
OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 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.

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan Flora Holland. Ter inzage van: 15 maart t/m 25 april 

2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruim-

te, 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
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Zijdelwaard (Europarei)
- Staringlaan 31, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde en aan de achterzijde. Ontvangen 15 april 2013.

 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
- Noorddammerweg 30, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van 

een sportieve buitenschoolse opvang. Bezwaar t/m 27 mei 2013.
- Kerklaan, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van 

een Koninginnedagviering op 30 april 2013 van 10.00 tot 19.00 uur. Bezwaar 
t/m 31 mei 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grebbe 9 en 11, omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten van 

de bestaande bergingen, het wijzigen van de woningentrees en het wijzigen 
van de voorgevel. Bezwaar: t/m 29 mei 2013.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk Noord 1, ontheffi ng later sluitingsuur aan Stichting Cultuurhart Uit-

hoorn voor de Dance Classic Party op 28 april 2013 tot 02.00 uur.
- Ontheffi ng artikel 35 aan Stichting Cultuurhart Uithoorn voor het schenken van 

zwakalcoholhoudende drank tijdens de Dance Classic Party op 28 april 2013.
Bezwaar t/m 27 mei 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhoff)
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan Dance 4 Schools voor het or-

ganiseren van het evenement Dance4Schools op 28 april 2013 van 13.00 tot 
17.00 uur. Bezwaar t/m 3 juni 2013.

- Randhoornweg 100, vergunning aan buurtbeheer Legmeer voor het organise-
ren van een Koninginnedagviering op 30 april 2013 van 08.00 tot 23.00 uur. 
Bezwaar t/m 31 mei 2013.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Avondvierdaagse Uithoorn/De Kwakel voor 

het organiseren van de avondvierdaagse van 3 t/m 6 juni 2013.

 VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING OP  DE VERORDENING 
 LIG- EN KADEGELDEN 2013 VASTGESTELD
B&W van Uithoorn maken, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeen-
tewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 maart 2013 heeft 
besloten tot vaststelling van de Verordening tot eerste wijziging op  de verorde-
ning Lig- en Kadegelden 2013. De datum van ingang van de heffi ng is de eerste 
dag na die van deze bekendmaking. Dus op 25 april 2013. De verordeningen zijn 
digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl
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Gemeente Uithoorn 
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

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, rijbe-
wijzen, 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

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

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

COLOFON Gemeentehuis tijdelijk gesloten
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 29 en dinsdag 30 april in 
verband met Koninginnedag/troonswisseling. Ook op donderdag 9 
mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei is het gemeentehuis gesloten. 

Grootschalig regionaal 
woononderzoek op komst
Vanaf eind april beginnen gemeen-
ten en woningcorporaties in de re-
gio’s Amsterdam, Almere en Haarlem 
voor het eerst met een gezamenlijk 
grootschalig regionaal woononder-
zoek. Doel hiervan is om de woon-
situatie, verhuiswensen en de ver-
huisbewegingen van de inwoners in 
beeld te brengen. Deze informatie 
willen gemeenten en woningcorpo-
raties gebruiken om de situatie op de 
woningmarkt te verbeteren.

De woningmarkt verkeert in een die-
pe crisis. Het aantal verhuizingen 
is lager dan ooit en er worden nau-
welijks nieuwe woningen gebouwd. 
Daardoor is het des te belangrijker 
om het aanbod van woningen goed 
te laten aansluiten op de vraag en de 
mogelijkheden van de markt. Om de-
ze aansluiting te bevorderen is het 
belangrijk te weten hoe huishoudens 
nu wonen, welke verhuiswensen er 
zijn, waar de knelpunten in de door-
stroming zitten en hoe de werkelijke 
verhuisstromen eruit zien. Het regio-
naal woononderzoek moet hierin in-
zicht geven. Het onderzoek is regi-
onaal, omdat de woningmarkt regio-
naal is. Verhuizingen stoppen immers 
niet bij de gemeentegrenzen. De re-
sultaten worden gebruikt om mede te 
bepalen wat er wáár in de regio ge-
bouwd moet worden. Eind 2013 wor-
den de uitkomsten verwacht.
 
Regio Haarlem, Amsterdam 
en Almere
Het regionaal woononderzoek is 

een initiatief van de Stadsregio Am-
sterdam en de regionaal opereren-
de corporaties Ymere, Eigen Haard, 
De Key en de Alliantie. Uniek aan dit 
onderzoek is de grootschaligheid: al-
le gemeenten in de Stadsregio Am-
sterdam doen mee, evenals Alme-
re, alle gemeenten in de regio Haar-
lem, vrijwel alle woningcorporaties 
die in deze regio’s zijn gevestigd en 
de provincie Noord-Holland als sub-
sidieverstrekker. Per gemeente moet 
zo een goed beeld ontstaan van de 
woonsituatie en van verhuiswensen 
en verhuisbewegingen.
 
Brief met enquête
De vorm van het onderzoek is een 
enquête. Via een steekproef wor-
den huishoudens in het onderzoeks-
gebied geselecteerd. Zij ontvangen 
eind april of begin mei een brief van 
hun gemeente met uitleg en een vra-
genlijst. De enquête kan ook op in-
ternet worden ingevuld. De vragen 
hebben betrekking op onder meer de 
woonwensen, de woongeschiedenis, 
de huidige woning en buurt, het huis-
houden en de woonlasten. De en-
quête vindt plaats in de volgende ge-
meenten: Aalsmeer, Almere, Amstel-
veen, Amsterdam, Beemster, Bever-
wijk, Bloemendaal, Diemen, Edam-
Volendam, Haarlem, Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude, Haarlem-
mermeer, Heemskerk, Heemstede, 
Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Am-
stel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, 
Velsen, Waterland, Wormerland, 
Zaanstad, Zandvoort en Zeevang.

Register dankbetuigingen en 
felicitaties vanwege troonswisseling

In de hal van het 
gemeentehuis 
kunt u iets schrij-
ven in een boek/
register dat daar 
l igt naar aanlei-

ding van de troonsafstand van Konin-
gin 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 be-
richt achterlaten in dat register. Wie 
liever digitaal reageert, kan terecht 
op http://www.koninklijkhuis.nl/regis-
ters/dankbetuigingen-en-felicitaties/

Naam bestaande N201 in Aalsmeer 
en Uithoorn verandert in N196
De huidige N201, tussen Fokkerweg 
(Schiphol-Rijk) en Amstel (Uithoorn) 
heet sinds 18 april 2013 N196. Het 
is belangrijk dat u deze nieuwe weg-
nummering gaat gebruiken, met na-
me als u een locatieaanduiding moet 
geven bij een calamiteit. Het gebruik 

van het oude wegnummer kan ver-
warring 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 hectome-
ternummering blijft hetzelfde.

Tolhuissluizen in Amstel 
beperkte bediening
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 slui-
zen worden dus wel bediend van 09.00 tot 19.00 uur. Opvarenden moe-
ten dan aan boord blijven.
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In deze aflevering van de Raadspagina gaat 
raadslid Peter Timmer van DUS! in op het  
onderwerp citymarketing, en dan met name 
het project Waterlijn. “Ik hoop dat inwoners 
met meer trots over Uithoorn gaan spreken.”

‘Project Waterlijn belangrijke stap richting gezellig Uithoorn’ 

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn  
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?  
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

Promotie van Uithoorn als 
aantrekkelijke plaats om te 
wonen, werken, winkelen of 
bezoeken is belangrijk. Peter 
Timmer, fractievoorzitter 
van DUS! in de gemeenteraad 
van Uithoorn, is dan ook blij 
dat er de komende periode 
werk wordt gemaakt van  
het project Waterlijn, en 
daarmee van de aantrek
kingskracht van het dorp 
Uithoorn. Maar het woord 
dat erbij hoort, daar wil  
hij eerst iets over zeggen. 

“Citymarketing noemen ze 
het. Dat is in dit geval natuur
lijk een vreemde term. Uithoorn 
is geen stad en dat moet  
het ook zeker niet worden.”

Mooi en levendig
Het woord ‘citymarketing’ 
mag dan niet helemaal naar 
de smaak van Timmer zijn, 
het beschrijft wel exact waar 
het project Waterlijn om 
draait: Uithoorn op de kaart 
zetten als aantrekkelijke 
plaats om naartoe te gaan. 

Daar waar de Amstel door 
het dorpscentrum stroomt, 
daar moet het project Water
lijn met wandelpromenades, 
terrasjes, kades, aanlegstei
gers en haventjes Uithoorn 
mooier en levendiger maken.

Opkikker
“De Amstel is een voorname 
pijler van Uithoorn”, vertelt 
Timmer. “Het water biedt 
mogelijkheden waarmee we 
onszelf kunnen onderschei
den.” Het project Waterlijn 
begint ter hoogte van de  
Thamerkerk en loopt tot het 
Rechthuis, iets voorbij de  
Irenebrug. Timmer: “Dat is bij
na een kilometer. Het project 
is dan ook een flinke opkikker 

De toekomst bepalen we nu! 
Onder dit motto vroeg de  
gemeenteraad aan inwoners 
naar hun visie op de toekomst. 
Doel: een strategische visie 
voor Uithoorn in 2030.  
Toekomstbeelden hielpen  
de inwoners: vier scenario’s 
werden aan hen voorgelegd. 
In winkelcentra en via de  

Toekomstvisie in de maak
online enquête hebben zo’n 
230 inwoners gereageerd. 
Daarmee was een dinerbon te 
winnen, de heer M. Veenhof 
is daarvan de gelukkige  
winnaar. Op dit moment 
werkt de gemeenteraad  
aan de conceptvisie van de 
Strategische Visie. Begin  
juni is die klaar. U krijgt dan 

tijdens een inloopbijeen
komst nog de gelegenheid 
hierover met de raadsleden 
in gesprek te gaan. De datum 
van die bijeenkomst wordt 
later bekend gemaakt. Het 
rapport over de uitkomsten 
van de Dag van de Toekomst 
sta at op www.uithoorn.nl/
ris/strategischevisie. 

voor Uithoorn, zowel voor  
ondernemers als inwoners.”

Trots
Timmer vervolgt: “Gezellig 
winkelen, een terrasje  
pakken. Dat moet allemaal 
vanzelfsprekend worden in 
Uithoorn. Nu is dat nog niet 
echt het geval. Ik hoop dat 
het project ertoe bijdraagt dat  
inwoners met meer trots  
over Uithoorn gaan spreken.”  

Autoluw
Om het project te realiseren, 
hoeft er niet eens zo gek veel 
te gebeuren. Grootste in
greep is misschien nog wel 
het autoluw maken van het 
gebied. Er hoeven geen pan

den te verdwijnen en er hoeft 
ook niet te worden gebouwd. 
Het gaat vooral om het 
inrichten van het gebied:  

steigers aanleggen, de kade 
opknappen, dat soort zaken. 
“Alles zo duurzaam mogelijk, 
want de deelnemende  
ondernemers hebben daar 
oog voor, ook uit kosten
overwegingen.”

Kansen
Voorjaar 2014, dan moet  
de Waterlijn gereed zijn. De 
gemeente heeft het voortouw 
bij de werkzaamheden, maar 

Fractievoorzitter Peter Timmer van DUS! R A A d s A g e n d A

Datum: 25 april 2013 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, vragen  
raadsleden, antwoorden 
college van b en w

2   Overeenkomst winkel-
centrum Zijdelwaardplein 
19.40 uur

3   Wensen en bedenkingen 
oprichting Stichting  
Citymarketing  
20.15 uur

4   Verordening Leerlingen-
vervoer Uithoorn 2013 
20.45 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 16 mei 2013.
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

d e  g e M e e n T e R A A d  v A n  u i T h O O R n  i n F O R M e e R T  u  O v e R  z i j n  A C T i v i T e i T e n

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

volg de raad op Twitter,  
via @Raaduithoorn

‘Als dorp moeten we het juist hebben  
van dit soort kleine stapjes’

kan niet zonder de inbreng 
van ondernemers. “Gelukkig 
zijn er genoeg ondernemers 
die kansen zien”, vertelt  

Timmer. “Persoonlijk heb ik 
ook het volste vertrouwen  
in de potentie van het gebied. 
Maar dit is nu eenmaal niet 
de tijd dat de gemeente het 
zich kan veroorloven om  
zomaar ergens in te springen.”

gezellig
Zelfs niet bij zo’n relatief  
eenvoudig project? “Nee”, 
antwoordt Timmer. “Dat laat 
de financiële situatie van de 
gemeente nu eenmaal niet 
toe. Maar dat maakt dit  
project niet minder waarde
vol, hoor. Als dorp moeten 
we het juist hebben van  
dit soort kleine stapjes.  
We richten ons ook niet op 
drommen bezoekers. Een 
beetje reuring in het dorp. 
Een gezellig dagje Uithoorn. 
Dat willen we stimuleren.” 
En dan wordt het vanzelf  
gezellig aan de Amstel. 




