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

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 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 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie 
adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? meld u aan 
via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente 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 ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. 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@uit-
hoorn.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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den 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 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 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 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. 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 veror-
deningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi ciele-
bekendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Vaststelling bestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzageperiode 24 februa-

ri 2016 tot en met 6 april 2016. Inlichtingen bij R. Noorhoff, afdeling grondbe-
drijf en vastgoed (0297) 513 111.

- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 en Nadere re-
gels Maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017. Inzageperiode 8 maart 
tot 19 april 2017. Inlichtingen bij M. Bulthuis, afdeling leven (0297) 513 111. 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Graslaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de be-

staande garage. Ontvangen 22 maart 2017.
- Achterweg 67, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

bedrijfsruimte. Ontvangen 21 maart 2017.
- Vuurlijn 29, aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen tijdelijke woning. 

Ontvangen 3 maart 2017.
- Iepenlaan achter 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een woning. Ontvangen 30 maart 2017.
- Noorddammerweg nabij 1, kavel 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

oprichten van een woning. Ontvangen 17 maart 2017. 
- Vuurlijn, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een bouw-

weg. Ontvangen 22 maart 2017.
Dorpscentrum
- Burgemeester van Meetelenstraat nabij 44 t/m 52, aanvraag omgevingsver-

gunning voor het plaatsen van een palenmatras/keerwandconstructie. Ont-
vangen 24 maart 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Bosmuis 26, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel. Ontvangen 28 maart 2017.
- Randhoornweg, aanvraag evenement en ontheffi ng artikel 35 Drank- en Hore-

cawet ontvangen van Amstelland Festival VOF voor het organiseren van een 
3-daags evenement van 23 t/m 26 juni 2017 op het evenemententerrein Leg-
meer-West.

Zijdelwaard (Europarei)
- Churchillfl at 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van 

1 huishouden naar meerdere huishoudens per woning (alleen voor statushou-
ders). Ontvangen 17 maart 2017.

- Wiegerbruinlaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
een dakkapel. Ontvangen 23 maart 2017.

- Joost van den Vondellaan 33B. Aanvraag ontvangen van Drinkhut B.V. om 
een drank- en horecavergunning voor de slijterij. 

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Randweg 155, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het be-

staande bedrijfsgebouw. Ontvangen 14 maart 2017.
- Aanvraag verklaring van geen bezwaar voor de Decathlon Cycle Tour Amster-

dam op zondag 11 juni 2017. Ontvangen 16 maart 2017.

 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
- Anton Philipsweg 12, instemming voor het realiseren van een klantaansluiting 

voor Eurofi ber Nederland B.V. Bezwaar t/m 28 april 2017.
De Kwakel
- Achterweg 45, aansluitvergunning riolering voor Sabra Exotics Beheer B.V. 

voor het enkel afvoeren van huishoudelijk afvalwater. Bezwaar t/m 2 mei 2017.
- Het Korte Eind 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 3 mei 2017.
- Dwarsweg 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de zijkant van de woning. Bezwaar t/m 11 mei 2017.
- Voorling, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een onderheide be-

tonvloer. Bezwaar: t/m 9 mei 2017. 
- Drechtdijk 21, vergunning verleend aan de exploitant van Café Cobus, t.w.: 

Exploitatievergunning horecabedrijf t/m 1 april 2020; Drank- en horecavergun-
ning Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten 
voor het jaar 2017. Bezwaar t/m 11 mei 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, vergunning kabels en leidingen voor Liander Infra N.V. 

voor het aanleggen van een LS-kabel. Bezwaar t/m 28 april 2017.
- Randhoornweg 100, evenemententerrein Legmeer-West, evenementenver-

gunning voor Circus Sijm voor het geven van circusvoorstellingen van 11 t/m 
15 oktober 2017. Bezwaar t/m 2 mei 2017.

- Noorddammerweg 37, aansluitvergunning riolering voor UWTC voor het enkel 
afvoeren van huishoudelijk en/of bedrijfsafvalwater. Bezwaar t/m 2 mei 2017.

- Randhoornweg 100, evenementenvergunning voor Buurtbeheer De Legmeer 
voor het organiseren van activiteiten op Koningsdag, donderdag 27 april 2017, 
op het terrein van de Legmeervogels, van 08.00 uur tot 17.00 uur. Bezwaar 
t/m 8 mei 2017.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fermoor 10, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar: t/m 9 mei 2017.
Thamerdal
- Aalberselaan/Treublaan, evenementenvergunning voor het organiseren van 

een rommelmarkt op het grasveld tussen de woningen op zaterdag 15 april 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 8 mei 2017.

- Admiraal de Ruyterlaan hoek Troelstralaan, vergunning voor het plaatsen van 
een keetwagen door Smits Vastgoedzorg. Bezwaar t/m 12 mei 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei 11a (Straatsburgfl at), instemmingsbesluit voor Netwerk Exploitatie-

maatschappij B.V. voor het leggen van glasvezelkabel t.b.v. huisaansluitingen. 
Bezwaar t/m 1 mei 2017.

- Karel van Manderhof, vergunning voor Rutges Vernieuwt voor het plaatsen 
van een schaftkeet, eco-toilet en hoogwerker van 27 maart t/m 14 april 2017.
Bezwaar t/m 3 mei 2017.

- Van Eedenlaan 33, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-
pellen aan de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 3 mei 2017. 

- Koningin Julianalaan 35, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
dakkapel aan de achterzijde van de woning. Bezwaar t/m 3 mei 2017. 

- Zijdelwaardplein, incidentele standplaatsvergunning voor C. Geeris van 1 t/m 
31 december. Bezwaar t/m 9 mei 2017.

- Zijdelwaardplein 77b, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-
ploitant van Eethuis Zijdelwaard / Bon Apetit t/m 29 maart 2020. Bezwaar t/m 
11 mei 2017.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Standplaatsvergunning voor KDO voor het innemen van drie tijdelijke stand-

plaatsen op het Potgieterplein, hoek Dorpsstraat/Prinses Irenelaan en de 
Kerklaan voor de verkoop van tuinplanten op zaterdag 22 april 2017. Bezwaar 
t/m 2 mei 2017.

- Vergunning voor het plaatsen van (tijdelijke) reclameborden voor circus Sijm 
van 2 t/m 13 oktober 2017. Bezwaar t/m 2 mei 2017.

- Vergunning voor het plaatsen van (tijdelijke) reclameborden voor circus Renz 
International van 15 t/m 28 mei 2017. Bezwaar t/m 3 mei 2017.

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.

Toeristisch overstappunt in 
Uithoorn
In opdracht van Groengebied Am-
stelland is er een Toeristische Over-
stappunt, kortweg TOP, geplaatst in 
Uithoorn bij het Fort aan de Drecht. 

U bent deze misschien al tegenge-
komen bij uw bezoek aan het Fort. U 
vindt hier een opvallend groen-blau-
we informatiezuil. De TOP’s staan 

In tegenstelling tot het bericht van 22 
maart in de krant, is het niet verplicht 
de uitwerpselen op te ruimen in de 
hondenuitlaatgebieden met de rode 
paaltjes.

Overlast melden
Heeft u overlast van hondenpoep, dit 
kunt u melden via www.uithoorn.nl/
melding

Vanaf 17 april 2017 plaatsen we 
ondergrondse restafval contai-
ners in de wijk Zijdelwaard. In to-
taal plaatsen we 37 containers. 
We verwachten dat we hier onge-
veer 4 weken mee bezig zijn.

Een paar dagen voor de plaatsing 
van een container in uw straat of 
buurt, zetten we borden neer die de 
werkzaamheden aankondigen. We 
zetten dan één of meer parkeer-
plaatsen af zodat we er goed bij kun-
nen.

Van minicontainer naar 
ondergrondse afvalcontainer
De ondergrondse containers ge-
bruikt u voor de inzameling van gf/
restafval. Als alle ondergrondse con-
tainers in een wijk zijn geplaatst, rui-
len wij het deksel van uw grijze con-
tainer om voor een oranje deksel. U 
gooit uw gf/restafval vanaf dan in de 
ondergrondse container. De contai-
ner met het oranje deksel gebruikt u 
vanaf dit moment voor uw PMD af-
val (plastic, metaal en drinkpakken). 
U ontvangt bericht van ons wanneer 
wij de deksels gaan omwisselen.

Ondergrondse containers in 
Zijdelwaard

Evenementen 
in Uithoorn
Op de pagina www.uithoorn.nl/
evenementen vindt u de eve-
nementenagenda. In deze 
agenda staan activiteiten en 
evenementen op het gebied 
van sport, recreatie, kunst en 
cultuur in Uithoorn. 

Rectifi catie artikel 
Ruim de uitwerpselen van uw 
hond op

Werkzaamheden Amstelhoek
Tussen 3 april en 2 juni 2017 zijn er 
wegwerkzaamheden aan een ge-
deelte van de Mijdrechtse Zuwe 
(N196) in Amstelhoek. Op www.uit-
hoorn.nl/werkinuitvoering leest u wat 

de planning is en in welke fasen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 
U leest ook wat de gevolgen van de 
werkzaamheden zijn voor het ver-
keer en de omgeving.

altijd in de buurt van parkeerplekken. 
Zo kunt u makkelijk de overstap ma-
ken van de auto naar de fi ets of de 
omgeving te voet verder ontdekken. 
Op deze informatiezuil staat infor-
matie over recreatieve routes en een 
korte beschrijving van de omgeving. 
Ook staan bezienswaardigheden, 
locaties voor bootverhuur en hore-
calocaties op de zuil vermeld. Meer 
informatie via www.natuurwegwijzer.
nl zoek op Amstelland en Meerlan-
den / Natuurgebied Uithoorn.

10 nieuwe Top’s in Amstelland
In de regio Amstelland vindt u meer 
(nieuwe) TOP’s. Ze zijn te vinden bij 
de hoofdingang van het Diemerbos 
in Diemen, bij de sporthal in Drie-
mond, in de recreatiegebieden De 
Hoge Dijk, Ouderkerkerplas, Middel-
polder en Elsenhove, bij het dorps-
huis van Nes aan de Amstel, aan de 
Westeinderplassen (Herenweg, Ku-
delstaart) en bij The Beach, de oude 
bloemenveiling van Aalsmeer.




