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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, telefoon 
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 lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk 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 arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen 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 grif-
fi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schor-
sende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank 
in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemo-
tiveerd 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”, bezwaarperiode 

van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W. van de La-
gemaat 0297-513111.

- Ter inzage legging ontwerp van “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard loca-
ties 1 tm 4”. Bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtingen 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.

- Ontwerpuitwerkingsplan Park krayenhoff Deelgebied B1 tot en met B4, Inzage-
periode 11 april 2014 t/m 22 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. 

Ontvangen 2 april 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
- Kerklaan. Vergunning aan Sportvereniging KDO voor het innemen van een in-

cidentele standplaats voor de verkoop van tuin-, border- en kuipplanten op 19 
april 2014. Bezwaar t/m 16 mei 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan Sportvereniging KDO voor het innemen van een 

incidentele standplaats voor de verkoop van tuin-, border- en kuipplanten op 19 
april 2014. Bezwaar t/m 16 mei 2014.

- Amstelplein 3. Vergunning aan mevrouw Calis voor het plaatsen van een afval-
container op de openbare weg van 4 t/m 24 april 2014. Bezwaar t/m 14 mei 2014.

- Zijdelveld. Vergunning aan Kunstroute Zijdelveld voor het organiseren van de 
kunstroute op 24 en 25 mei 2014. Bezwaar t/m 9 mei 2014. 

- Zijdelveld 30. Vergunning aan Kunstroute Zijdelveld voor het innemen van een 
incidentele standplaats voor de verkoop van ijs op 24 en 25 mei 2014. Bezwaar 
t/m 9 mei 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterplein. Vergunning aan Sportvereniging KDO voor het innemen van een 

incidentele standplaats voor de verkoop van tuin-, border- en kuipplanten op 19 
april 2014. Bezwaar t/m 16 mei 2014.

Zijdelwaardplein
- Vergunning aan de heer Geeris voor het innemen van een standplaats met een 

mobiele verkoopwagen voor de verkoop van oliebollen van 6 t/m 31 december 
2014. Bezwaar t/m 13 mei 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 digitaal 
bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbe-
sluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich 
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uit-
hoorn geattendeerd te worden. 
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 BEKENDMAKING PIKETREGELING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben op 1 april 2014 

(BI14.0109) de volgende regeling vastgesteld: Regeling piket tbv 24-uurs bereik-
baarheid en calamiteiten en gladheidsbestrijding gemeente Uithoorn, 2014. Wilt u 
de regeling inzien? Hiervoor kunt u terecht bij het cluster P&O.

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPUITWERKINGSPLAN 
 ‘PARK KRAYENHOFF, DEELGEBIED B1 TOT EN MET B4’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen 
hebben om voor deelgebied B1 tot en met B4 van Park Krayenhoff een uitwerkings-
plan vast te stellen. 
Toelichting
Om het woningbouwproject Park Krayenhoff te kunnen ontwikkelen, heeft de raad 
op 8 oktober 2009 het bestemmingsplan Park Krayenhoff vastgesteld. Voor onder-
havig plangebied ‘Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4’ is in het bestem-
mingsplan een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Met voorliggend uitwerkings-
plan wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt.
Voor dit gebied heeft is eerder een uitwerkingsplan vastgesteld. Echter, door de 
marktomstandigheden van de afgelopen jaren heeft de realisatie van het plan op 
zich laten wachten en zijn de plannen gewijzigd. Reden waarom een nieuw uitwer-
kingsplan is opgesteld. Hierin wordt de nieuwbouw van circa 69 woningen juridisch 
planologisch mogelijk gemaakt. 
De stedenbouwkundige opzet voor deelgebied B1-B4 bestaat uit eengezinswonin-
gen evenwijdig aan de N196, zoals ook opgenomen in het oorspronkelijke Steden-
bouwkundig Masterplan. Haaks hierop staan hierachter eengezinswoningen in een-
gezinswoningen in rijen van vier of woning woningen. Het plan gaat uit van een gro-
te variatie aan eengezinswoningen met verschillende beukmaten woningdieptes en 
woonoppervlaktes. 
Ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4’ met 
planidentifi catienummer NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoff-OW01 ligt van 11 april 
2014 tot en met 22 mei 2014 ter inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpuitwerkings-
plan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis. 
Indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwer-
puitwerkingsplan 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 uitwerkingsplan.
Uithoorn, 9 april 2014

 BEKENDMAKING WET WERK EN BIJSTAND (WWB)
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op 
grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de wijze waarop 
zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Het dagelijks be-
stuur heeft op 6 februari 2014 de volgende beleidsregels vastgesteld:
- Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband 
 Aalsmeer-Uithoorn 2013;
- Beleidsregels giften Aalsmeer-Uithoorn 2013;
- Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezekerheidswetten 

Aalsmeer-Uithoorn 2013.

 EIGENAAR ZWARTE AANHANGER GEZOCHT
De Gemeente Uithoorn is op zoek naar de eigenaar van een zwarte aanhanger. Dit 
voertuig stond zonder kentekenplaten geparkeerd op de R. Holstlaan te Uithoorn. 
Aangezien deze aanhanger daar al geruime tijd staat zonder kentekenplaten is de-
ze weggesleept. Als de eigenaar zich niet meldt voor 13 mei 2014 zal de aanhan-
ger worden vernietigd.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Schotse Hooglanders in wei 
Libellebos
Vrijdag 11 april komen drie Schotse 
Hooglanders* naar Uithoorn. Wet-
houder Ria Zijlstra stuurt de nieuwe 
grazers samen met de drie bekende 
koeien (Dexters) de wei in. De vrien-
den van het Libellebos kozen voor 
deze stoere koe. 

De Schotse Hooglander vraagt wei-
nig verzorging. Hun karakter ken-
merkt zich vooral door hun onver-
stoorbaarheid: ze grazen gewoon 
door. Met hun hoorns zien ze er ver-
vaarlijk uit. Daarom blijft in veel na-
tuurgebieden het bezoekersaantal 
binnen de perken, want niet ieder-
een is even overtuigd van hun vreed-
zaamheid. In het Libellebos gaan de 
runderen de wei in en komt u de die-

ren niet op het pad tegen. Wel kunt u 
ze bewonderen. 

*De Schotse Hooglander komt van 
oorsprong vooral voor in het westen 
van Schotland en de Hebriden-eilan-
den voor de westkust. Het ras stamt af 
van een klein Keltisch rund. Momen-
teel zijn er meer Schotse Hooglan-
ders buiten Schotland dan in Schot-
land. Daar zie je nu vooral schapen 
grazen. In Nederland grazen een dik-
ke duizend Schotse Hooglanders. Ze 
zijn in dienst bij Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en andere natuur-
beheerorganisaties. Ze worden ge-
bruikt om open veld ook daadwerkelijk 
open te houden. Met hun ruige uiterlijk 
lijken ze op een oervorm van het rund. 

In december 2013 is op de kade een 
verbod ingesteld voor vrachtwagens 
zwaarder dan 30 ton. Dat was no-
dig omdat uit een eerste onderzoek 
bleek dat er een kans was op weg-
schuiven van de damwand. Dit on-
derzoek was uitgevoerd in verband 
met de herinrichting van de Waterlijn. 
Ook zijn steenstortingen in het wa-
ter aangekondigd om de damwand 
te stabiliseren. Nader onderzoek met 
boringen en speciale grondproeven 
heeft uitgewezen dat dit niet nodig is. 
De dieper liggende kleilaag is stevig 
genoeg om de damwand staande te 
houden. Ook is het verbod voor zwa-
re vrachtwagens opgeheven.

Werkzaamheden
De gemeente Uithoorn voert op dit 
moment, samen met met Liander, 
werkzaamheden uit aan het elektri-
citeitsnet op onder andere Marktplein 
en Wilhelminakade. Daarnaast zijn 
er werkzaamheden aan de riolering 
op het Marktplein, Dorpsstraat (tot 
de Prinses Irenelaan) en Wilhelmi-
nakade. Gedurende een aantal da-
gen is steeds een ander deel open-
gebroken. Doorgaand verkeer is niet 
mogelijk. 
Al deze werkzaamheden zijn eind 
april klaar. De werkzaamheden aan 
het riool in de Koningin Julianalaan 
worden in mei verder uitgevoerd

Steenstortingen Waterlijn niet 
nodig

Afgelopen vrijdag heeft er een brand 
plaatsgevonden aan de Boterdijk 33 
in De Kwakel. Tijdens de brand bleek 
er asbest in het pand aanwezig te 
zijn. De brandweer heeft aangetoond 
dat de asbest binnen het pand is ge-
bleven. Hierdoor zijn er geen scha-
delijke gevolgen voor de omgeving 

opgetreden. Wel is het pand dichtge-
timmerd zodat het pand niet betreden 
kan worden. 
Zowel het pand als het terrein zijn 
verboden gebied. Mocht u vragen 
hebben, dan kunt u tijdens kantoor-
uren bellen met de gemeente Uit-
hoorn: 0297-513111.

Geen asbest vrijgekomen bij 
brand

Het gemeentehuis en de gemeen-
tewerf zijn tijdens de feestdagen 
gesloten op: 
- Vrijdag 18 april 
 (Goede Vrijdag)
- Maandag 21 april 
 (Tweede Paasdag)
- Donderdag 29 mei 
 (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 30 mei 
 (Inklemdag)
- Maandag 9 juni 
 (2e Pinksterdag)

Vanwege een besloten perso-
neelsbijeenkomst is het gemeen-
tehuis en de gemeentewerf geslo-
ten op:
- Dinsdag 15 april 
 tussen 13.30-14.30 uur. 
- Donderdagmiddag 17 april 
 vanaf 12.00 uur. 

De balie voor het aanvragen van 
paspoorten, rijbewijzen en ande-
re producten is dan ook geslo-

ten. U kunt wel online uw afspraak 
plannen. Er is rekening gehouden 
met de afwijkende openingstijden. 
U kunt dan zelf bepalen wanneer 
het u uitkomt om naar het gemeen-
tehuis te komen. Kijk hiervoor op 
www.uithoorn.nl/afspraak.

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis

Wacht niet langer, 
maak een afspraak

Het digitale gemeentehuis
www.uithoorn.nl/afspraak




