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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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum 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 vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 
van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 

in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ter inzage legging ontwerp “Bestemmingsplan Drechtdijk 109”, bezwaarperi-

ode 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 lo-
caties 1 tm 4”. Bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtin-
gen 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 bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 13A, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het 

gebruik naar autoverkoop. Ontvangen 26 maart 2014.
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de Bevi-

sanering van de inrichting. Ontvangen 27 maart 2014.
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een be-

staande leidingbrug. Ontvangen 14 maart 2014.
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een 

bestaande luchtbehandeling ten behoeve van een LUVO systeem. Ontvan-
gen 27 maart 2014.

De Kwakel
- Rozenlaan 71, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van 

steenstrippen aan de voorgevel. Ontvangen 28 maart 2014.
- Bezworen Kerf 26, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

kas. Ontvangen 27 maart 2014.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Ontvangen 29 maart 2014.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 115, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis met 

schuur en schapenschuur. Bezwaar: t/m 8 mei 2014.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1. Ontheffi ng later sluitingsuur aan Stichting Beheer Histo-

risch Erfgoed Uithoorn voor een besloten bijeenkomst van 10 op 11 mei 2014 
tot 02.00 uur. Bezwaar t/m 5 mei 2014.

- Industrieweg 20. Vergunning aan de exploitant van Danscentrum Colijn V.O.F. 
voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 24 maart 2017 en de Drank- en 

horecavergunning. Bezwaar t/m 5 mei 2014
De Kwakel
- Drechtdijk 21. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Ca-

fé Bolle Pouw voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 
2014. Bezwaar t/m 5 mei 2014.

- Jaagpad 18c. Melding ontvangen van J. van Nes voor het realiseren van een 
uitweg van het perceel Jaagpad 18c naar het Jaagpad te De Kwakel.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan V.O.F. Asmtelland Festival voor het organi-

seren van het Amstelland Festival van 27 t/m 29 juni 2014 op het Evenemen-
tenterrein Legmeer-West. Bezwaar t/m 28 april 2014. 

 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 digi-
taal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeers-
besluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt 
zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeen-
te Uithoorn geattendeerd te worden. 
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 BEKENDMAKING ALLEENRECHT VERWERKING HUISHOUDELIJK AFVAL
Op 4 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn 
besloten een uitsluitend recht te verlenen ten behoeve van de gemeente Amster-
dam, met terugwerkende kracht van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013, voor de 
verwerking van al het door of vanwege de gemeente Uithoorn ingezamelde huis-
houdelijk restafval, zulks na inwerkingtreding de Wijzigingsverordening Afvalstof-
fenverordening Uithoorn 2008 met ingangsdatum 1 januari 2013.
Op 4 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn 
besloten een uitsluitend recht te verlenen ten behoeve van AEB Exploitatie B.V., 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014, voor de verwerking van al het door 
of vanwege de gemeente Uithoorn ingezamelde huishoudelijk restafval, zulks na 
inwerkingtreding de Wijzigingsverordening Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 
met ingangsdatum 1 januari 2013.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Mededeling last onder 
bestuursdwang
Woonschip in de Amstel aan de Wil-
helminakade ter hoogte van de Bur-
gemeester van Meetelenstraat dient 
uiterlijk vrijdag 4 april 2014 om 09.00 
uur verwijderd te zijn en verwijderd te 
worden gehouden. 
De beschikking is aangeplakt op het 
woonschip omdat de eigenaar van 
het woonschip niet bij ons bekend 
is. Om de eigenaar te kunnen berei-
ken wordt de zakelijke inhoud van de 
beschikking ook op de gemeentelij-
ke website, in de Nieuwe Meerbode 
en op het publicatiebord bij de ingang 
van het gemeentehuis weergegeven 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten een last 
onder bestuursdwang op te leggen 
aan de rechthebbende op het ge-
bruik van het woonschip aangelegd 
in de Amstel aan de Wilhelminakade 

ter hoogte van de Burgemeester van 
Meetelenstraat in Uithoorn. De re-
den hiervoor is dat in het bestem-
mingsplan Dorpscentrum is bepaald 
dat voornoemde locatie niet gebruikt 
mag worden als ligplaats of aanleg-
plaats voor woonschepen. Wij som-
meren de rechthebbende van het 
woonschip om de overtreding te be-
eindigen dan wel herhaling te voor-
komen door de volgende maatregel 
te treffen: 

Uiterlijk vrijdag 4 april 2014 om 
09.00 uur dient het woonschip 
verwijderd te zijn en verwijderd 
te worden gehouden van de lo-
catie in de Amstel, langs de Wil-
helminakade ter hoogte van de 
Burgemeester van Meetelen-
straat in Uithoorn. 

Waterlijn afgesloten voor 
doorgaand verkeer
De werkzaamheden aan de riole-
ring zijn begonnen aan het Markt-
plein, Dorpsstraat (tot de Prinses 
Irenelaan) en Wilhelminakade. 
Deze werkzaamheden zijn eind 
april klaar. De werkzaamheden in 
de Koningin Julianalaan worden in 
mei verder uitgevoerd.
In de bodem op het Marktplein en 
de Koningin Julianalaan is veront-
reiniging aangetroffen die moet 
worden verwijderd. Daarom wor-
den hekken geplaatst rond het 

werkterrein en dragen de werkne-
mers beschermende kleding. Nu 
de hoofdontsluiting open is, kun-
nen de werkzaamheden aan de 
Waterlijn beginnen. Gedurende 
een aantal dagen zal steeds een 
ander deel opengebroken zijn. 
Doorgaand verkeer is dan niet mo-
gelijk.
Meer informatie over de planning 
van de werkzaamheden in het 
Dorpscentrum leest u op www.uit-
hoorn.nl

Na deze datum volgt een hercontro-
le. Indien de geconstateerde overtre-
ding niet geheel is beëindigd, zullen 
wij overgaan tot het toepassen van 
bestuursdwang. Dit betekent dat wij 
het woonschip dan zelf zullen (laten) 

verwijderen. De kosten die verbon-
den zijn aan de toepassing van de 
bestuursdwang zullen wij in zijn ge-
heel op de overtreder verhalen. 
Besluit bekendgemaakt donderdag 
27 maart 2014. 




