
G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
16 APRIL 2014

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, 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 vergun-
ning, 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
Tijdelijk: 
- Ter inzage legging ontwerp “Bestemmingsplan Drechtdijk 109”, bezwaarperio-

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

- Ter inzage legging ontwerp van “Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard lo-
caties 1 tm 4”. Bezwaarperiode van 7 maart 2014 t/m 17 april 2014. Inlichtin-
gen 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. Noor-
hoff, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een steiger. Ontvangen 8 april 2014.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Dorpscentrum
- Irenepad, het herinrichten van de openbare ruimte.

 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
- Drechtdijk / Kerklaan. Vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het orga-

niseren van Koningsdag op 26 april 2014. Bezwaar t/m 21 mei 2014. 
- Kerklaan. Ontheffi ng artikel 35 van de Drank- en horecawet aan de heer Kas 

voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank op:
- Koningsdag 26 april 2014 van 10.00 tot 19.00 uur;
- Midzomeravondfestival 21 juni 2014 van 17.00 tot 01.00 uur;
- Kwakelse kermis 2 september 2014 van 09.00 tot 19.00 uur. 

 Bezwaar t/m 15 mei 2014.
- Hooilaan 29, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Be-

zwaar: t/m 21 mei 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan Buurtbeheer De Legmeer voor het organise-

ren van Koningsdag op 26 april 2014. Bezwaar t/m 20 mei 2014.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16. Vergunning aan Discafé Het Dorp voor het organise-

ren van de Koningsnacht van 25 op 26 april 2014 en Koningsdag op 26 april 
2014. Bezwaar t/m 21 mei 2014.

- Ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet aan Discafé Het Dorp voor het 
schenken van zwakalcoholhoudende drank op:
- 25 april 2014 van 20.00 tot 01.00 uur;
- 26 april 2014 van 13.00 tot 20.00 uur.

 Bezwaar t/m 21 mei 2014
- Koningin Julianalaan 27. Vergunning aan de exploitant van Lorenzo Grilllroom 

voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 7 april 2014. Bezwaar t/m 20 
mei 2014. 

- Marktplein 17. Vergunning van de Drank – en horecawet aan de exploitant van 
horecabedrijf IJssalon Esplenada. Bezwaar t/m 21 mei 2014.

- Irenepad, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een boodschappen-
steiger. Bezwaar: t/m 3 juni 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 50. Vergunning aan de exploitant van restaurant Het Pannenkoe-

kenfort voor het exploiteren van horecabedrijf t/m 13 mei 2017. Bezwaar t/m 9 
mei 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Team Timmerman voor het orga-

niseren van een toertocht op 13 april 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 digi-
taal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeers-
besluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt 
zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeen-
te Uithoorn geattendeerd te worden. 
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 BEKENDMAKING REGELING CRISISBEHEERSINGSORGANISATIE 
 GEMEENTE UITHOORN 2014
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordenin-
gen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden.
Het college van B&W heeft op 10 april 2014 de onderstaande regeling vastgesteld:
“Regeling Crisisbeheersingsorganisatie gemeente Uithoorn, 2014”.

 BEKENDMAKING VERORDENING PLANMATIGE BEGELEIDING EN 
 ONDERSTEUNING GEWEZEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
 GEMEENTE UITHOORN, 2014
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordenin-
gen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden.
Het college van B&W heeft op 17 februari 2014 de onderstaande verordening 

vastgesteld:
- De Verordening planmatige begeleiding en ondersteuning gewezen burge-

meester en wethouders gemeente Uithoorn, 2014

 VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 
Deze publicatie kan bij nader inzien gewoon zoals de anderen eenmalig gepubli-
ceerd worden. Deze is verder op de website www.uithoorn.nl te vinden.
STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing 
van de leden van de Nederlandse leden van het Europees Parlement een kiezer 
toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezers-
pas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A.  SCHRIFTELIJK VERZOEK
1.  Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulie-

ren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan 
de stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 19 mei 2014 door de kiezer worden inge-
diend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandi-
daatstelling (8 april 2014) als kiezer is geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij 
volmacht te stemmen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die 
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B.  MONDELING VERZOEK
1.  Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk 

verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het 
gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling 
(8 april 2014) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kie-
zerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (21 mei 
2014).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn 
kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland. Nadere informatie wordt 
verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
Uithoorn, 8 april 2014
De burgemeester voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

 VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
Deze publicatie kan bij nader inzien gewoon zoals de anderen eenmalig gepubli-
ceerd worden. Deze is verder op de website www.uithoorn.nl te vinden.
STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing 
van de leden van de Nederlandse leden van het Europees Parlement een kiezer 
toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A.  MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1.  Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de for-

mulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 19 mei 2014 door de kiezer worden inge-

diend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandi-
daatstelling (8 april 2014) als kiezer is geregistreerd.

3.  Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de 
dag van de kandidaatstelling (8 april 2014) als kiezer zijn geregistreerd.

4.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.

5.  De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan 
de stemming deel te nemen.

B.  MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1.  De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst 

van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer 
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dra-
gen.

2.  Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandi-
daatstelling (8 april 2014) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kie-
zer die de volmacht geeft.

3.  De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen 
stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

4.  Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uit-
brengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden 
ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. 
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de 
gemeente.
Uithoorn 8 april 2014
De burgemeester voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Werkzaamheden 
dorpscentrum
Op dit moment wordt volop gewerkt 
in het centrum. De werkzaamheden 
bestaan voornamelijk uit werkzaam-
heden aan het elektriciteitsnet en 
nieuwe riolering. Dat geeft veel over-
last, daarom is afgesproken dat de 
werkzaamheden voor eind april klaar 
zijn: voor Koningsdag en het terras-
sen- en vaarseizoen.

Voorafgaand aan de uitvoering van 
de rioleringswerkzaamheden is een 
regulier onderzoek gedaan naar mo-
gelijke bodemverontreiniging. Daar-
uit kwam een verontreiniging naar 
voren bij het Marktplein. Echter, tij-
dens de daadwerkelijke werkzaam-
heden werden meer, onbekende, 
verontreinigen aangetroffen, onder 
meer in de Koningin Julianalaan en 
Wilhelminakade. Helaas is dat in ou-
de gebieden als het dorpscentrum 
een veelvoorkomend verschijnsel: 
in het verleden werden vele zaken 
niet vastgelegd en bovendien was de 
schadelijke werking van stoffen on-
voldoende bekend waardoor zij vaak 
in de bodem verdwenen. Er zijn nu 

op meer plekken en in dieper gele-
gen grondlagen extra bodemmon-
sters genomen om te bekijken waar 
verontreinigingen aanwezig zijn en 
waar ze uit bestaan. Hieruit blijkt dat 
over het gehele tracé lichte tot ernsti-
ge verontreinigingen aanwezig zijn. 
Er is geen gevaar voor de volksge-
zondheid omdat de verontreinigingen 
in de bodem zitten.
Vanwege de bodemverontreiniging 
worden de rioleringswerkzaamheden 
opgeschort tot na het vaarseizoen. 
De komende maanden moet duide-
lijk worden welke maatregelen nood-
zakelijk én mogelijk zijn. 
Voor nu betekent dit dat zo snel mo-
gelijk de straten worden dichtge-
maakt en de bebording wordt weg-
gehaald. De werkzaamheden aan 
het elektriciteitsnet kunnen wel wor-
den afgerond voor eind april omdat 
hier slechts een zeer beperkte ver-
ontreiniging is aangetroffen. Voor de 
planning van de werkzaamheden aan 
de Waterlijn geldt nog steeds dat de-
ze vóór het vaarseizoen 2015 zijn af-
gerond.

Onlangs verscheen nieuwsbrief 8 
over het Dorpscentrum. Hierin is 
veel aandacht voor de uitvoering van 

werkzaamheden en de plannen voor 
cultuurcluster Confucius. De nieuws-
brief is huis-aan-huis verspreid in het 

Nieuwsbrief 8 Dorpscentrum

Het gemeentehuis en de gemeen-
tewerf en het informatiecentrum 
Dorpscentrum zijn tijdens de feest-
dagen 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)

De balie voor het aanvragen van 
paspoorten, rijbewijzen en andere 
producten is dan ook gesloten. U 
kunt wel online uw afspraak plan-
nen. 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. 

Vanwege een besloten perso-
neelsbijeenkomst is het gemeen-

tehuis en de gemeentewerf geslo-
ten op:
- Donderdag 17 april vanaf 12.00 

uur is het hele gemeentehuis 
gesloten. Dinsdag 22 april kunt 
u ons weer bereiken van 8.30 
uur tot 14.00 uur. We advise-
ren u wel te kijken of u zonder 
of met afspraak kunt langsko-
men.

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis

Wacht niet langer, 
maak een afspraak

Het digitale gemeentehuis
www.uithoorn.nl/afspraak

centrum van Uithoorn, Thamerdal, 
Meerwijk-Oost en Amstelhoek. Daar-
naast is de nieuwsbrief op te halen 
in het informatiecentrum, de open-
bare bibliotheek en bij het gemeen-
tehuis. Op de gemeentelijke website 

www.uithoorn.nl is informatie over al-
le deelprojecten in het dorpscentrum 
te vinden onder ‘Wonen en wijken/
Nieuwbouw en herinrichting/Dorps-
centrum’. De nieuwsbrief is daar ook 
te downloaden.




