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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

M

E

E

N

CO L O F O N

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, rijbewijzen, 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

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

In de hal van het gemeentehuis kunt
u iets schrijven in een boek/register
dat daar ligt naar aanleiding van de
troonsafstand van Koningin Beatrix
en de troonopvolging door de Prins
van Oranje op 30 april 2013. Wie Koningin Beatrix wil bedanken of Prins
Willem-Alexander en Prinses Maxima wil feliciteren, kan een bericht
achterlaten in dat register. Wie liever digitaal reageert, kan terecht op

http://www.koninklijkhuis.nl/registers/
dankbetuigingen-en-felicitaties/
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Het gemeentehuis is op vrijdag 19 april vanaf 12.00 uur telefonisch niet
bereikbaar. Bovendien is het gemeentehuis gesloten op maandag 29
en dinsdag 30 april in verband met Koninginnedag/troonswisseling.

Herinrichting buitenruimte
winkelcentrum Zijdelwaardplein
Op 18 december 2012 was er een informatiebijeenkomst over de nieuwe
inrichting van de buitenruimte rondom winkelcentrum Zijdelwaardplein.
Op deze drukbezochte bijeenkomst
waren het voorontwerp bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp
buitenruimte te zien.
Graag informeren wij u over de stand
van zaken rond deze beide onderwerpen.

Aanpassingen in de buitenruimte
De zienswijzen die zijn ingebracht op
het voorlopig ontwerp buitenruimte
hebben geleid tot aanpassingen. Dit
heeft geresulteerd in een definitief
ontwerp. Dit deﬁnitief ontwerp is op
8 april 2013 door B&W vastgesteld.
Dit betekent dat u daarop niet meer
kunt reageren. Wel kunt u het definitief ontwerp en het besluit bekijken
via www.uithoorn.nl.

Herziening bestemmingsplan
Het ontwerp van het te wijzigen bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 11 april 2013, nadat B&W
daarover op 20 februari 2013 een besluit hadden genomen. Vaststelling
van dit ontwerp door de gemeenteraad is gepland op 27 juni 2013.

Heeft u nog vragen of
wilt u meer weten?
Neem dan contact op met de heer J.
de Jong van de afdeling Leefomgeving. Dit kan telefonisch via nummer
(0297) 51 31 11 of per e-mail via gemeente@uithoorn.nl, t.a.v. de afdeling Leefomgeving.

Tolhuissluizen in Amstel
beperkte bediening

WWW.UI T HO O RN. N L
Register dankbetuigingen en
felicitaties vanwege troonswisseling
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Gemeentehuis op 19 april ‘s middags
telefonisch onbereikbaar en
op 29 en 30 april gesloten

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
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Van 30 april t/m 1 mei 2013 blijven deze sluizen van 06.00 tot 09.00 uur
en van 19.00 tot 22.00 uur gesloten vanwege werkzaamheden. De sluizen worden dus wel bediend van 09.00 tot 19.00 uur. Opvarenden moeten dan aan boord blijven.

Naam bestaande N201 in Aalsmeer
en Uithoorn verandert in N196
De huidige N201, tussen Fokkerweg
(Schiphol-Rijk) en Amstel (Uithoorn)
gaat per 18 april 2013 N196 heten.
Het is belangrijk dat u deze nieuwe
wegnummering gaat gebruiken, met
name indien u een locatieaanduiding
moet geven bij een calamiteit. Het ge-

bruik van het oude wegnummer kan
verwarring geven bij de hulpdiensten.
In de toekomst krijgen respectievelijk
de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
deze weg in hun beheer en wordt het
een gemeentelijke weg. De hectometernummering blijft hetzelfde.
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Openstelling nieuwe N201 tussen
Legmeerdijk en Fokkerweg
Op 22 april 2013 om 12.00 uur wordt
de nieuwe N201, de Omlegging
Aalsmeer-Uithoorn tussen de Legmeerdijk in Amstelveen en Cargo Entrance/Koolhovenlaan in Haarlemmermeer, geopend voor verkeer. Met
deze openstelling is weer een nieuw
gedeelte van het Masterplan N201+
afgerond. Verkeer kan dan de nieuwe N201 en de Waterwolftunnel gebruiken om zijn weg te vervolgen
naar de A4.
De afslag richting de A9 via de Fokkerweg is dan nog niet open, omdat
de werkzaamheden bij de A9 nog niet
zijn afgerond. Om verkeershinder en

verstoppingen te voorkomen wordt
het verkeer zolang via de A4 geleid.
Verwachting is dat de werkzaamheden bij de A9 rond deze zomer gereed zijn.
Waterwolftunnel tijdelijk te
bezichtigen op 20 april
Op zaterdag 20 april 2013 is de Waterwolftunnel tussen 10.30 en 15.00
uur open voor publiek zodat u een
kijkje kunt nemen. Wit u de gefaseerde openstelling van de Nieuwe N201
op de voet volgen, kijk dan op www.
n201vaniedereen.nl of www.n201.info.

Kans op sociale huurwoning
via loting
Woningzoekenden in de stadsregio Amsterdam komen voortaan ook
via loting in aanmerking voor een sociale huurwoning. De corporaties
bieden vanaf 15 april via WoningNet een deel van hun vrijkomende woningen aan als zogenaamde ‘lotingwoning’.
Voor woningzoekenden met weinig
inschrijf- of woonduur duurt het vaak
lang voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
Terwijl ze misschien wel dringend behoefte hebben aan woonruimte. Jongeren die nu nog thuis wonen bijvoorbeeld, eenoudergezinnen na een
scheiding of mensen die in de regio
Amsterdam komen werken. Door het
verloten van woningen via WoningNet krijgen ook starters en doorstromers met een korte woonduur een
kans op de woningmarkt.
Voor starters en jonge
doorstromers
Op de website van WoningNet worden twee soorten lotingwoningen
aangeboden: lotingwoningen voor iedereen en lotingwoningen voor doorstromers. Per week kunnen ingeschreven woningzoekenden reageren op maximaal twee lotingwoningen én op twee woningen uit het reguliere aanbod. Iedereen die reageert op een lotingwoning maakt
evenveel kans op de woning. In-

schrijfduur, woonduur of voorrangsregels spelen geen rol. Wel moet voldaan worden aan de voorwaarden bij
de aangeboden woning, bijvoorbeeld
het aantal personen of leeftijd. Ook
mag het inkomen niet te hoog zijn.
Nieuwe regels in 2013
Het loten voor woningen is onderdeel
van het Convenant Woonruimteverdeling 2013. Daarin staan de afspraken tussen gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam. Afgesproken is de komende twee jaar
ongeveer 15% van het beschikbare aanbod sociale huurwoningen via
loting aan te bieden. In kleinere gemeenten komen jaarlijks weinig woningen vrij, waardoor het aantal lotingwoningen daar klein zal zijn. De
toewijzing van de overige woningen
in de stadsregio blijft hetzelfde: op
basis van inschrijf- of woonduur en
eventuele voorrangsregels.
De eerste lotingwoningen zijn vanaf
maandagmiddag 15 april te zien op
de website van WoningNet: www.woningnetregioamsterdam.nl.

O F F I CI ËL 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 kunt u vinden in het 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.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
Tijdelijk:
- Voorontwerpbestemmingsplan Waterlijn Dorpscentrum. Inzageperiode 5 t/m 18

-

april 2013. Info: de heer R. Noorhoff, 0297-513111.
Voorontwerp “Bestemmingsplan Noorddammerweg_ﬁetsverbinding en rotonde 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.
Visie op het sociale domein Uithoorn. Ter inzage: 11 t/m 23 april 2013. Info: mevrouw D. Veurink, tel.: 0297-513111
Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte,
Drechtdijk 113, De Kwakel. Ter inzage van 19 april t/m 31 mei 2013. Info: de heer
W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

-

-

polotoernooi op 1 en 2 juni 2013.
Zwarte Mees 2, vergunning aan de heer Hendriks voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg van 15 april t/m 26 juli 2013. Bezwaar t/m 24 mei 2013.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL

Vergunning aan Impressariaat Sijm B.V. voor het plaatsen van 15 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de komst van Circus Sijm. Bezwaar t/m
21 mei 2013.
Vergunning aan Circus Herman Renz voor het plaatsen van 20 reclameborden en
het ophangen van 2 spandoeken om kenbaarheid te geven aan de komst van Circus Herman Renz. Bezwaar t/m 21 mei 2013.

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.

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

Thamerdal
- Zijdelveld 52, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Ontvangen 12 april 2013.

De burgemeester heeft besloten om per 27 maart 2013 de bevoegdheid tot het inzetten
van NL-alert te mandateren aan de (Hoofd)ofﬁcier van Dienst van de brandweer Amsterdam-Amstelland. Met dit alarmeringsmiddel wordt de bevolking snel via een tekstbericht op de mobiele telefoon gewaarschuwd en een handelingsperspectief geboden
bij een ramp, een crisis of de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Nabij Weegbree, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen en realiseren van een nieuw zichtscherm langs de busbaan ter hoogte van halte Burgemeester Kootpark. Ontvangen 8 april 2013.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4f, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
bedrijfshal met kantoor.
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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Schootsveld 15, omgevingsvergunning voor het vergroten van de bestaande steiger. Bezwaar: t/m 20 mei 2013.

Thamerdal
- Meerlaan 17, omgevingsvergunning voor het vernieuwen en verhogen van het bestaande dak, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het wijzigen van
het gevelkozijn in de zijgevel. Bezwaar: t/m 23 mei 2013.
- Meerlaan 18, omgevingsvergunning voor het vernieuwen en verhogen van het bestaande dak en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 23
mei 2013.

De Kwakel
- Kerklaan, vergunning aan Kaashandel Johan van der Burg voor het innemen van
een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van kaas en zuivelproducten op de woensdagochtend. Bezwaar t/m 24 mei 2013.
Dorpscentrum
Stationsstraat 41-45, vergunning aan de exploitant van restaurant Oude Spoorhuis
voor het exploiteren van het horecabedrijf t/m 14 april 2016. Bezwaar t/m 22 mei
2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van het Internationaal Kano-

MANDATENBESLUIT

BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST RUIMTE VOOR
RUIMTE, DRECHTDIJK 113, DE KWAKEL

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 10 april 2013 de anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte Drechtdijk 113 De Kwakel zijn aangegaan
met de heer en mevrouw van Rijn.
Deze overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie C nummers 1850, 4181 en 1906.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 19 april 2012 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis.
EERSTE WIJZIGING VERORDENING LIG- EN KADEGELDEN 2013

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken, volgens het bepaalde in artikel
139 van de Gemeentewet, bekend dat zij in hun vergadering van 28 maart 2013 hebben besloten tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging op de verordening Lig- en Kadegelden 2013.
De datum van ingang van de hefﬁng is de eerste dag na die van deze bekendmaking,
dus op 18 april 2013. De verordeningen zijn digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl
UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2008
VASTGESTELD

De afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 is op 28 februari 2013 door de raad aangepast aan de nieuwe wijze van inzameling. Op 5 april 2013 heeft het college besloten om de uitvoeringsbesluiten die gebaseerd zijn op de afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 in te trekken. Het college heeft één nieuw uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2008 vastgesteld met terugwerkende kracht per 1 januari 2013. Het uitvoeringsbesluit is permanent in te zien bij de receptie in het gemeentehuis en is binnenkort te zien op de regelingenbank van de gemeente Uithoorn (http://uithoorn.regelingenbank.nl).

