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

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
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 
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)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de 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. 

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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplannen Landelijk gebied en ontwerp-paraplubestem-

mingsplan Prostitutiebeleid. Inzageperiode 6 maart 2015 tot en met 17 april 
2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling A. Stevens 0297-513111.

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 
35 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking 
anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 april 
2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol 0297-513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Noorddammerweg 
47-49 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekend-
making anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepsperiode 6 maart t/m 15 
april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van der Pol 0297-513111. 

- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Randweg 141-145 
te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)) en bekendmaking 
anterieure overeenkomst. Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor 
perceel Randweg 141-145 te De Kwakel (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening 
(Wro)) en bekendmaking anterieure overeenkomst. Ter inzage / beroepspe-
riode 6 maart t/m 15 april 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, D. van 
der Pol 0297-513111.

- Re-integratieverordening Participatiewet. Inzageperiode van 2 april 2015 t/m 
14 mei 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling M. Bulthuis, 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
- Iepenlaan tussen 27 en 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van een woning. Ontvangen 30 maart 2015.
- Iepenlaan tussen 27 en 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van een brug. Ontvangen 7 april 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Weegbree 55, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en herin-

delen van het bestaande schoolgebouw. Ontvangen 31 maart 2015.
 

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
Dorpscentrum
- Wilhelminakade, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van het 

Cultuurcluster Confucius.
Thamerdal
- Vinckebuurt, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 32 een-

gezinswoningen.

 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
- Amsterdamseweg 10, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. 

Bezwaar: t/m 22 mei 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Muur 16, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakterras en het 

plaatsen van een privacyscherm. Bezwaar: t/m 12 mei 2015.
- Park Krayenhoff, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het 

LD-gasnet. Bezwaar: t/m 14 mei 2015.
- Park Krayenhoff, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het 

waterleidingnetwerk. Bezwaar: t/m 14 mei 2015.
De Kwakel
- Drechtdijk 21. Vergunning aan de exploitant van café Anderz voor het exploi-

teren van een horecabedrijf t/m 30 maart 2018 en een Drank- en horecaver-
gunning. Bezwaar t/m 19 mei 2015.

- Hoofdweg 125. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet voor het schenken 
van zwakalcoholhoudende drank tijdens Kom in de Kas op 11 en 12 april 2015. 
Bezwaar t/m 21 mei 2015.

- Kerklaan. Vergunning aan sportvereniging KDO voor het innemen van stand-
plaats voor de verkoop van tuin, borden- & kuipplanten op 18 april 2015. Be-
zwaar t/m 13 mei 2015.

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

standplaats voor de verkoop van tuin, borden- & kuipplanten op 18 april 2015. 
Bezwaar t/m 13 mei 2015.

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

standplaats voor de verkoop van tuin, borden- & kuipplanten op 18 april 2015. 
Bezwaar t/m 13 mei 2015.

- Zijdelwaardplein. Vergunning aan de heer Okul voor het innemen van een 
standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van turkse 
etenswaren op de zondgmiddag/avond. Bezwaar t/m 19 mei 2015.

 BEKENDMAKING MANDAATVERLENING SOCIALE 
 VERZEKERINGSBANK
Bekendmaking van Burgemeester en Wethouders van gemeente Uithoorn inzake 
mandaatverlening door Sociale VerzekeringsBank (SVB). De SVB is sinds 1 ja-
nuari jl formeel de enige instantie die namens PGB-houders betalingen kan doen 
aan zorgverleners binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De SVB is echter nog 
niet in staat om dat in 2015 ook al te doen voor de maatwerkvoorzieningen woning-
aanpassingen en vervoer. De daaraan verbonden betalingen moeten gemeenten 
in 2015 uitvoeren. Om deze betalingen als gemeente uit te kunnen voeren is een 
mandaat van de SVB noodzakelijk dat door het college is geaccepteerd. Tegelij-
kertijd is besloten om het ondermandaat te verlenen aan de coördinator van het 
cluster Wmo en Jeugd van de afdeling Sociale Voorzieningen.

 CONCEPT VERORDENINGEN JEUGD, WMO EN PARTICIPATIEWET 
 KLAAR VOOR INSPRAAK 
Per 1 januari 2015 krijgen de gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden op het 
gebied van jeugd(zorg), maatschappelijke ondersteuning en werk. De wetswijzi-
gingen die gepaard gaan met deze verandering treffen iedere inwoner. Iedereen 
die zorg of ondersteuning zelf kan regelen of betalen, wordt geacht dit te doen.
Nieuwe spelregels
Dat betekent dat er nieuwe spelregels nodig zijn om te regelen wie er wel in aan-
merking komt voor de diverse vormen van hulp en ondersteuning. Daarom zijn 
concept verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet opgesteld. Het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn heeft deze verordenin-
gen op 15 juli 2014 vrijgegeven voor inspraak. Iedereen wordt uitgenodigd om op 
de concept verordeningen te reageren.
Inspraakperiode
De inspraakperiode loopt van 16 juli 2014 tot 27 augustus 2014. De verordenin-
gen zijn via www.uithoorn.nl volledig digitaal te bekijken. Verder liggen de veror-
deningen ter inzage op het gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn). Na 
de inspraakronde gaan de verordeningen opnieuw naar B&W en de raad, samen 
met de reacties uit de samenleving. 
Reacties
Reacties kunnen uiterlijk 26 augustus schriftelijk worden gestuurd naar Postbus 
8, 1420 AA, Uithoorn, o.v.v. verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet. Reac-
ties kunnen ook per e-mail worden verzonden naar: gemeente@uithoorn.nl o.v.v. 
verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet.

 GELUID BIJ EVENEMENTEN OP KONINGSDAG
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de evenementen 
tijdens Koningsdag welke worden gehouden binnen de bebouwde kom van Uit-
hoorn aan te wijzen als collectieve festiviteiten waarmee de geluidsnormen op de 
dag (vanaf 09.00 tot 19.00 uur) mogen worden overschreden.

 BEKENDMAKING MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST 
 NOORDZEEKANAAL
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 1 april 2015 mandaat is ver-
leend aan de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaal, met de bevoegdheid 
tot het verlenen van ondermandaat aan de directeur Omgevingsdienst IJmond of 
de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame teamleiders. Via een aantal pilots 
in 2015 wordt meer inzicht verkregen in de meerwaarde van een beoogde sa-
menwerking tussen beide Omgevingsdiensten. Het mandaatbesluit treedt in wer-
king op de dag van publicatie. Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan 
men zich wenden tot de heer L.J. Bosschers van de afdeling Publiekszaken tel. 
0297-513111.

 AANPASSING BELEIDSREGELS JEUGDHULP: ALLEEN 
 OUDERBIJDRAGE VOOR KINDEREN DIE DAG EN NACHT 
 JEUGDHULP ONTVANGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uithoorn heeft 
op 5 maart jl de beleidsregels Jeugdhulp inzake de ouderbijdrage gewijzigd. Sinds 
1 januari 2015 zijn alle ouders een ouderbijdrage verschuldigd wanneer een kind 
buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel bui-
tenshuis verblijft. Aangezien deze ouderbijdrage nog niet voor iedereen van toe-
passing was in 2014, ontstond het risico dat ouders de idee krijgen dat zij (fi nan-
cieel) worden belemmerd bij het zoeken naar hulp voor hun kinderen. Door de-
ze zorgmijding kan de juiste ondersteuning mogelijk niet worden ingezet. Daarom 
heeft de gemeente, evenals de gemeente Amsterdam, besloten om alleen een ou-
derbijdrage te laten innen wanneer kinderen gebruik maken van 24-uurs jeugd-
hulp verblijfsvormen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Timo van 
Doremalen, projectleider transitie jeugdzorg, 0297-513111.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 meldingen 
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Oprichting Jumbo supermarkt op de locatie Zijdelwaardplein 60 te Uithoorn. 
 Gemeld op 2 april 2015. 
- Oprichting Coop supermarkten op de locatie Prinses Irenelaan 1-3 te Uithoorn. 

Gemeld op 9 april 2015. 
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.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Enquête openbaar vervoer en 
verlenging Amstelveenlijn
Door de komst van de Noord/Zuidlijn 
verandert het lijnennet van het open-
baar vervoer in en rond Amsterdam. 
Het streekvervoer zal zich meer op 
de OV-knooppunten rond de stad 
concentreren. Station Amsterdam-
Zuid wordt een belangrijk knooppunt 
voor reizigers uit de regio ten zuiden 
van Amsterdam. Hier kunnen reizi-
gers straks makkelijk, snel en com-
fortabel overstappen op metro’s, 
trams, treinen en bussen. 

Amstelveenlijn en Uithoornlijn
Er zijn vergevorderde plannen om 
de huidige metrolijn 51 van Amstel-
veen-Westwijk naar Amsterdam om 
te bouwen tot een betrouwbare, vei-
lige, snelle tramlijn met minder hal-
tes en nieuwe, moderne trams. Voor 
deze trams zijn geen hoge perrons 
nodig. De eindhalte in Amsterdam 
wordt dan Station Amsterdam-Zuid. 
Op dit moment loopt een onderzoek 

naar de mogelijke verlenging van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar 
Uithoorn. In het onderzoek naar de 
zogeheten Uithoornlijn werken de 
Stadsregio Amsterdam, provincie 
Noord-Holland en de gemeenten Uit-
hoorn en Amstelveen nauw samen. 

Inpassing trambaan
Het onderzoek richt zich op twee 
onderdelen. Ten eerste op het ont-
werp van de trambaan en de haltes 
op het tracé van de oude spoorbaan 
en de huidige busbaan (Aalsmeer-
Mijdrecht). Hierbij zijn twee mogelij-
ke eindhaltes in Uithoorn: Busstation 
Uithoorn of Dorpscentrum bij het ou-
de spoorhuis. Een zorgvuldige inpas-
sing is belangrijk voor de leefbaar-
heid van de mensen die in de buurt 
van het tracé wonen en de veiligheid 
voor andere weggebruikers bij krui-
singen. Daarom worden bewoners, 
instanties en bedrijven in de omge-

Parkeerverbod langs Waterlijn
De inrichting van de Waterlijn vordert 
gestaag. Marktplein en Wilhelmina-
kade krijgen een mooie uitstraling. 
Langs het water met nieuwe stei-
gers kan straks gewandeld worden 
op een verhoogde promenade. Ter-
rassen liggen bij de gevels van de 
horecagelegenheden en op speci-
ale terrassteigers. In het tussenlig-
gende gebied ligt een rijbaan. Voor 
autoverkeer is eenrichtingverkeer 
is ingesteld vanaf de Petrus Steen-
kampweg tot de Blomstraat, (brom)
fi etsers rijden in twee richtingen. Met 
de inrichting van de Waterlijn zijn 
de parkeerplaatsen aan Marktplein 
en Wilhelminakade (tot de Stations-

straat) verdwenen. Deze parkeer-
plaatsen zijn ruimschoots gecom-
penseerd op het parkeerterrein aan 
de Prinses Irenelaan. Daarnaast ko-
men er bij de herinrichting extra par-
keerplaatsen bij het Piet de Kruifvi-
aduct. Om te voorkomen dat toch 
geparkeerd wordt langs de Water-
lijn, wordt een parkeerverbod inge-
steld. Hiervoor verschijnt op 15 april 
2015 een offi ciële bekendmaking in 
de Staatscourant. Deze publicatie is 
te vinden op www.staatscourant.nl. 
Uiteraard blijft laden en lossen wel 
mogelijk.

Via twitter volgt u #Waterlijn

Regioraad over OV-
Lijnennetvisie 2018
Datum:  dinsdag 28 april 2015
Aanvang:  18.30 uur 
Locatie:  Raadzaal Stadhuis 
 Amsterdam
 Amstel 1, Amsterdam.

Op dinsdag 28 april komt de regio-
raad bijeen in een bijzondere ver-
gadering over van de Lijnennetvi-
sie Openbaar Vervoer 2018. In de 
Lijnennetvisie 2018 worden de be-
langrijkste keuzes gepresenteerd 
voor de aansluiting van het stads- en 

streekvervoer op de Noord/Zuidlijn 
en de rest van het metronet. U bent 
van harte welkom om bij de Regio-
raad aanwezig te zijn. Wilt u inspre-
ken over de Lijnennetvisie 2018, dan 
kunt u zich -graag tot uiterlijk 21 april- 
aanmelden bij Ramon Smit, r.smit@
stadsregioamsterdam.nl Voor ver-
dere inlichtingen: Stadsregio Am-
sterdam, (020) 5273700. Voor uit-
gebreide informatie over dit onder-
werp gaat u naar www.stadsregio-
amsterdam.nl/vergaderkalender

ving bij het onderzoek betrokken. 

Enquête vanaf 24 april
Ten tweede richt het onderzoek zich 
op de gevolgen van de verlenging 
van de tramlijn voor het totale open-
baar vervoer in en rond Uithoorn. Uit-
gezocht wordt welk aanvullend open-
baar vervoer nodig is op het moment 
dat de tramlijn inderdaad naar Uit-

hoorn wordt doorgetrokken. Vanaf 
24 april kun u op www.stadsregioam-
sterdam.nl/uithoornlijn een enquête 
invullen waarin u kunt aangeven wat 
u belangrijk vindt in het gebruik van 
het openbaar vervoer. U kunt deze 
enquête ook op papier opvragen bij 
de Stadsregio Amsterdam op tel. 06-
23997145.
Via twitter volgt u #Uithoornlijn 

Kijk voor actuele agenda's en 
commissievergaderingen op 

www.uithoorn.nl/bis

G E M E E N T E R A A D




