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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van het
gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- 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: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen terecht
voor reisdocumenten, rijbewijzen,
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verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw, eerste inschrijvingen buitenland en inzage vergunningen moet u altijd een
afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. 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
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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
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Gemeente Uithoorn meet klanttevredenheid nu ook aan de balies

Een goede dienstverlening begint
met inzicht in de klanttevredenheid.
Wat vindt u van de dienstverlening
aan de gemeentebalies? Hoe zouden
wij deze kunnen verbeteren?

Per 2 april kunt u onze dienstverlening beoordelen aan de balies. Met
uw waardering kunnen wij onze

dienstverlening aanpassen aan uw
wensen en behoeften.

Beoordeel dienstverlening
aan de balies
Er staat sinds 2 april een zuil met
touchscreen bij de entree van het gemeentehuis. U kunt door het aanklikken van één van de drie smiley’s uw

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.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

waardering geven: een groene smiley voor een goede beoordeling, een
oranje bij matige beoordeling en een
rode smiley bij een slechte beoordeling. Uw beoordeling van onder andere de wachttijd, klantvriendelijkheid en duidelijkheid van de informatie duurt ongeveer een minuut.
Sinds mei 2012 kunt u op dezelfde
manier de digitale balie op de website van de gemeente beoordelen. Dit
kost slechts 10 tot 15 seconden.
Dankzij uw reacties krijgt de gemeente beter inzicht in haar prestaties en
kan ze haar dienstverlening gericht
aanpassen.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële 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 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
ofﬁciële 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 bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het 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 schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. 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 voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (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 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 grifﬁekosten 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 treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng

Tijdelijk:
- Start inspraak voor voorontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg
47”. Inzageperiode 22 maart 2013 t/m donderdag 4 april 2013. Info: de heer
W. van de Lagemaat (0297) 513111.
- Verkeersbesluit aanwijzing onverplicht ﬁetspad Libellebos, Bezwaar 20 februari tot en met 5 april 2013. Info mevrouw S. van der Waals, tel (0297) 513111.
- Verkeersbesluit geslotenverklaring Amsteldijk-Noord op 25 februari en 8 maart
2013. Bezwaar 20 februari tot en met 5 april 2013. Info mevrouw S. van der
Waals, tel (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en
met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperiode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297513111.
- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleidsregels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info:
Waternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900 - 93 94 of evelien.van.assenbergh@waternet.nl
- Verkeersbesluit openstelling Randweg voor gemotoriseerd verkeer en geslotenverklaring voor vrachtverkeer. Inzageperiode 6 maart tot en met 17 april
2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Waterlijn Dorpscentrum. Inzageperiode 5 t/m
18 april 2013. Info: de heer R. Noorhoff, 0297-513111.
- Voorontwerp “Bestemmingsplan Noorddammerweg_ﬁetsverbinding en rotonde bij N201”. Inzageperiode 5 t/m 18 april 2013. Info: de heer M. Blonk, 0297513111.
- Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Prinses Irenelaan. Inzageperiode: 13
maart 2013 tot en met 24 april 2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. 0297513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Flora Holland. Ter inzage van: 15 maart t/m 25 april
2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Tussen Meerwijk-Oost en Meewijk-West, aanvraag omgevingsvergunning
voor het tijdelijk realiseren van parkeerplaatsen op het bestaande hondenuitlaatveld. Ontvangen 25 maart 2013

Thamerdal
- Meerlaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en verhogen van het bestaande dak en het plaatsen van een dakraam en een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 25 maart 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 108 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het
wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 25 maart 2013
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
- Kwakelsepad 10, vergunning kabels en leidingen voor het leggen van CAI kabel. Bezwaar t/m 24 april 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
-

Randhoornweg, wijziging van de vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor
het organiseren van de 10 Engelse mijlen op 31 maart 2013. Bezwaar t/m 6
mei 2013

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, vergunning aan Miran Markthandel voor het innemen van
een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van diverse
snacks op maandag- en dinsdagmiddag. Bezwaar t/m 6 mei 2013.
- Dorpscentrum, vergunning aan Starpromotions B.V. voor het organiseren van
een braderie op 30 juni en 27 oktober 2013 van 11.00 tot 17.00 uur. Bezwaar
t/m 8 mei 2013.
- Marktplein, vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het organiseren van een evenement op 30 april 2013 van 15.00 tot 19.00 uur. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op Koninginnedag 30 april 2013 van 12.00 – 19.00 uur aan
de exploitant(en) van IJssalon Esplanade, Café De Gevel en Sjiek aan de Amstel. Bezwaar t/m 8 mei 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan, vergunning aan Miran Markthandel voor het innemen
van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van diverse snacks op woensdag- en donderdagmiddag. Bezwaar t/m 6 mei 2013
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op tel. (0297)
513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN WATERLIJN DORPSCENTRUM

Toelichting
De waterlijn van het dorpscentrum wordt vernieuwd. Om meer recreatievaart naar
het centrum toe te trekken, worden de bestaande steigers aan de Wilhelminakade
en het Marktplein vervangen voor een passantenhaven. Daarnaast komt langs het
Irenepad (onder en nabij de brug) een boodschappensteiger en nabij de Thamerkerk een jachthaven, die mede zal worden gebruikt door een botenmakelaar. Omdat deze plannen in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan moet dat worden herzien om de plannen planologisch mogelijk te maken. Hiervoor wordt het
bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum opgesteld.
Het bestemmingsplan betreft drie losse locaties langs de waterlijn van het dorpscentrum. Hierbij gaat het om een boodschappensteiger, een passantenhaven en
een jachthaven. Hierna zullen de ontwikkelingen per locatie worden toegelicht.

Locatie boodschappensteiger
Aansluitend aan de steiger van de horecagelegenheid ‘Het Rechthuis’ wordt langs
het Irenepad een steiger gerealiseerd, die doorloopt onder de Prinses Irene Brug.
Het idee achter deze steiger is dat boten korte tijd kunnen aanleggen om bij de
winkels boodschappen te kunnen doen.
Locatie passantenhaven
Op deze locatie liggen in de huidige situatie steigers. Deze worden geheel vervangen. Langs de hele kade komt ter hoogte van het Marktplein/Wilhelminakade een
steiger te liggen. Haaks op deze steiger komen steigers van maximaal 3 meter
breed het water in te liggen voor het aanmeren van boten. De steigers krijgen verschillende lengtes; dit heeft te maken met het aanbieden van ligplaatsen voor boten van verschillende lengtes en met de vaarroute van beroepsvaart in de Amstel.

WWW.UITHOORN.NL

Waar het Marktplein overgaat in de Wilhelminakade komt een grote steiger die
geschikt is voor evenementen en mogelijkheden biedt voor een groot terras. Grotere boten kunnen hier passagiers afzetten en ophalen. Bij het voormalige raadhuis wordt de mogelijkheid geboden om een terras te maken indien er een horecafunctie in het gebouw komt. Naast de evenementensteiger komt in de vorm van
een trap een verbrede steiger. Deze is bedoeld voor voorbijgangers om te kunnen zitten.

Locatie jachthaven
Vanaf de Thamerkerk wordt langs de Wilhelminakade een jachthaven gerealiseerd. De jachthaven kent een tweeledig gebruik. Aan de ene kant komt een ‘echte’ jachthaven, aan de andere kant wordt de haven gebruikt door een botenmakelaar. In de haven komen boten voor de verkoop te liggen waar potentiele kopers
deze kunnen bezichtigen. De bestaande opstelplaats voor de beroepsvaart blijft
intact. De ligplaatsen bevinden zich aan de steiger achter de opstelplaats. Op de
entreesteiger komt een gebouwtje met voorzieningen voor de jachthaven.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraakprocedure van
vrijdag 5 april 2013 tot en met donderdag 18 april 2013 ter inzage en is digitaal te
raadplegen op www.uithoorn.nl.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstijden in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn en in het
dorpshuis De Quakel in De Kwakel.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk,
de provincie en het waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
Gedurende deze terinzagelegging zal ook het voorlopige ontwerp van de nieuwbouw worden gepresenteerd. Dit gebeurt aan de hand van een zogenoemde inloopavond. Gedurende deze avond kan ook het ontwerpbestemmingsplan worden geraadpleegd.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 3 april 2013
START INSPRAAK VOORONTWERP “BESTEMMINGSPLAN
NOORDDAMMERWEG_FIETSVERBINDING EN ROTONDE BIJ N201”

Bij de totstandkoming van het Uithoorns Verkeers en VervoersPlan (UVVP) in
2008 is onderzoek gedaan naar de zwakke ﬁetsschakels in het regionale en lokale ﬁetsroutenet. Dit heeft er toe geleid dat het project Fietsverbinding Noorddammerweg in het uitvoeringsprogramma van het UVVP is opgenomen. Ook tijdens
het opstellen van het VerkeerStructuurPlan (VSP) De Kwakel kwam deze verbinding ter sprake als langgekoesterde wens.

Inrichtingsplan
Voor het aanleggen van het ﬁetspad langs de Noorddammerweg tussen de huidige N201 en Vuurlijn is een inrichtingsplan gemaakt. In dit inrichtingsplan is rekening gehouden met de toekomstige rotonde op de kruising van de huidige provinciale weg N201 met de Noorddammerweg. Deze rotonde maakt onderdeel uit van
het GREX-complex Legmeer-West en wordt aangelegd na de overdracht van de
huidige N201 aan de gemeente Uithoorn (volgens de huidige planning in 2014)
ter verbetering van de doorstroming van o.a. deze nieuwbouwwijk. Omdat het inrichtingsplan niet binnen de vigerende bestemmingsplannen past wordt dit nieuwe bestemmingsplan gemaakt.

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage
Het voorontwerp “Bestemmingsplan Noorddammerweg_ﬁetsverbinding en rotonde bij N201” ligt in het kader van de inspraakprocedure met ingang van vrijdag 5
april 2013 t/m donderdag 18 april 2013 ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van
het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en
in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 3 april 2013

