WERK IN UITVOERING
6 april Thamerlaan
afgesloten voor verkeer
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum
08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Op woensdag 6 april 2016 is de
Thamerlaan afgesloten van 9.00
tot uiterlijk 15.00 uur voor het verkeer in beide richtingen in verband
met werkzaamheden in enkele rioleringsputten. Als bewoner/bezoeker kunt u beter uw auto voor 9.00
uur in de buurt parkeren, zodat u gewoon weg kan. Ook de verhuiswagen kan er niet komen. Vanwege de
veiligheid is deze beslissing genomen. Het doorgaande verkeer wordt
omgeleid via de Admiraal de Tromplaan. De bewoners zijn met een
brief hierover geïnformeerd. Uiteraard zal de weg vrij gemaakt worden
voor de hulpdiensten.

Vrouwenakkersebrug
afgesloten voor verkeer

De provincie Noord-Holland verricht
van 8 tot en met 15 april 2016 werkzaamheden aan de brug Vrouwenakker in De Kwakel. Door een mankement aan een onderdeel van de
brug, het zogenaamde lager, gaat de
brug niet meer goed open en dicht.
Dat is ook de oorzaak gebleken van
de geluidshinder die wordt ervaren in

de directe omgeving. Het lager van
de brug wordt vervangen.
Gevolgen wegverkeer
Van 11 tot en met 15 april is de brug
volledig afgesloten voor verkeer. Gemotoriseerd verkeer op de N231
wordt omgeleid via de N201, N196,
Ringdijk Tweede Bedijking en Oude
Spoorbaan, en vice versa. De omleiding voor landbouwverkeer loopt via
de N196, Ringdijk Tweede Bedijking
en Oude Spoorbaan, en vice versa.
Voetgangers en (brom)ﬁetsers kunnen ter plaatse gebruik maken van
een tijdelijke brug over de Amstel.
Gevolgen scheepvaart
Het scheepvaartverkeer is van 8 tot
en met 15 april gestremd. De omleiding voor de scheepvaart wordt aangegeven door middel van gele borden in de bermen.
Meer informatie
Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en
omwonenden terecht bij het Servicepunt provincie Noord-Holland via tel.
0800 0200 600 (gratis) of per e-mail
naar servicepunt@noord-holland.nl.

Kappen bomen in Burgemeester
Kootlaan en in Zonnedauw
In het Kootpark kappen wij 2 Elzen
zodat wij de ondergrondse restafval containers te kunnen plaatsen.
De Elzen staan op de container opstelplaatsen bij het Anna Cramerpad
en bij het Hendrik van Veldekepad.

Gewijzigde openingstijden
Het gemeentehuis en het informatiecentrum dorpscentrum
zijn gesloten op:
- Donderdag 21 april vanaf 16.00 uur (wegens besloten bijeenkomst)
Het gemeentehuis is tot 15.30 uur telefonisch bereikbaar.
- Woensdag 27 april 2016 (Koningsdag)
- Donderdag 5 mei 2016 (Bevrijdingsdag én Hemelvaart).
- Vrijdag 6 mei (inklemdag). Het scheidingsdepot is
wél open op vrijdag 6 mei van 09.00-16.30 uur.
- Maandag 16 mei 2016 (Tweede Pinksterdag)

Voor beide bomen komen nieuwe
bomen terug. In De Legmeer kappen wij een plataan bij Zonnedauw
29 voor het maken van de container
opstelplaats. Ook voor deze boom
komt een nieuwe boom terug.

Runderen in het Libellebos

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Donderdag 7 april worden de schotse hooglanders weer losgelaten in
het park (weide).
Honden aanlijnen
Voor hondenbezitters betekent dit dat zij in dit gebied de honden weer
moeten aanlijnen. Vanaf 1 april zijn alle borden bij alle toegangshekken geplaatst.

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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden 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 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.
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 verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten
uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Wijzigingsplan Randweg 105, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7 april
2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Randweg 101, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met 7 april
2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan Noorddammerweg 37-39, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en
met 7 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513
111.
- Wijzigingsplan Noorddammerweg 33, Inzageperiode 26 februari 2016 tot en met
7 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Vaststelling bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4. Inzageperiode 11 maart

-

2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inzageperiode 11 maart
2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, K. de
Boer (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode 11 maart 2016 datum
tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, W. van de Lagemaat
(0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 5. Inzageperiode 25 maart
2016 datum tot en met 5 mei 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
Ontwerpwijzigingsplan Drechtdijk 56. Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19
mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode 8 april 2016 tot en met
19 mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 90 en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet
geluidhinder). Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19 mei 2016. Inlichtingen bij
Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
Thamerweg 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een veranda / balkon. Ontvangen 24 maart 2016.

De Kwakel
- Noorddammerweg 17. Aanvraag ontvangen van Weiveld B.V. voor een exploitatievergunning voor het huisvesten van 76 tijdelijke arbeidsmigranten. Ontvangen 15 maart 2016.
- Poelweg 44. Aanvraag ontvangen van Weiveld B.V. voor een exploitatievergunning voor het huisvesten van 10 tijdelijke arbeidsmigranten. Ontvangen 21 maart
2016.
- Poelweg 46. Aanvraag ontvangen van Weiveld B.V. voor een exploitatievergunning voor het huisvesten van 10 tijdelijke arbeidsmigranten. Ontvangen 21 maart
2016.
- Banken 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed en
breakfast in de voormalige hooischuur. Ontvangen 30 maart 2016.
- Boterdijk achter 109, aanvraag omgevingsvergunning voor het behouden van
een dam. Ontvangen 29 maart 2016.
- Iepenlaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 22 maart 2016.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
Zijdelwaard (Europarei)
- Alfons Ariënslaan 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
kunstwerk.
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
- Egeltjesbos. Verklaring van geen bezwaar aan 4 mei Comité De Kwakel voor het
houden van een herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2016.
- Legmeerplein 22. Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van
Simply Asian voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten. Bezwaar t/m 16 mei
2016.
- Drechtdijk 33, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. Bezwaar:
t/m 5 mei 2016.
- Iepenlaan 32, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 5 mei 2016.
- Iepenlaan 38, aansluitvergunning riolering voor het gescheiden afvoeren van hemelwater en bedrijfsafvalwater. Bezwaar t/m 4 mei 2016.
- Vuurlijn 27, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel en het uitbreiden van de woning. Bezwaar: t/m 5 mei 2016.
- Iepenlaan 38, vergunning kabels en leidingen voor het aansluiten op het waterleidingnetwerk. Bezwaar t/m 16 mei 2016.
- Evenementenvergunning voor Poldersport B.V. voor het organiseren van de
prestatieloop Obstakel in De Kwakel op 29 april 2016. Bezwaar t/m 2 mei 2016.
- Evenementenvergunning voor Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van
Koningsdag 2016 op 27 april 2016. Bezwaar t/m 3 mei 2016.
- Kerklaan, standplaatsvergunning voor Sportvereniging KDO voor het innemen
van een standplaats op zaterdag 16 april 2016 voor de verkoop van tuinplanten.

WWW.UITHOORN.NL

-

Bezwaar t/m 12 mei 2016.
Kerklaan 16. Onthefﬁng art. 35 Drank- en Horecawet aan de exploitant van het
Dorpshuis De Quakel voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens Koningsdag – 27 april, Midzomeravondfeest – 18 juni en de Kwakelse Kermis op 6 september 2016. Bezwaar t/m 4 mei 2016.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade, Marktplein, Dorpstraat, Schans 1 t/m Amstelplein 99. Vergunning verleend aan Star Promotions voor het organiseren van een braderie op 23
en 24 april 2016. Bezwaar t/m 16 mei 2016.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 75a, omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van
een bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 4 mei 2016.

Dorpscentrum
- Marktplein 17a, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning met
een dakopbouw. Bezwaar: t/m 4 mei 2016.
- Amstelplein, standplaatsvergunning voor Sportvereniging KDO voor het innemen van een standplaats op zaterdag 16 april 2016 voor de verkoop van tuinplanten. Bezwaar t/m 12 mei 2016.
- Burgemeester van Meetelenstraat (Plan Regentes) vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het LS-net in verband met nieuwbouw. Bezwaar t/m
12 mei 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterplein, standplaatsvergunning voor Sportvereniging KDO voor het innemen van een standplaats op zaterdag 16 april 2016 voor de verkoop van tuinplanten. Bezwaar t/m 12 mei 2016.
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 telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 90
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE (WET GELUIDHINDER)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 90 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk90OW01 en het ontwerp Besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) met ingang van
vrijdag 8 april 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting ontwerpbestemmingsplan
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 90 is het ingediende initiatief om de intensieve veehouderij te beëindigen en om te schakelen naar
biologische rundveehouderij en als nevenfunctie een agrarisch kinderdagverblijf te
kunnen exploiteren. Het initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om
het initiatief mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart.

Ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens zijn
tot vaststelling van een hogere grenswaarde van maximaal 55 dB als bedoeld in
de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op het realiseren van het agrarisch kinderdagverblijf te Drechtdijk 90 te De Kwakel. De verhoogde geluidbelasting
wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Noordzuidroute. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het Ontwerpbesluit Besluit Hogere waarde liggen
vanaf vrijdag 8 april 2016 t/m donderdag 19 mei 2016 ter inzage en zijn digitaal te
raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van
de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling
van het bestemmingsplan.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een belanghebbende zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420
AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over het verzoek vaststelling hogere waarde.
Uithoorn, 6 april 2016

Vervolg op volgende blz.

O f f i ci ë l e me d e d e l in ge n e n b e k e n d ma k in ge n
vervolg van vorige blz.
TeR inZage legging OnTweRpbesTemmingsplan dRechTdijk 95

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 95 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk95OW01 met ingang van 8 april 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 95 is het ingediende verzoek voor het oprichten van een bedrijfswoning aan de Drechtdijk 95.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 95 ligt vanaf vrijdag 8 april 2016 tot en met
donderdag 19 mei 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het
gemeentehuis.

indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van
de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling
van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 6 april 2016

TeRinZage legging van heT OnTweRpwijZigingsplan
dRechTdijk 56

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Drechtdijk 56 met planidentificatienummer NL.IMRO.0451.WPDrechtdijk56-OW01 met ingang van vrijdag 8 april 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Op 25 juni 2015 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied – De Kwakel Tuinbouwgebied door de gemeenteraad van Uithoorn vastgesteld. De Drechtdijk is gelegen
binnen dit bestemmingsplan. Aan de Drechtdijk zijn nog een aantal woningen bestemd als bedrijfswoning. In de structuurvisie van de gemeente Uithoorn is aangegeven dat het wenselijk is om de korrelige structuur van bebouwing in deze linten te
behouden en te versterken. Uit dat oogpunt bestaat er geen bezwaar om deze be-

drijfswoningen, mits ze niet meer tot het bedrijf horen, tot burgerwoning te bestemmen. Hiervoor is in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied – De Kwakel Tuinbouwgebied’ een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Door de eigenaar van Drechtdijk
56 is het verzoek ingediend om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid om
de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning. Het verzoek past
binnen de wijzigingsvoorwaarden.
Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt van vrijdag 8 april 2016 tot en met donderdag 19 mei
2016 ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen het ontwerpwijzigingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420
AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het wijzigingsplan.
Uithoorn, 6 april 2016

beschikking Opname gegevens veRTRek

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan de
verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie
Personen (BRP). Volgens deze artikelen moet een persoon die verhuist binnen vier
weken voor de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag
na de adreswijziging schriftelijk aan de gemeente laten weten wat het nieuwe adres
is, of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte
doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking opname gegevens vertrek te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. Van de volgende personen zijn per 31
december 2015 de gegevens over het vertrek opgenomen en zijn vanaf die datum
dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland:
naam
M. Slingerland
T.S. Sabajo
V. van de Ven
R.M.U.K. Waardenburg
C. El Mahdaoui

geboortedatum
14-08-1962
12-06-1987
27-08-1994
03-02-1989
19-10-1991

woonplaats vertrokken naar
Uithoorn
Onbekend
Uithoorn
Onbekend
Uithoorn
Onbekend
Uithoorn
Onbekend
Uithoorn
Onbekend

www.uiThOORn.nl

J. El Mahdaoui
A. Moetong
R. Nieuwenburg
J. Hajoui
S. Zejli
M. Charbi
M. Vogelaar
C. Brinkman
P.F. Hoenselaar
J. Machkour
K. van Dijk
C. Akram
D.A. Romeijn
J. Bijl
P.M.C. van der Geest
J.W.M. Determan
R.A. Determan
H. Moussi

28-10-1984
10-04-1961
23-03-1989
09-05-1983
25-11-1981
18-05-1983
14-02-1980
03-08-1980
16-07-1975
29-05-1967
13-12-1989
12-03-1992
06-08-1954
22-02-1996
19-02-1969
18-07-1973
27-11-1966
28-07-1982

Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit
besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.
Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van indiener,
ook de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich
richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet
eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester
en wethouders van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn.
acTiviTeiTenbesluiT milieubeheeR, melding

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge het Activiteitenbesluit hebben ontvangen. De melding betreft het veranderen van een bedrijf.
Ontvangstdatum melding: 23 maart 2016
Melder:
A.P. Blommestijn Veehouderij
Locatie:
Boterdijk 91, De Kwakel
Zaaknummer: 180506

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag over
deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder: www.odnzkg.
nl Er wordt dan contact met u opgenomen.

