
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 bekend-
makingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of ver-
keersbesluiten 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 moge-
lijk 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 mai-
len naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stuk-
ken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stuk-
ken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen 
of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecen-
trum 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 Meer-
wijk 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 inge-
diend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) ten-
zij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaar-
schrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit be-
tekent 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 voor-
lopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amster-
dam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevat-
ten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de recht-
bank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sec-
tor bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor 
de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden 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 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 over-
heid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten 
digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en ver-
keersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U 
kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de ge-
meente 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: 
- Re-integratieverordening Participatiewet. Inzageperiode van 2 april 2015 t/m 

14 mei 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling M. Bulthuis, (0297) 513111.
- Besluit wijzigen komgrenzen ten noorden van De Kwakel, Inzageperiode van 

18 april 2015 t/m 10 juni 2015. Inlichtingen bij afdeling Leefomgeving, R. van 
de Pol (0297) 5131111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

reclame op het dak. Ontvangen 21 april 2015
Dorpscentrum
- Tegenover Marktplein 63 t/m Wilhelminakade 13, aanvraag omgevingsver-

gunning voor het realiseren van een platform Cultuurcentrum, terrassen bo-
ven het water (nr. 1 t/m nr. 4) en een steiger (nr. 5) passantenhaven Uithoorn. 
Ontvangen 17 april 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zanglijster 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning en het plaatsen van een veranda. Ontvangen 20 april 2015.

 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
- Industrieweg 20. Kennisgeving ontvangen van Danscentrum Colijn V.O.F voor 

het plaats vinden van de Can Can Reünie op 18 april 2015 van 21.00 uur tot 
19 april 2015 tot 04.00 uur.

De Kwakel
- Boterdijk 91. Vergunning aan de heer Blommestijn voor het organiseren van 

“Obstakel in De Kwakel” op 1 mei 2015. Bezwaar t/m 5 juni 2015.
- Kerklaan. Vergunning aan Feestcomité De Kwakel en Oranjecomité De Kwa-

kel voor het organiseren van diverse activiteiten op Koningsdag 27 april 2015. 
Bezwaar t/m 2 juni 2015.

- Noorddammerweg 30. Vergunning aan de exploitant van Monckey Town Uit-
hoorn voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 april 2018 en een 
Drank- en horecavergunning. Bezwaar t/m 20 mei 2015.

- Vuurlijn 51. Verklaring van geen bezwaar aan de organisatie van Sport en Spel 
voor het organiseren van een sport- en spelweekend van 29 t/m 31 mei 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan basisschool De Kwikstaart voor het organise-

ren van activiteiten rondom het 40 jarig jubileum op 2 juli 2015. Bezwaar t/m 4 
juni 2015.

- Randhoornweg. Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Wieler Trai-
nings Club voor het organiseren van wedstrijden op 31 mei 2015 van 9.30 tot 
15.00 uur, op 21 juni 2015 van 10.30 tot 14.30 uur en op 28 juni 2015 van 9.30 
tot 15.00 uur.

- Randhoornweg. Vergunning aan mevrouw Moeijes voor het organiseren van 
diverse activiteiten op Koningsdag 27 april 2015. Bezwaar t/m 25 mei 2015.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16. Vergunning aan de exploitant van Café The River 

voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 8 april 2018 en een Drank- en 
horecavergunning. Bezwaar t/m 20 mei 2015.

- Stationsstraat 41-45. Vergunning aan café Brasserie Du Nord voor het orga-
niseren van activiteiten op Koningsdag 27 april 2015 en een ontheffi ng artikel 
35 van de Drank- en horecawet voor het schenken van zwakalcoholhouden-
de drank vanaf een buitentap op 27 april 2015. Bezwaar t/m 3 juni 2015.

- Wilhelminakade 5. Gewijzigde vergunningen in verband met wijziging terras 
aan de exploitant van café Drinken & Zo voor het exploiteren van een horeca-
bedrijf t/m 21 augustus 2016 en een Drank- en horecavergunning. Bezwaar 
t/m 4 juni 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan V.O.F. Amstelland Festival voor het plaatsen van tijdelijke re-

clameborden om kenbaarheid te geven aan het Amstelland Festival van 26 
t/m 28 juni 2015. Bezwaar t/m 1 juni 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 59. Verklaring van geen bezwaar aan What’s Up in 

Uithoorn voor het organiseren van een Kick Off BuurtSportVereniging Europa-
rei op 25 april 2015.

- Merodelaan 1. Verklaring van geen bezwaar aan PKN De Schutse voor het or-
ganiseren van “Nacht zonder Dak” van 13 op 14 mei 2015

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Downloads bij onderstaand besluit vindt u op www.uithoorn.nl 
Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied van 26 maart 2015 tot vaststelling van het Besluit rechtspositie amb-
tenaren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Gelet op: 
de artikelen 37 en 38 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied;
artikel 2, tweede lid, van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst NZKG 2013.
Overwegende dat:
- op 9 januari 2013 het openbaar lichaam Omgevingsdienst Noordzeekanaal-

gebied is opgericht;
- op 21 mei 2013 het Sociaal Plan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is 

ondertekend;
- in dit Sociaal plan garanties en afspraken staan die bedoeld zijn om de zorg-

vuldige overgang van de betrokken medewerkers van de provincie Noord-Hol-
land en de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaandam naar de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te borgen en garanderen;

- in dit Sociaal plan onder andere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot 
de rechtspositie van de medewerkers die van bovengenoemde provincie en 
gemeenten per 1 januari 2014 worden aangesteld bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied;

- dit Sociaal plan niet van toepassing is op ambtenaren die na 1 januari 2014 
worden aangesteld bij de OD.

Besluit vast te stellen:
Besluit rechtspositie ambtenaren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Artikel 1 Rechtpositie ambtenaren
1.  Op het personeel in dienst van de Omgevingsdienst zijn de arbeidsvoorwaar-

den die zijn of zullen worden vastgesteld voor het personeel in dienst van de 
provincie Noord-Holland, van overeenkomstige toepassing, met uitzondering 
van het functiegebouw, het functiewaarderingssysteem en het Sociaal Statuut.

2.  Waar in de in het eerste lid bedoelde regelingen gesproken wordt van “provin-
ciale staten”, “gedeputeerde staten” dan wel “hoofd van dienst” wordt voor de 
toepassing in het kader van deze gemeenschappelijke regeling respectieve-
lijk gelezen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de directeur.

Artikel 2 Uitzonderingsregeling
Het dagelijks bestuur kan in afwijking van artikel 1 uitvoeringsregelingen vaststel-
len, die in verband met de specifi eke situatie en/of taakuitoefening door de Om-
gevingsdienst, van belang worden geacht.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Lintjesregen in Uithoorn 2015
Vrijdag 24 april 2015 heeft burge-
meester Oudshoorn ter gelegenheid 
van de jaarlijkse Algemene Gelegen-
heid een Koninklijke Onderscheiding 
uitgereikt aan 6 inwoners van Uit-
hoorn. De volgende personen ontvin-
gen een Koninklijke onderscheiding, 
mevrouw C.C.A. Sassen, de heer 

C.H. Lakerveld, de heer R. de Boer 
en zijn echtgenote mevrouw H.E. 
de Boer, mevrouw A. Jagtenberg en 
haar echtgenoot de heer J.M. Jag-
tenberg. Allen zijn benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. U kunt 
het volledige fotoalbum van de uitrei-
king bekijken via www.uithoorn.nl 

Gemeente Uithoorn
                Stadsregio Amsterdam
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Bewegwijzering Uithoorn 
wordt aangepast
Vanaf deze week passen wij de ou-
de verkeersborden in de gemeente 
aan die nog verwijzen naar de ‘oude’ 
N201 (nu N196).
Met name het vrachtverkeer werd 
niet goed verwezen naar de ‘nieuwe’ 
N201 en gaf overlast in het Dorps-
centrum en de Meerwijk. Wij ver-

wachten dat wanneer de borden 
zijn aangepast, het vrachtverkeer de 
juiste route zal nemen naar de N201. 
Wij hopen dat hiermee de overlast 
sterk afneemt. Wij kunnen niet voor-
komen dat chauffeurs de ‘nieuwe’ 
N201 in hun navigatiesysteem heb-
ben ge-update.

Doe mee aan de enquête 
openbaar vervoer
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. 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 
Uithoorn en Amstelveen nauw sa-
men. In de enquête wordt gevraagd 
wat mensen belangrijk vinden bij 
het gebruik van openbaar vervoer. 
U kunt tot en met  vrijdag 15 mei de 
enquête invullen.  De enquête kan 
ook op papier worden opgevraagd 
bij de Stadsregio Amsterdam op te-
lefoonnummer 06 23997145.

Riolering langs de Molenvaart
Vanaf dinsdag 28 april 2015 vinden 
werkzaamheden aan riolering plaats 
op het fi etspad langs de Molenvaart 
in de Meerwijk-Oost. De twee fi ets-
bruggen bij Frees en Fermoor zijn tij-
dens de werkzaamheden dicht.

Voor fi etsers is er een omleiding in-
gesteld. Dit wordt met borden aan-
gegeven. De F- en G-buurt zijn be-
reikbaar via de fi etspaden aan Gan-
zendiep en door Natuurgebied Uit-
hoorn.

Afsluiting deel Heijermanslaan
Vanaf mei tot eind 2015 beginnen 
we met het herinrichten van de bui-
tenruimte rond winkelcentrum Zij-
delwaard. Het werk voeren we in fa-
ses uit. 

Heijermanslaan
Van 6 mei tot 19 juni 2015 beginnen 
we met werkzaamheden in de He-
ijermanslaan. De heijermanslaan 
is in deze periode afgesloten voor 
doorgaand verkeer. 

Dit geldt voor het stuk tussen de An-
ne Franklaan en de Wiegerbruin-
laan. Het tankstation Avia blijft wel 
bereikbaar. 

Kruising Heijermanslaan en 
tijdelijke doorsteek
Van 6 mei tot en met 22 mei is ook 
de kruising Heijermanslaan met de 
Anne Franklaan opgebroken. Dit in 
verband met rioleringswerkzaamhe-
den. Dit gedeelte is niet bereikbaar. 

Plaatsing Ondergrondse 
containers Meerwijk
Vanaf 4 mei 2015 plaatsen wij onder-
grondse containers in Meerwijk. Dit 
duurt ongeveer 4 weken. Het gaat 
om 48 containers op verschillende 
plaatsen in Meerwijk. Op www.uit-
hoorn.nl kunt u vinden waar en wan-

neer wij de ondergrondse containers 
plaatsen. Wij zetten aankondigings-
borden neer op de plekken waar wij 
de containers plaatsen.
De planning hangt wel af van on-
voorziene (weer)omstandigheden.

Vertraging 
levering 
Minicontainers
Heeft u een minicontainer aange-
vraagd voor het restafval? De leve-
ring van deze minicontainers heeft 
enkele weken vertraging door ach-
terstand in de productie. Onze ex-
cuses voor de overlast. Heeft u uw 
aanvraag bevestigd gekregen? Dan 
hoeft u niet nogmaals een aanvraag 
te doen. U krijgt vanzelf bericht over 
de levering van uw container.

Voor de bewoners en bezoekers van 
de Anne Franklaan maken wij tijde-
lijk een doorsteek tussen de Zijdel-
rij en de Anne Franklaan. Zo is de 
straat wel bereikbaar. Na 22 mei is 
de Anne Franklaan weer bereikbaar 
via de Heijermanslaan. Dan halen 
we de tijdelijk doorsteek de Zijdelrij 
en de Anne Frankaan weg.

Omleidingsroute
Tijdens de afsluiting van de Heijer-
manslaan kunt u gebruik maken van 
een omleidingsroute. De route ge-
ven wij met borden aan.

Vervolg op volgende blz.

5 mei 2015        Bevrijdingsdag gesloten
14 mei 2015      Hemelvaartsdag gesloten
15 mei 2015      Gesloten wegens Hemelvaart, het scheidingsdepot is wel open.
25 mei 2015      Tweede Pinksterdag gesloten

Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen



Ga naar nierstichting.nl

w w w . u i t h o o r n . n l

Artikel 3 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rechtspositie ambtenaren Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied.
Artikel 4 Bekendmaking en inwerkingtreding
1.  Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deel-

nemers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken.
2.  Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het provin-

ciaal blad van de provincie Noord-Holland waarin het wordt geplaats en werkt 
terug tot 1 januari 2014.

Zaanstad, 26 maart 2015
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
de secretaris Mevrouw drs. E.M.J. Meijers
de voorzitter De heer drs. Th. L.N. Weterings

Besluit wijzigen komgrenzen ten noorden van De Kwakel
De gemeenteraad heeft besloten om de komgrenzen ten noorden van De Kwakel 
aan te passen. Aanleiding hiervoor vormt de aanleg van een park tussen de Ie-
penlaan en de Vuurlijn. Dit raadsbesluit inclusief bijbehorend voorstel en een te-
kening liggen tot en met 10 juni 2015 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze 
datum een bezwaarschrift worden ingediend bij de gemeenteraad.

Besluit van de directeur van de omgevingsdienst noordzeekanaalgebied 
van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de om-
gevingsdienst noordzeekanaalgebied
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
overwegende dat:
- aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) opdracht 

is gegeven om het toezicht en de handhaving op het bepaalde bij of krachtens 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) uit te voeren;

- in de mandaatbesluiten van de bevoegde gezagen de directeur van de OD 
NZKG is gemandateerd om toezichthouders aan te wijzen namens het be-
voegde gezag;

- voor het uitvoeren van toezichthoudende en handhavende taken het van be-
lang is dat er door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalge-
bied toezichthouders worden aangewezen;

gelet op:
- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
- artikelen 2 en 32 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied;
- De Gemeenschappelijke regeling OD NZKG alsmede de met de Provincie 

Noord-Holland, gemeente Zaanstad, Haarlemmermeer en Amsterdam geslo-
ten overeenkomsten inzake de uitvoering van wettelijke taken, additionele ta-
ken en adviesdiensten;

- artikel 18.2 van de Wet milieubeheer; 
- artikel 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 van de Wabo; 
- artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);
- artikel 11 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels; 
- de mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde Staten van de provin-

cie Noord-Holland, de colleges van burgemeester en wethouders van Amster-
dam, Zaanstad, Haarlemmermeer;

- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van 
de Amstellandgemeenten (Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen en Ou-
deramstel);

- de mandaatbesluiten van de dagelijkse besturen en de voorzitter van de stads-
delen Oost, West, Zuidoost, Zuid, Nieuw West, Centrum en Noord; 

- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van 
de voor wat betreft de BRZO bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen 1999) 
en de IPPC4 bedrijven (in de Wet milieubeheer de zgn. gpbv bedrijven (geïn-
tegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) houdende de verlening 
van mandaat aan de Algemeen directeur van de ODNZKG.

 BESluit VASt tE StEllEn
Besluit aanwijzing toezichthouders omgevingsdienst noordzeekanaalge-
bied 
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:
a.  de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij 

of krachtens de genoemde wetten is bepaald;
b.  de regelingen ter vervanging van de onder a. genoemde wetten, voor zover 

hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen;
worden de volgende functionarissen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied als toezichthouder aangewezen:
- Teammanager BRZO/IPPC bedrijven;
- Teammanager Branches A;
- Teammanager Branches B;
- Teammanager Bodem;
- Teammanager Bouw;
- Teammanager Informatie Gestuurd Handhaven;
- Inspecteurs BRZO/IPPC bedrijven;
- Inspecteurs Branches A;
- Inspecteurs Branches B;
- Inspecteurs Bodem;
- Inspecteurs Bouw;
- Informatieanalist Informatie Gestuurd Handhaven;
- Adviseurs Milieu;
- Geconsigneerde Milieu;
- Geconsigneerde Bouw.

 

Artikel 2
Aan de in artikel 1 genoemde functionarissen wordt, ten behoeve van de toezicht-
uitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 1 ge-
noemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in arti-
kel 5:12 Awb en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs  toe-
zichthouders Awb”.
Artikel 3
De aanwijzing tot toezichthouder vervalt bij uitdiensttreding bij de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied.
Artikel 4
Lid 1 Het Besluit toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
 2014 van 17 december 2013 wordt ingetrokken.
Lid 2 Het Besluit toezichthouders Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
 2014 van 20 maart 2014 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied 2015.
Artikel 6
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de colleges van de deelne-
mers hun besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van 
het provinciaal blad waarin het is geplaatst.
Zaanstad, 7 april 2015
Namens de in bijlage 1 genoemde colleges en de dagelijkse besturen/voorzitter 
van stadsdelen de Directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
Mevrouw E.M.J. Meijers  

 wEt MiliEuBEhEEr
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 melding heb-
ben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 

Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Discotheek Sense op de locatie Noorddammerweg 24 De Kwakel. 

Melding ontvangen op 10 april 2015.
- oprichting Van Tol DierXL op de locatie Wiegerbruinlaan 83 Uithoorn. Melding 

ontvangen op 15 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.
Uithoorn, 24 april 2015 

officiëlE MEDEDElingEn En BEKEnDMAKingEn

Jeroen Albers is sinds kort actief in de lokale politiek. Voor de partij Groen Uithoorn 
is hij burgerlid en zet zich hiermee in voor een goed leefklimaat. Zelf heeft Jeroen 
een fi nanciële achtergrond. Hij is dan ook lid van de raadscommissie Organiseren. 

“Samenwerken betekent kunnen rekenen op elkaars specialismen.” 

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

Vanaf de zijlijn 
Jeroen is geboren en getogen 
in Uithoorn. Jeroen: 
“Tijdens mijn studententijd 
heb ik wel even ergens 
anders gewoond. Maar 
eigenlijk ben ik een rasechte 
Uithoornaar. Ik ben ook 
altijd erg betrokken geweest 
bij de gemeente. Niet actief 
betrokken, trouwens. 
Meer vanaf de zijlijn.” 

Vaders onderling 
“Met mijn omgeving spreek 
ik regelmatig over het reilen 
en zeilen van het dorp. Zo 
ook met een vader van een 
klasgenootje van mijn kind, 
Arjan Koopmans. Arjan is 
raadslid voor Groen Uithoorn. 
We hebben dezelfde visie 
over de toekomst van 
de gemeente. Namelijk: 
gezonde fi nanciën en een 

goed leefklimaat. Zodoende 
heeft hij mij benaderd 
om burgerlid voor Groen 
Uithoorn te worden.” 

Een goed leefklimaat?
“Ja. Daar bedoel ik mee 
dat de gemeente een hoog 
serviceniveau op gebied 
van faciliteiten waarborgt. 
Groen Uithoorn staat voor 
het toegankelijk houden 

Jeroen Albers, burgerlid
 voor Groen Uithoorn

R A A D S A G E N D A

Datum: 30 april 2015 
Aanvang: 20.00 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening, 20.00 uur*

2   Inspreken burgers 

3    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 20.05 uur

4   Versterken bestuurs-
kracht 20.10 uur

5   Kwaliteitsimpuls en 
bezuining sportparken
 21.00 uur

6   Aanpassing verordening
ambtelijke bijstand 
21.30 uur

*Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een 
inschatting. De eerstvolgende 
raads vergadering is op 
donderdag 28 mei 2015. 
Op www.uithoorn.nl kunt 
u vergaderingen van de 
gemeenteraad terug luisteren. 
Commissiever gaderingen 
vinden plaats in de week 
van 11 mei.

“Het zorg dragen voor verschillende 
doelgroepen is belangrijk.” 

ouderen zorg verdient ook 
onze aandacht. Dus eigenlijk 
het zorg dragen voor de 
verschillende doelgroepen.” 

De combinatie
“Een goed leefklimaat is 
afhankelijk van gezonde 
fi nanciën. Ik heb dus een 
fi nanciële achtergrond, 
dát en organiseren van 
diverse zaken is mijn 
voornaamste bijdrage. 
Daarnaast ben ik erg 
kritisch en toetsend op 
de gemeenteraad. Wat 
ik vooral wil voorkomen 
is dat de lasten, zoals 
contributie voor sportclubs, 
van de bewoners omhoog 
gaan. Dat doen we door 
nu aan de bel te trekken. 
Nu is de tijd om fi nancieel 
de juiste keuzes te maken.” 

van sport voor iedereen. 
Ook het voortbestaan van 
de kinderboerderij vinden 
wij belangrijk. Zulke zaken 
betekenen veel voor onze 
toekomstige volwassenen. 
Daarover gesproken; 

Samen sterk staan
“Groen Uithoorn is de enige 
partij die tegen DUO plus 
was. Voornamelijk omdat 
we het dan te ver van huis 
zoeken. We zijn zeker 
pro samenwerken met 
omliggende gemeenten. 
Het voordeel zijn de diverse 
specialismen die je dan 
in huis hebt. We kunnen 
gezamenlijk de kosten-
structuur onder de loep 
nemen en rekenen op 
de kennis en kunde van 
de andere gemeenten.” 

Een positieve noot
“Er is werk aan de winkel, 
maar ik heb er zeker 
vertrouwen in. De bereid-
willigheid van de raads-
leden is groot. Niemand 
vliegt elkaar in de haren. 
Hoe we vooruit gaan, 
daar zijn de meningen 
vaak over verdeeld. 
Maar vooruit willen we 
allemaal!”  

“Ik ben altijd erg betrokken 
geweest bij de gemeente.”

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten

Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier.




