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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, rijbe-
wijzen, 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
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

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

COLOFON

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 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 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 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en 

met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperi-

ode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-
513111.

- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleids-
regels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info: 
Waternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900 - 93 94 of evelien.van.assen-
bergh@waternet.nl

- Verkeersbesluit openstelling Randweg voor gemotoriseerd verkeer en geslo-
tenverklaring 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_fi etsverbinding en roton-
de bij N201”. Inzageperiode 5 t/m 18 april 2013. Info: de heer M. Blonk, 0297-
513111. 

- Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Prinses Irenelaan. Inzageperiode: 13 
maart 2013 tot en met 24 april 2013. Info: mevrouw S. van der Waals, tel. 0297-
513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Flora Holland. Ter inzage van: 15 maart t/m 25 april 
2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.

- Voorlopig ontwerp vrijliggend tweerichtingenfi etspad op Noorddammerweg. 
Ter inzage van 3 t/m 17 april 2013. Info: mevrouw D. Spies. Tel. 0297-513111. 

- Visie op het sociale domein Uithoorn. Ter inzage: 11 t/m 23 april 2013. Info: 
mevrouw D. Veurink, tel.: 0297-513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhoff)
- Schootsveld 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de 

bestaande steiger. Ontvangen 27 maart 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grebbe 9 en 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en ver-

groten van de bestaande bergingen, het wijzigen van de woningentrees en het 
wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 2 april 2013.

Thamerdal
- Meerlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en verho-

gen van het bestaande dak, het plaatsen van een dakraam en een dakkapel 
aan de voorzijde en het wijzigen van het gevelkozijn in de zijgevel. Ontvangen 
26 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Hollandsedijk, vergunning kabels en leidingen hercoaten gasleiding. Bezwaar 

t/m 18 mei 2013.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 27, vergunning aan de exploitant van Mamamia Alexan-

drië voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 16 maart 2016. Bezwaar 
t/m 14 mei 2013.

- Wilhelminakade 23, vergunning aan de exploitant van Steakhouse La Pamba 
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m16 maart 2016. Bezwaar t/m 14 
mei 2013.

- Wilhelminakade 57, vergunning aan de exploitant van IJssalon Cadore voor 
het exploiteren van een horecabedrijf t/m 27 maart 2016. Bezwaar t/m 14 mei 
2013.

De Kwakel
- Hooilaan 19, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw 

aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 15 mei 2013.
- Jaagpad achter 18a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelij-

ke huisvesting. Beroep: t/m 22 mei 2013.
- Pastoor J. van Dijklaan, instemmingsbesluit m.b.t. het leggen van leggen CAI-

kabel. Bezwaar t/m 17 mei 2013
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhoff)
- Legmeerplein 22 t/m 32 even, instemmingsbesluit m.b.t. uitbreiding telecom-

municatienetwerk. Bezwaar t/m 17 mei 2013.
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan Legmeervogels Activi-

teitencommissie voor het organiseren van het Sport en Spel weekend van 7 
t/m 9 juni 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een super-

markt. Bezwaar: t/m 8 mei 2013.
- Zijdelwaardplein, vergunning kabels en leidingen m.b.t. verleggen LS-net. Be-

zwaar t/m 15 mei 2013.
- Zijdelweg 23, instemmingsbesluit m.b.t. aansluiting op het telecommunicatie-

netwerk. Bezwaar t/m 17 mei 2013.
- Potgieterlaan 14, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 17 mei 2013.
- Herman Gorterhof 108 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: t/m 20 mei 2013 . 

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via  www.offi cielebekendmakin-
gen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbe-
sluiten geattendeerd te worden. 

Vervolg op volgende blz.

De gemeente Uithoorn wil aan het 
einde van dit jaar beginnen met de 
aanleg van een vrijliggend tweerich-
tingenfi etspad op de Noorddammer-
weg tussen de Vuurlijn en de ou-
de N201. B&W hebben op 26 maart 
2013 ingestemd met het voorlopig 
ontwerp. Hierop kunt u reageren.

Ter inzage
Vanaf 3 april 2013 ligt het voorlopig 
ontwerp gedurende twee weken ter 
inzage in het gemeentehuis, in de 
openbare bibliotheek en in dorps-
huis De Quakel in De Kwakel. Tot 
17 april 2013 kan iedereen schrifte-
lijk of per e-mail een reactie indie-
nen. Uw schriftelijke reactie kunt u 
sturen naar de gemeente Uithoorn, 
afdeling Leefomgeving, Postbus 8, 
1420 AA Uithoorn. Uw e-mail kunt u 
sturen naar gemeente@uithoorn.nl, 
t.a.v. de afdeling Leefomgeving. U 
kunt het voorlopig ontwerp ook vin-
den op www.uithoorn.nl

Na de inspraaktermijn wordt het 
voorlopig ontwerp eventueel aange-
past en defi nitief vastgesteld. 

Toelichting
Eén van de doelstellingen van het 
Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan 
(UVVP) is het hebben en onderhou-
den van een goed regionaal en lo-
kaal fi etsroutenet. Met het doortrek-
ken van het fi etspad langs de Noord-
dammerweg wordt een zwakke scha-
kel in het regionale fi etsnetwerk op-
geheven.

Voorlopig ontwerp
Het fi etspad langs de Noorddammer-
weg tussen de huidige N201 en Vuur-
lijn wordt over de hele lengte van cir-
ca 850 meter aangelegd. Het gaat 
om een vrijliggend, verplicht twee-
richtingenfietspad met een breedte 
van drie meter. Aan beide kanten van 
het fi etspad komt een berm van mini-

maal een meter. De bedrijven en wo-
ningen aan de andere zijde van de 
Noorddammerweg krijgen de moge-
lijkheid om vanaf hun inrit over te ste-
ken naar het fi etspad. De bestaande 
lichtmasten worden vervangen door 
nieuwe. Langs het sportcomplex van 
Qui Vive komt een hek. In het voor-
lopig ontwerp is rekening gehouden 
met de toekomstige aanleg van een 
rotonde op de kruising van de oude 
N201 met de Noorddammerweg.

Groen
Voor de aanleg van het fi etspad moe-
ten 23 bomen aan de oostkant van 
de Noorddammerweg gekapt wor-
den. Ter hoogte van de begraafplaats 
komen 13 nieuwe bomen. Omdat 
er binnen het project maar plaats is 
voor 13 bomen, is gekozen voor het 
herplanten van een beeldbepalende 
boom, de Linde. Een grote boom die 
veel ruimte nodig heeft om te kunnen 
groeien en een mooi beeld oplevert. 
Om het zicht op de hockeyvelden 
te verminderen, wordt afschermen-
de beplanting aangeplant. De huidi-
ge groenstrook tussen het sportcom-
plex van Qui Vive en de Noorddam-
merweg blijft volledig gehandhaafd.

Watercompensatie
Omdat er een watergang gedempt 
wordt, moet er watercompensatie 
plaatsvinden. Dat gebeurt door het 
bestaande water langs de begraaf-
plaats en de watergang langs de 
N201 richting huisnummer 44 te ver-
breden.

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie? Dan kunt u contact opnemen 
met mevrouw D. Spies van de afde-
ling Leefomgeving. Zij is bereikbaar 
op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag via telefoonnummer 0297-
513111 of per e-mail gemeente@
uithoorn, t.a.v. D. Spies.

Aanleg vrijliggend 
tweerichtingenfi etspad op 
Noorddammerweg

Gemeentehuis op 12 en 19 april ‘s middags telefonisch onbereikbaar
Het gemeentehuis is op vrijdag 12 en 19 april telefonisch niet bereikbaar vanaf 12.00 uur.

Kantoorruimte op begane grond
In De Hoeksteen is per direct 81 m² 
bruto vloeroppervlakte (BVO) kan-
toorruimte te huur. Deze ruimte ligt 
op de begane grond en is uitste-
kend toegankelijk. 
Vanwege de indeling in diverse ka-
mers zijn er meerdere gebruiks-
mogelijkheden, zoals 2 tweeper-
soonswerkkamers, spreekkamer, 
balie etc. U heeft de beschikking 
over een eigen toilet en een (kof-
fi e)keuken.

Kantoorruimte op 2e etage
Bovendien komt per 1 oktober 
2013 op de 2e etage circa 139 m² 
(BVO) kantoorruimte voor verhuur 
beschikbaar met (koffi e)keuken en 
berging/kopieerruimte. Het betreft 
een grotendeels open ruimte die 
vrij kan worden ingedeeld. Op de-
ze etage is een gedeeld toilet aan-
wezig. In overleg met de overige 
huurders kan bovendien gebruik 
worden gemaakt van de op de 1e 

etage aanwezige gemeenschap-
pelijke (vergader)ruimte (opp. ± 45 
m² BVO). Dit gebruik is inbegrepen 
in de huur. 

De Hoeksteen
Gebouw De Hoeksteen dateert 
van 1963 en is ontworpen door 
Gerrit Rietveld. Het pand is opge-
nomen op de gemeentelijke mo-
numentenlijst en ligt op een zeer 
gunstige locatie op de hoek van de 
Alfons Ariënslaan/Hugo de Groot-
laan, vlakbij winkelcentrum Zijdel-
waard. Er is voldoende gratis par-
keergelegenheid in de buurt, re-
den waarom hier ook bibliotheek 
Amstelland is gevestigd. In het ge-
bouw is een lift aanwezig.

Meer info?
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer J.H.E. 
Groeneveld van de afdeling Ont-
wikkeling van de gemeente Uit-
hoorn, tel.: 0297-513111.

Wist u dat de gemeente Uithoorn 
ook kantoorruimte verhuurt?

Inwoners van de gemeente Uithoorn 
kunnen vanaf 11 april 2013 subsidie 
aanvragen voor duurzame energie-
besparende maatregelen die te ma-
ken hebben met bouw en installatie. 

Subsidieregels
De subsidie is met name gericht op 
het isoleren van daken, vloeren en 
spouwmuren en geldt niet voor zon-
nepanelen. Daarnaast vallen ook 
HR++ glas, zonneboilers en (combi)
warmtepompen onder de subsidiere-
geling. De hoogte van het subsidie-
bedrag is 15% van de kosten inclu-
sief btw. Per adres geldt een maxima-
le subsidie van € 1.000,- en een mi-
nimum van € 100. De subsidierege-
ling is tot stand gekomen vanuit de 
provincie Noord-Holland en is voor 
Uithoorn uitgewerkt in samenwer-
king met de regio Amstelland-Meer-
landen.

Subsidieperiode
De gemeente Uithoorn zal het subsi-
diebedrag vanaf 2013 over een pe-
riode van vier jaar ( tot uiterlijk 30 
september 2016) voor bestaande 
bouw beschikbaar stellen volgens de 
op=op constructie. Dit betekent: wie 
het eerst komt, het eerst maalt. Aan-
vragen worden in volgorde van bin-
nenkomst behandeld. Als het budget 
van € 47.764,- op is, worden geen 
nieuwe aanvragen meer behandeld. 
Daarnaast is gekozen om het subsi-
diebedrag te splitsen in een percen-
tage van 70/30: 70% voor bouwkun-
dige maatregelen (isolatie en HR++ 
glas) en 30% voor installatietechni-
sche maatregelen (warmtepomp en 
zonneboiler). 

Meer info
Meer informatie staat op www.
uithoorn.nl

Subsidie voor isolatie in de 
gemeente Uithoorn

Vanaf heden is de Thamerlaan tot en 
met 31 december 2013 gesloten voor 
vrachtverkeer. Deze maatregel is ge-
nomen naar aanleiding van de uit-
komsten van een trillingsonderzoek. 
Uit dit onderzoek blijkt dat zwaar ver-
keer mogelijk schade kan aanricht aan 
de woningen. Bij de herinrichting van 
de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan 
treft de gemeente permanente maat-
regelen om schade te voorkomen. 

De Thamerlaan is nu al gesloten voor 
vrachtverkeer, maar bestemmingsver-
keer was wel toegestaan. Door de hui-
dige tijdelijke verkeersmaatregel is de 
Thamerlaan nu tot eind dit jaar ook ge-
sloten voor bestemmingsvrachtver-
keer. U kunt het hele besluit, met daar-
in de motivering en het doel van het 
besluit teruglezen in de Staatscourant 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.
nl/stcrt-2013-7944.html

Thamerlaan tijdelijk gesloten 
voor vrachtverkeer



G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
10 april 2013

Vervolg van vorige blz.

 VaststellinG GebiedsVisie boterdijk - Vuurlijn
structuurvisie
In september 2009 heeft de Raad van de gemeente Uithoorn de gemeentelijke 
Structuurvisie vastgesteld. Met het vaststellen van de Structuurvisie heeft de Raad 
ook een opdracht voor het gebied tussen de Boterdijk en de Vuurlijn geformuleerd. 
Deze luidt “gebied tussen Boterdijk en Vuurlijn, natuur en ecologie inventariseren 
en plan van aanpak opstellen voor gebied”. 
doelen
Daarbij zijn de volgende doelen gesteld:
- Het versterken/ontwikkelen van de groene, cultuurhistorische en ecologische 

waarden;
- Het versterken/ontwikkelen van de recreatiemogelijkheden;
- Het waar mogelijk verplaatsen/saneren van bedrijvigheid en kassen voor zo-

ver deze een belemmering vormen voor de ontwikkelingen in het gebied en de 
eigenaren hiertoe bereid zijn;

- Het gebied ontwikkelen als verbindende schakel langs de Stelling van Amster-
dam.

Gebiedsvisie
Donderdag 28 februari heeft de gemeenteraad van Uithoorn de Gebiedsvisie Bo-
terdijk - Vuurlijn en het achtergronddocument gebiedsvisie Boterdijk - Vuurlijn Uit-
hoorn vastgesteld. Hiermee is voldaan aan de opdracht uit de structuurvisie. De 
gebiedsvisie vormt het toetsingskader voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen 
in het gebied. De documenten zijn te raadplegen op www.uithoorn.nl. 
Uithoorn, 10 maart 2013

 start inspraak Voorontwerp “bestemminGsplan 
 noorddammerweG_fietsVerbindinG en rotonde bij n201”
Bij de totstandkoming van het Uithoorns Verkeers en VervoersPlan (UVVP) in 

2008 is er onderzoek gedaan naar de zwakke fietsschakels in het regionale en lo-
kale fietsroutenet. Dit heeft er toe geleid dat het project Fietsverbinding Noorddam-
merweg in het uitvoeringsprogramma van het UVVP is opgenomen. Ook tijdens 
het opstellen van het VerkeerStructuurPlan (VSP) De Kwakel kwam deze verbin-
ding ter sprake als langgekoesterde wens.
Voor het aanleggen van het fietspad langs de Noorddammerweg tussen de huidi-
ge N201 en Vuurlijn is een inrichtingsplan gemaakt. In dit inrichtingsplan is reke-
ning gehouden met de toekomstige rotonde op de kruising van de huidige provin-
ciale 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 in-
richtingsplan niet binnen de vigerende bestemmingsplannen past wordt dit nieu-
we bestemmingsplan gemaakt.
Het voorontwerp “Bestemmingsplan Noorddammerweg_fietsverbinding en roton-
de 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 voorontwerpbestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerp-
bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van 
het gemeentehuis, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede 
in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedu-
rende 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 inspraakre-
acties 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 be-

stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 3 april 2013

 wet milieubeHeer
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij drie meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
-  N201 Steigerhout BV, Provincialeweg 70 te Uithoorn voor de oprichting van 

een handel in het bewerken van hout;
-  AWG Realisatie BV, Voorling 110 te De Kwakel voor de oprichting van een 

aannemersbedrijf; 
-  Albert Heijn 1504, Zijdelwaardplein 84 te Uithoorn voor de verandering van het 

bestaande filiaal. 
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen 
van beroep.
Uithoorn, 10 april 2013

 beleidsreGel Voor subsidie duurzame enerGiemaatreGelen
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben besloten een beleidsregel vast 
te stellen voor subsidie duurzame energiemaatregelen bestaande bouw voor par-
ticulieren gemeente Uithoorn 2013-2016. Deze beleidsregel heeft een looptijd van 
vier jaar vanaf de vaststelling tot uiterlijk 30 september 2016. Deze beleidsregel 
treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en ein-
digt per 30 september 2016;
De regeling treedt dus op donderdag 11 april 2013 in werking.

w w w . u i t H o o r n . n l

officiële mededelinGen en bekendmakinGen

Afgelopen zaterdag was het zover:  
de Dag van de Toekomst. Een belangrijke  
mijlpaal voor de gemeenteraad én voor  
de complete gemeente Uithoorn, waarbij  
de gemeenteraad in gesprek ging met  
inwoners van Uithoorn en De Kwakel.

Dag van de Toekomst: de hele gemeente in gesprek

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Welke kant willen we  
op met onze gemeente?  
Die belangrijke vraag  
beantwoordt de Strategische  
Visie (zie kader). De Dag van 
de Toekomst van afgelopen 
zaterdag diende om te  
horen wat de inwoners van 
Uithoorn vinden. Op drie 
plekken in de gemeente gingen 
raadsleden en overige  
leden van de zogeheten  
visiegroep in gesprek met de 
inwoners van de gemeente.

Taken
Moet de gemeente zorgen 
voor sociale voorzieningen? 
En zo ja, bent u dan bereid 
daar meer voor te gaan  
betalen? Werken, wonen  
en winkelvoorzieningen, 
zijn dat taken van de  
gemeente? Of juist van  
het bedrijfsleven? Deze  
en andere belangwekkende 
vragen vormden het  
hart van de Dag van de  
Toekomst.

Bij het dorpshuis
Gewapend met een  
korte vragenlijst voor  
de inhoud, ballonnen  
voor het feestelijke karakter 
en linnen tassen als  
leuke weggever deed het  
gezelschap allereerst  
De Kwakel aan. Bij het 
Dorpshuis bleken enkele 
personen ondanks de  
kou bereid tot een praatje 
over de toekomst van de  
gemeente. Daarnaast  
konden er veel brochures 
worden uitgereikt en  
zegden veel passanten  
toe later de online enquête 
in te zullen vullen.

Ballonnen
Toen rond 11 uur het  
zonnetje doorbrak, leverde 
dat mooie taferelen op.  
Op het Zijdelwaardplein 
toonden tal van inwoners 
zich bereid met de raads
leden en de visiegroep  
van gedachten te wisselen 
over de toekomst van  
Uithoorn. Bij de jeugd  
vonden de ballonnen gretig 
aftrek, en ook de linnen  
tassen vlogen weg. 

Vooruitkijken
Het enthousiasme van  
de inwoners om hun  
mening te geven over  

‘hun’ gemeente was aanste
kelijk. Toch voelde niet 
iedereen zich geroepen  
deel te nemen aan deze 

maatschappelijke discussie 
op lokaal niveau. Veel  
oudere inwoners gaven te 
kennen dat vooruitkijken 
naar 2030 voor hen een  
stap te ver was.

Hondenpoep
De Dag van de Toekomst 
eindigde op het Amstelplein. 
Ook hier waardevolle  

Raadslid Els Gasseling (midden) van de 
PvdA in gesprek over de Strategische Visie.

R a a d s a g e n d a

Datum: 11 april 2013 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat

1   Opening, agenda  
en inspreken burgers

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

3   Overeenkomst  
winkelcentrum  
Zijdelwaardplein  
19.45 uur

4   Ontwerp statuten  
Stichting Citymarketing 
20.15 uur

5   Verordening Leerlingen
vervoer Uithoorn 2013 
20.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 25 april 2013.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

d e  g e M e e n T e R a a d  V a n  u i T H O O R n  i n F O R M e e R T  u  O V e R  z i j n  a C T i V i T e i T e n

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter,  
via @Raaduithoorn

Ruim 100 waardevolle gesprekken met 
inwoners van De Kwakel en Uithoorn

gesprekken, mede dankzij 
de drukbezochte braderie 
die in het Oude Dorp werd  
gehouden. Gedurende  

de dag kwam in veel  
gesprekken niet alleen  
de toekomst, maar ook  
het heden voorbij.  
De Schanskerk, de nieuwe 
N201, hondenpoep bij  
speel tuinen – sommige  
passerende inwoners  
grepen de kans om hun  
hart te laten spreken met 
beide handen aan.

scherp beeld
De Dag van de Toekomst 
was een succes, daarover 
waren alle aanwezigen het 
eens. Ruim 100 waardevolle 
gesprekken met inwoners 
van De Kwakel en Uithoorn 
werden er gevoerd.  
Samen met de resultaten 
van de online enquête 
zorgen zij voor een nog 
scherper beeld van de  
toekomst van de gemeente 
Uithoorn. 

Wat is de  
strategische Visie?
De Strategische Visie,  
een initiatief van de  
gemeenteraad van  
Uithoorn, wordt hét  
handvest voor de  
gemeentelijke koers  
tot 2030. Samen met een 
groep bewoners, onder
nemers en maatschappe
lijke organisaties zoekt de 
raad naar één toekomstvi

sie die antwoord geeft  
op cruciale vragen. Hoe 
willen wij dat Uithoorn  
en De Kwakel er in 2030 
uitzien? Hoe zorgen we 
dat mensen hier prettig 
wonen en werken? Wat 
voor samenleving willen 
we zijn? Inmiddels zijn de 
eerste resultaten bekend: 
vier scenario’s die elk een 
eigen invulling geven aan 
onze keuzes op het vlak 

van samenleven, ruimte
lijke ordening, economie, 
bestuur en organisatie.  
Aan de hand van deze  
vier scenario’s ontstaat 
straks één Strategische  
Visie voor Uithoorn.  
Benieuwd hoe de  
Strategische Visie eruit  
gaat zien? Houd dan  
deze raadspagina en de 
website www.uithoorn.nl  
in de gaten.




