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Gem

e e nte U i t h o o r

n

gemeentenieuwS
cO l O f O n

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.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

informatiecentrum
dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

klant contact centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

gemeentewerf en
scheidingsdepot

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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

het gemeentehuis en het informatiecentrum dorpscentrum
zijn gesloten op:
- Donderdag 21 april vanaf 16.00 uur (wegens besloten bijeenkomst).
Het gemeentehuis is tot 15.30 uur telefonisch bereikbaar.
- Woensdag 27 april 2016 (Koningsdag)
- Donderdag 5 mei 2016 (Bevrijdingsdag én Hemelvaart).
- Vrijdag 6 mei (inklemdag). Het scheidingsdepot is wél open op vrijdag 6 mei van 09.00-16.30 uur.
- Maandag 16 mei 2016 (Tweede Pinksterdag)

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 commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

burgemeester of
wethouder spreken?

4 mei herdenking 2016
In onze gemeente heeft de herdenking op 4 mei niet alleen betrekking
op de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. Wij staan ook stil bij
alle slachtoffers die bij andere oorlogen, geweld of vredesmissies
(bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de
vluchtelingen uit Iran, Irak en Syrië,
terroristische aanslagen, e.d.) gevallen zijn.
Dit jaar is het landelijke thema “De
vrijheid omarmd”; vrijheid, verdraagzaamheid en vrede is niet vanzelfsprekend. En met alles wat er nu
speelt is dit thema belangrijker dan
ooit. De 4 mei herdenking is daar
een goed moment voor. De herdenking start om 19.30 uur vanuit het
Oranjepark met een Stille Tocht.
Slagwerkers van KnA gaan voorop met omﬂoerste trom. Bij het Stilte Monument tegenover de Thamer-

kerk wordt de Last Post gespeeld en
is het om 20.00 uur twee minuten stil
afgesloten door het zingen van twee
coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt de toespraak door Mevrouw
H.D. Oudshoorn-Tinga, burgemeester, de kranslegging en de bloemenhulde door inwoners van en organisaties uit de gemeente Uithoorn. Iedereen wordt verzocht om bloemen
mee te nemen. Hierna wordt het programma in de Thamerkerk voortgezet met herdenkingsmuziek, enkele gedichten en met beelden van de
gemeente Uithoorn in oorlogstijd.
Het Burgerinitiatief 4 mei herdenking ziet de belangstelling van jong
en oud jaarlijks toe nemen, een voorwaarde om de vrijheid te omarmen
en door te geven.
Wij nodigen u allen van harte uit om
deel te nemen aan deze herdenking.

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
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Walraven toe. ‘Tijdens de Techniek
Driedaagse laten we kinderen en
jongeren zien dat er mooie en leuke
banen in de techniek zijn. Dat zal velen van hen verrassen.’
Het concept van de Techniek Driedaagse loopt al langer in Woerden. Daar organiseren ze deze dagen dit jaar voor de achtste keer. ‘In
Woerden leveren de Techniek Dagen nu hun eerste vruchten op,’ vervolgde de voorzitter. ‘Het is ook ons
doel om in de langere termijn te investeren en voor de komende jaren
de Techniek Dagen te organiseren.’
Naast de Techniek Driedaagse heeft
TechNet de ambitie om haar activiteiten uit te breiden met gastlessen,
bedrijfsbezoeken en excursies. ‘Het

De gemeente Uithoorn is recentelijk
door het ministerie van I & M geïnformeerd over de concept plannen voor
een nieuw Luchthavenindelingsbesluit (LIB). De toekomstige ontwikkelingen van luchthaven Schiphol
betekenen een toename van de geluidsbelasting in de regio, waaronder in Uithoorn. Eerder zijn daarover
al publicaties in diverse media verschenen.
De geluidstoename kan ook betekenen dat de zogeheten LIB4 contour gaat opschuiven verder over
Uithoorn heen. De wijken die mogelijk (deels) in de contour gaan vallen
zijn Legmeer, Legmeer West en de
noord-oosthoek van Zijdelwaard in
Uithoorn. In de Kwakel gaat het om
de noordrand van De Kuil en het gebied rond de Iepenlaan. De mogelijke verschuiving kan ook juridische
consequenties hebben voor onder
meer nieuwe bouwmogelijkheden.
De komende maanden moet duidelijkheid ontstaan over de conceptcontouren waarover nu gesproken
wordt. Dat de LIB4 contour mogelijk
in die mate over Uithoorn verschoven wordt kwam voor de gemeente onverwacht. De gemeente heeft

op diverse plekken, waaronder de
Alderstafel, haar inbreng geleverd
om dit te voorkomen. Er liggen alternatieven en oplossingen die de gevolgen voor Uithoorn zouden kunnen beperken. Deze zijn vooralsnog
echter niet door de Omgevingsraad
Schiphol geaccepteerd.
Momenteel worden er door het college van Burgemeester en Wethouders, in overleg met de gemeenteraad, volop gesprekken gevoerd met
het ministerie van I&M, de provincie
Noord-Holland en omliggende gemeenten om te onderzoeken hoe de
last, die nu op de schouders van Uithoorn en De Kwakel dreigt te gaan
drukken, verlicht kan worden. Gekeken wordt naar oplossingen die bij
kunnen dragen aan een beter leefklimaat met minder geluidsoverlast.
Hoewel op dit moment nog sprake is
van concept-plannen en de uitkomsten van de gesprekken nog niet bekend zijn, vinden wij het van belang
om belanghebbenden en inwoners
van Uithoorn nu al te informeren
over de mogelijke verschuiving van
de LIB4 contour en de consequenties daarvan voor geluid en bouwmogelijkheden.

werk in uitvOering

redactie

vrouwenakkersebrug
afgesloten voor verkeer

Ondernemers in actie voor
technische jongeren
Ruim vijftig technische ondernemers
hebben donderdag in het VeenLanden College de aftrap gegeven aan
het TechNet Amstel & Venen. Dit netwerk zet zich in voor het enthousiasmeren van jongeren voor een baan
in de technische branche. ‘Techniek
is voor iedereen,’ stelt branchecoördinator Gerry Bras die aan het hoofd
van de branche Automotive staat.
‘Onbekend maakt onbemind. Daar
brengt TechNet verandering in.’
Het TechNet Amstel & Venen richt
zich in eerste instantie op de organisatie van de Techniek Driedaagse voor leerlingen van basis- en middelbare scholen in De Ronde Venen
en Uithoorn. ‘Techniek wordt steeds
belangrijker,’ licht voorzitter Jan van

Ontwikkelingen Schiphol

Ondernemers brainstormen over Techniek Driedaagse
TechNet blijft in ontwikkeling,’ stelt
projectleider Karin Wateler. ‘Dat betekent dat we open staan voor ideeen en initiatieven die zich gaandeweg voordoen. Techniek is een doorgaand proces. Dat geldt ook voor het
TechNet.’
Tijdens de eerste bijeenkomst gingen de ondernemers uiteen in hun
branches voor een brainstorm over
mogelijke workshops tijdens de
Techniek Driedaagse. Auto’s uitdeuken, robots bouwen en een Dokter
Bibber-spel solderen zijn slechts
voorbeelden van het grote scala ideeën dat ter sprake kwam. De

komende periode wordt in kleinere
groepen verder gesproken en worden de ideeën verder uitgewerkt zodat in oktober zo’n 2500 leerlingen
letterlijk hun handen uit de mouwen
kunnen steken om aan de slag te
gaan in de techniek tijdens de eerste editie van de Techniek Driedaagse Amstel & Venen.
Het TechNet Amstel & Venen is
een groeiende organisatie. Ondernemers en (basis)scholen kunnen
zich bij het netwerk aansluiten via de
website: www.technetamstelenvenen.nl Jongeren van nu, zijn de vakmensen van de toekomst.

De provincie Noord-Holland verricht
momenteel een reparatie uit aan de
brug Vrouwenakker in De Kwakel.
Eerder hebben wij geïnformeerd dat
de werkzaamheden plaatsvinden tot
en met 19 april 2016. Er zijn helaas
onvoorziene omstandigheden opgetreden waardoor meer tijd nodig is
voor de reparatie. De brug blijft tot en
met 22 april volledig afgesloten voor
verkeer. Ook voor de scheepvaart
blijft tot en met 22 april een stremming van kracht. Vanaf zaterdag 23
april kunnen zowel het weg- als het
scheepvaartverkeer weer gebruik maken van de brug. Er is een omleidingsroute. Hou rekening met een langere reistijd.

telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail naar servicepunt@
noord-holland.nl. De werkzaamheden
zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/Amstelland of Twitter (@ProvincieNH).

meer informatie
Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunt u terecht bij het Servicepunt provincie Noord-Holland via

O f f i ci ë l e me d e d e l in ge n e n b e 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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de 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.

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 verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.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.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
ter inZage

Tijdelijk:
- Vaststelling bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4. Inzageperiode 11
maart 2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken,
A. Stevens (0297) 513111.
- Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inzageperiode 11 maart
2016 datum tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, K. de
Boer (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode 11 maart 2016 datum
tot en met 21 april 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, W. van de Lagemaat (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 5. Inzageperiode 25 maart
2016 datum tot en met 5 mei 2016. Inlichtingen bij Wonen en Werken, A. Stevens (0297) 513111.
- Ontwerpwijzigingsplan Drechtdijk 56. Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19
mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode 8 april 2016 tot en
met 19 mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 90 en ontwerpbesluit Hogere waarde
(Wet geluidhinder). Inzageperiode 8 april 2016 tot en met 19 mei 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
ingediende aanvragen OmgevingSvergunning

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

de kwakel
- Noorddammerweg 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen
van nieuwe dakbeplating en het plaatsen van een overheaddeur in de voorgevel. Ontvangen 13 april 2016.

meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
- Korte Boterdijk 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
gevelkozijnen in de voorgevel. Ontvangen 9 april 2016.
- Ebro 161, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 7 april 2016.
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.

www.uithOOrn.nl

de kwakel
- Noorddammerweg 17a, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van
de huisvesting voor arbeidsmigranten Noorddammerweg 17a. Beroep: t/m 1
juni 2016.
- Randweg, vergunning kabels en leidingen voor het realiseren van een elektriciteitsaansluiting voor Japanlaan 4 te Aalsmeer. Bezwaar t/m 25 mei 2016.
- Vuurlijn 36, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een zorgboerderij ‘Inner-Art’. Beroep: t/m 1 juni 2016.
- Het Fort 55. Evenementenvergunning verleend aan de heer Hogenboom voor
het organiseren van een Fort Fair op zondag 12 juni 2016 van 13.00 tot 21.00
uur op het buitenterrein van het Fort De Kwakel. Bezwaar t/m 20 mei 2016.
- Boterdijk 77. Tijdelijke exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant van Hofstede Nooitgedacht. Bezwaar t/m 20 mei 2016.
- Evenemententerrein De Kwakel. Evenementenvergunning verleend aan Circus Alberti voor het geven van voorstellingen op 17 t/m 21 augustus 2016. Bezwaar t/m 23 mei 2016.
thamerdal
- Prinses Christinalaan 135. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan
de exploitant van Piccola Bottega. Bezwaar t/m 17 mei 2016.

de legmeer (burg. kootpark, de legmeer, legmeer-west, buitenhof,
park krayenhoff, buitendijks)
- Cartograﬁelaan 29, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het
LS-net ten behoeve van nieuwbouw. Bezwaar t/m 25 mei 2016.
VASTSTELLING ‘BELEID PLANOLOGISCHE
AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN (1E HERZIENING)’

toelichting
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 juni
2014 het ‘Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden 1e herziening’ hebben
vastgesteld. Dit beleid vervangt het ‘Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 2° en bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor)’ uit november 2010. Dit beleid is per gelijke datum ingetrokken. Het nieuwe beleid is net als het eerdere beleid opgesteld met het doel
om een afwegingskader te hebben voor de veel voorkomende gevallen die vallen binnen artikel 4 van het Bor. Op basis van deze beleidsregels kunnen burgemeester en wethouders voor een aantal veel voorkomende kleinschalige bouwwerken die niet in overeenstemming zijn met een geldend bestemmingsplan, onthefﬁng van dat bestemmingsplan verlenen.

reden aanpassing beleid
In de praktijk blijkt dat de toepassing van de beleidsregels uit november 2010 (en
dan met name voor gebruikswijzingen die niet in het beleid genoemd zijn) tot verwarring leidt. Dit omdat door het noemen van de relevante wetsartikelen in artikel 1 van de beleidsregels, het toepassingsbereik voor de categorieën genoemd
in het Bor, de suggestie wordt gewekt dat voor die categorieën alleen de gevallen
kunnen worden vergund die in het beleid zijn opgenomen. Het is echter niet het
doel van het beleid geweest enkel aan die gevallen medewerking te verlenen. Zoals hiervoor is aangegeven, geldt dat het beleid alleen geldt voor veel voorkomende gevallen. Voor andere gevallen moet een aparte afweging worden gemaakt.
Twee categorieën uit het Bor worden niet meer opgenomen in het Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden. Het gaat om de categorieën genoemd in artikel 4, lid 1 en 9 van het Besluit omgevingsrecht (het bouwen van een bijbehorend
bouwwerk en het wijzigen van het gebruik).

vervolg op volgende blz.

O f f i ci ë l e me d e d e l in ge n e n b e k e n d ma k in ge n
Op deze manier is het duidelijk dat het beleid niet voor deze categorieën geldt.
Het schrappen van deze categorieën heeft verder geen consequenties voor de
eerder opgenomen artikelen in het beleid die over deze categorieën gaan, omdat
deze artikelen inmiddels zijn achterhaald door de recent geactualiseerde bestemmingsplannen. De beleidsregels voor de algemeen voorkomende bouwwerken is
behouden. De beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden biedt daarmee duidelijkheid over de toepassing van het afwijkingenbeleid voor de burger.
Het gaat hierbij om beleid over het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding, het
realiseren van een dakterras, het bouwen van een steiger, het bouwen van een
hekwerk op een steiger en het bouwen van verhoogde steigers of bootbergingen.
inwerkingtreding
Het beleid treedt in werking op donderdag 26 juni 2014 en is te raadplegen via de
site van de gemeente www.uithoorn.nl
meer informatie?
Informatie over de beleidsregels, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken (tel. 0297-513111).
Start inSpraak Op vOOrOntwerpbeStemmingSplan
“vuurlijn 8”

toelichting
De aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is het initiatief om op
het perceel Vuurlijn 8 een tweede woning te ontwikkelen.

inspraak
Het voorontwerp “Vuurlijn 8” ligt in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 22 april 2016 tot en met vrijdag 6 mei 2016 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van
het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen

op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen
of het plan wordt aangepast.
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 met inachtneming van de zienswijzen een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties
in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden
gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 20 april 2016

bekendmaking anterieure OvereenkOmSten

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 6.24 lid 3
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij zgn. anterieure overeenkomsten
voor grondexploitatie als bedoeld de Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten
voor een aantal perceelsgedeelten:

drechtdijk 56
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. M.M.H.
van Kessel een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het
perceel bekend onder het adres, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D,
nr. 4516. De overeenkomst heeft betrekking op de wijziging van de bestemming
van de voormalige agrarische bedrijfswoning Drechtdijk 56 in een burgerwoning.
drechtdijk 90
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. J.G.M.

www.uithOOrn.nl

Langelaan een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het
perceel bekend onder het adres Drechtdijk 90, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie D, nr. 6173. De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen
wijziging van intensieve veehouderij naar biologische rundveehouderij en de realisatie van een agrarisch kinderdagverblijf als nevenfunctie.
drechtdijk 95
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. J.H.P.
van Rijn een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het
perceel bekend onder het adres Drechtdijk 93, kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie C. 4244. De overeenkomst heeft betrekking op het voorgenomen
wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een bedrijfswoning bij het volwaardige agrarische teeltbedrijf ’t Schapenkampje.

vuurlijn 8
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben met dhr. J.T.H.
van Rijn een anterieure overeenkomst voor grondexploitatie gesloten voor het
perceel bekend onder het adres Vuurlijn 8, kadastraal bekend gemeente Uithoorn,
sectie D, nr. 4826. De overeenkomst heeft betrekking op het voorgenomen bouw
van één extra woning.

ter inzage
Conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening liggen de zakelijke beschrijvingen van de overeenkomsten vanaf woensdag 20 april 2016 gedurende
zes weken ter visie bij de receptie van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16
te Uithoorn.
Zienswijzen
Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.
Uithoorn, 20 april 2016

