minder vaak extra rookmelders vereist.
b. gewijzigde voorschriften inzake gezondheid
- De vereiste geluidwering tussen twee verblijfsruimten geldt niet meer voor een 

woonkamer en slaapkamer op verschillende bouwlagen. Woningen met een 
trap direct in de woonkamer, een vide-woning of split-level-woning zijn daar-
door niet meer strijdig met het Bouwbesluit;

- Er geldt in een verblijfsruimte een maximaal geluidsniveau van 30dB als gevolg 
van de ventilatievoorziening en de verwarmingsvoorziening. Dit heeft conse-
quenties voor het kanalenstelsel en voor de opstelplaats van de genoemde in-
stallaties: niet meer in een open zolder maar in een afgesloten ruimte;

- De vereiste spuiventilatie kan niet meer mechanisch worden opgelost, maar 
moet in de vorm van te openen delen in gevel of dak. Per verblijfsruimte moet 
tevens ten minste één beweegbaar deel een raam zijn en geen deur;

- De in het Bouwbesluit aangestuurde NEN-norm voor daglichtberekeningen is 
gewijzigd en de uitkomsten van de nieuwe norm zijn wat ongunstiger. Daar-
door is mogelijk meer netto glasoppervlak in gevel of dak van een verblijfsruim-
te vereist.

c. gewijzigde voorschriften inzake bruikbaarheid
- De voorschriften voor aanwezigheid van een meterruimte zijn vervallen en 

daarmee dus ook de eis dat een meterruimte binnen 3 meter van de voordeur 
moet zijn gelegen;

- Een woning moet een van buiten toegankelijke bergruimte hebben van ten min-
ste 5 m², een breedte van 1,8 m en een vrije hoogte van 2,3 m;

- Een woning moet een buiten de thermische schil gelegen buitenruimte hebben 
van ten minste 4m² met een breedte van 1,5 m. De deur naar de buitenruimte 
moet een vrije doorgang hebben van 850 x 2300 mm;

- Een toiletruimte en een badruimte hoeven niet meer afsluitbaar te zijn. Dit 
houdt in dat deze ruimten geen deur meer hoeven te hebben;

- Bij een woning groter dan 125 m² is geen 2e toilet meer vereist.

d. gewijzigde voorschriften inzake energiezuinigheid
- De warmteweerstand van gevels, vloeren en daken moet ten minste een Rc = 

3,50m²K/W zijn in plaats van 2,50m²K/W;
- De warmtedoorgang van gevelopeningen mag maximaal een U = 2,20 W/m²K 

zijn in plaats van 4,2 W/m²K. Dit betekend minimaal toepassing van HR-glas;
- Naast de al bekende energieprestatieberekening voor een woning, moet er per 

1 juli 2012 ook een Milieuprestatieberekening worden gemaakt voor de aan-
vraag om omgevingsvergunning. Deze berekening zegt iets over de mate van 
uitstoot van broeikasgassen en over het gebruik van uitputtelijke grondstoffen. 
Er geldt nog geen eis aan de uitkomst van die berekening.

Meer info?
Voor meer informatie over het nieuwe Bouwbesluit 2012 kunt u terecht 
op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/bouwregelgeving of kunt u contact opnemen met de afde-
ling Publiekszaken, tel. 0297-513111.

ALGEMENE INFORMATIE

Vanaf 26 juni moeten kinderen een ei-
gen paspoort of een Nederlandse iden-
titeitskaart hebben om naar het buiten-
land en weer terug naar Nederland te 
kunnen reizen. 

Aanvragen voor 1 mei 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een ei-
gen document nodig vraag dat dan aan 
voor 1 mei 2012. Alle ouders en voog-
den die kinderen jonger dan 16 jaar 
in hun paspoort bijgeschreven heb-
ben staan, krijgen in maart een brief 
van de minister van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties. Lees deze 
brief goed. Daarin staat of uw (nu nog) 
bijgeschreven kind voor 1 september 
2012 een eigen document nodig heeft. 

Is dat het geval, vraag dan zo snel mo-
gelijk, maar in ieder geval vóór 1 mei 
2012 een paspoort of identiteitskaart 
voor uw bijgeschreven kind aan bij Bur-
gerzaken. 
 
Wat heb je nodig bij het aanvragen 
van een eigen identiteitskaart?
Een kind jonger dan 12 jaar heeft toe-
stemming nodig van de ouders/voogd 
om een identiteitskaart te krijgen. Bij 
de aanvraag moeten overlegd worden: 
een schriftelijke toestemmingsverkla-
ring, ondertekend door de ouder(s) 
die het gezag hebben en ook een ko-
pie van het identiteitsbewijs. Neem ook 
een recente pasfoto mee. Deze moet 
voldoen aan wettelijke eisen en school-

Bijschrijving kinderen in 
paspoort vervalt per 26 juni 2012

pasfoto’s zijn vaak niet goed. Neem bij 
de aanvraag het paspoort van ouders 
en eventuele identiteitskaart mee. Een 
kind ouder dan 12 jaar heeft geen toe-
stemmingsverklaring nodig bij de aan-
vraag voor een identiteitskaart.

Wat heb je nodig bij het aanvragen 
van een eigen paspoort?
Een kind jonger dan 18 jaar heeft 
toestemming nodig van de ouders/
voogd om een paspoort te krijgen. De-
ze toestemmingsverklaring moet door 
ouder(s)/voogd die het gezag hebben, 
zijn ondertekend en daarbij moet ook 
een kopie legitimatiebewijs zijn ge-
voegd. Neem ook een recente pasfoto 
mee. Deze moet voldoen aan wettelijke 
eisen en schoolpasfoto’s zijn vaak niet 
goed. Neem bij de aanvraag het pas-
poort van ouders en eventuele identi-
teitskaart mee.

Levertijd
Op dit moment is de levertijd van een 
paspoort/identiteitskaart 5 werkda-
gen. 
 
Maak eerst een afspraak
Om lange wachttijden te voorkomen 
raden wij u aan om een afspraak te 
maken. Heeft u vragen of wilt u een 
afspraak maken, neem dan contact 
op met Burgerzaken 0297-513111.

Meer info?
U kunt meer lezen over het verval-
len van de geldigheid van de kinder-
bijschrijving op www.uithoorn.nl en  
www.paspoortinformatie.nl. 

Heeft u kinderen in uw paspoort bij-
geschreven staan maar geen brief 
ontvangen, dan kunt u de brief lezen 
op www.paspoortinformatie.nl




