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

Gemeente Uithoorn

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)
Tel. 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 welstandscom-
missie 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 commissieverga-
deringen 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
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Werk in uitvoering
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Wat mag in de 
textielcontainer
Er komt een punt dat bepaalde 
kleding niet meer wordt gedra-
gen. Het is versleten, stuk of het is 
niet meer leuk. Lever uw kleding 
dan gescheiden in. U staat ver-
steld hoeveel waarde het nog kan 
hebben! Er mag meer in de kle-
dingcontainer dan u denkt! Zo zijn 

kapotte en versleten kledingstuk-
ken of schoenen welkom. Kleding 
dat niet geschikt is om te nog een 
keer te dragen, wordt als grond-
stof ingezet voor nieuwe produc-
ten. Poetslappen en isolatiema-
teriaal zijn hiervan bekende voor-
beelden. Maar gedragen textiel 
kan vaak ook gerecycled worden 
tot nieuw garen. Zo maakt men 
van een oude jeans weer nieu-
we spijkerbroeken. Alleen nat-
te of sterk vervuilde kleding (met 
bijvoorbeeld verf- of olievlekken) 
mag niet in de textielcontainer. 
Naast kleding mogen ook knuf-
fels, handdoeken, gordijnen, en 
beddengoed in de textielcontai-
ner. Belangrijk is dat het schoon 
en in een gesloten zak wordt in-
geleverd. Meer weten over textiel 
inzamelen? 
Kijk op www.sympany.nl 

Gewijzigde bedieningstijden 
van bruggen en sluis over/in 
de Amstel
De bediening van de bruggen en tol (Brug Vrouwenakker, Busbrug Uit-
hoorn en Prinses Irenebrug en Tolhuissluis) is tijdens het zomervaar-
seizoen van 1 april tot 1 november 2018 verruimd op zaterdagen, zon-
dagen en feestdagen van 09.00 uur tot 19.00 uur. 

Busbrug Uithoorn / Prinses Irenebrug
1 april t/m 31 oktober
maandag t/m vrijdag 06.00-22.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 09.00-19.00 uur
1 november t/m 31 maart
maandag t/m vrijdag 06.00-22.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur
zon- en feestdagen geen bediening

Brug Vrouwenakker / Tolhuissluis
1 april t/m 31 oktober 
maandag t/m vrijdag 06.00-09.00 uur op afroep *)

09.00-18.00 uur
18.00-22.00 uur op afroep *)

zaterdag, zon- en feestdagen 09.00- 19.00 uur
1 november t/m 31 maart
maandag t/m vrijdag  06.00- 22.00 uur op afroep *)
zaterdag, zon- en feestdagen 09.00- 1 3.00 uur op afroep *) 

geen bediening

*) Bediening aanvragen op telefoonnummer 0297-561 378

GROOT ONDERHOUD 
POLDERBAAN OP SCHIPHOL
Op Schiphol wordt vanaf zon-
dag 25 maart t/m zondag 15 april 
23:00 uur gewerkt aan de Polder-
baan. Het vliegverkeer dat nor-
maal gebruik maakt van deze 
baan, wordt in deze periode ver-
deeld over de Buitenveldertbaan, 
Zwanenburgbaan en Aalsmeer-
baan. Voor meer informatie of vra-
gen kunnen omwonenden con-
tact opnemen met het Bewoners-

Heeft u al gestemd op de 
nieuwe tramlijnnaam?
Voor de vernieuwde en verleng-
de tramlijn is de vervoersregio op 
zoek naar een lijnnaam. 
Inwoners van Amstelveen, Uit-
hoorn en Amsterdam nodigen wij 

uit om te stemmen op één van de 
vijf volgende opties. Nieuwsgierig 
welke dit zijn en hoe u kunt stem-
men? 
Kijk op www.vervoerregio.nl

Defi nitieve uitslag 
gemeenteraadsverkiezing
Vrijdag 23 maart is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
2018 in de gemeente Uithoorn defi nitief vastgesteld.

Dat betekent de volgende zetelverdeling in de raad:

Partij Zetels
Gemeentebelangen 5 zetels
VVD 5 zetels
DUS! GroenLinks en D66 4 zetels
Ons Uithoorn 3 zetels
CDA 2 zetels
PvdA 1 zetel
Groen Uithoorn 1 zetel

In 2018 is de opkomst 50,77% en in 2014 was dit 51,9%. Op donder-
dag 29 maart a.s. om 19.30 uur wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.

Gekozen kandidaten
Naam Voorletter, naam Partij

Albers J.T.T.M. (Jeroen) Groen Uithoorn
Aoulad Bouchta (Nahid) CDA
Bergman N.D. (Nick) VVD
Beuse J.E. (Judith) DUS! GroenLinks en D66
Bezuijen H.F.M. (Herman) Gemeentebelangen
Boonman (Frans) Ons Uithoorn
Bouwmeester M.G. (Michael) VVD
Dam, van B.J. (Benno)  Ons Uithoorn
Elgersma B.M. (Brenda) Ons Uithoorn
Gasseling P.D. (Els) PvdA
Gierman Ans DUS! GroenLinks en D66
Haren M.W.A.M. (Marcel)  VVD
Hazen J.P.G. (Jan)  VVD
Hoekstra (Ferry)  Gemeentebelangen
Jansen A.A.A. (André) CDA
Otto- Ossenkoppels F. (Fieke) DUS! GroenLinks en D66
Polak R. H. (Rolf) Gemeentebelangen
Robles, de J.C. (José) DUS! GroenLinks en D66
Sterrenberg R.M. (Rebecca) VVD
Theijssen (Iris) Gemeentebelangen
Verhaar J.J.M. (Sjaak) Gemeentebelangen

Uitslag referendum over de Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten

Aantal kiesgerechtigden 21653
Stemmen voor 5058
Stemmen tegen 5604
Stemmen blanco 336
Stemmen ongeldig 22

aanspreekpunt Schiphol (BAS). 
Dit kan via 020-6015555 of kijk 
op www.bezoekbas.nl. Hier kunt 
u meer informatie vinden over re-
gulier en groot onderhoud van de
andere banen op Schiphol.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijk-
se publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi-
ciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kun-
nen 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 mo-
gelijk 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 officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingeke-
ken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wan-
neer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage 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 belanghebben-
den bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motiva-
tie 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 inge-
diend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete-
kent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn 
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-
recht 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 be-

stuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in 
beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het be-
roepsschrift door de rechtbank worden u griffiekosten in rekening ge-
bracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. 
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Am-
sterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een ge-
motiveerd 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 janua-
ri 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen ver-
bindende 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 ge-
meente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
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BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
VERLENGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik 
van hun bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verlen-
gen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Hoofdweg 113, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van 

een kwekerij.
- Noorddammerweg 1c, aanvraag omgevingsvergunning voor het bou-

wen van een houten buitenverblijf.

KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVER-
 GUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voor-
nemen bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig 
gebruik) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsver-
gunning te verlenen voor het hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Drechtdijk 90, het in gebruik nemen van een kinderdagverblijf.
Genoemd plan ligt van vrijdag 6 april 2018 tot en met donderdag 17 mei 
2018 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen de-
ze termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burge-
meester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-

ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.
De Kwakel
- Noorddammerweg 11, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

tijdelijke woning (verzonden 21-03-2018).
- Noorddammerweg 30 verklaring van geen bezwaar kinderdagverblijf

Solidoe open dag en snuffelmarkt 25 maart 2018 (verzonden 23 maart 
2018).

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 87 instemmingsbesluit Liander voor het uitbreiden van 

het LS net ten behoeve van De Regentes (verzonden 23 maart 2018)
Thamerdal
- Colijnlaan 122, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schut-

ting (verzonden 21-03-2018). 
- Admiraal Ghentlaan 1 – 47 vergunning voor het plaatsen van een afval-

container, een eco-toilet, twee zeecontainers, twee panne liften en ge-
bruik name van 50m2 gemeente grond (verzonden 16-03-2018).

- Prinses Christinalaan 97, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen 
26-03-2018);

Zijdelwaard (Europarei)
- Hollandsedijk 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen

van een voetgangersbrug bij het Libellebos (ontvangen 27-03-2018);
- Zijdelwaardplein 75 B, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaat-

sen van reclame en het wijzigen van de pui (ontvangen 27-03-2018);
- Wiegerbruinlaan 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden 

van een bedrijfspand (ontvangen 827-03-2018);

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Concept Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn, Concept

collegevoorstel evenementenbeleid 2018, Aanbevelingen of acties eve-
nementenbeleid 2018. Ter inzage vanaf 19 maart 2018. Inlichtingen bij 
Afdeling buurt, team vergunningen (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 7. Ter inzage vanaf 22 maart
2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, mevr.
A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Ter in-
zage vanaf 22 maart 2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wo-
nen en werken, mevr. A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Ter inzage vanaf 22 
maart 2018 t/m 2 mei 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken,
mevr. A. Stevens (0297) 513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van 
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 72, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van

een nieuwe schoeiing (ontvangen 12-03-2018);
- Het Fort 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de 

brug (ontvangen 23-03-2018);
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fender 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een

dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning (ontvangen 21-03-
2018);




