Tweede Thuis heeft zij een ontmoetingsplek voor ouderen aan het Zijdelveld gerealiseerd. In 2014 heeft
mevrouw Kampen de Erepenning
van het gewest Noord-Holland van
de ANBO ontvangen.
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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

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

Lintjesregen in Uithoorn:

extra glans door de oudst
gedecoreerde persoon in
nederland
Dinsdag 26 april 2016 heeft burgemeester Oudshoorn ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Gelegenheid een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan vijf inwoners van uithoorn. mevrouw h. woelinga-Rodbard, mevrouw J. Kampen-Bosch, de heer A. sparnaay, de
heer J.C.w. Lakerveld en de heer J.A. Könst werden benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje nassau. Zaterdag 30 april 2016 heeft burgemeester Oudshoorn een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer
h.m.J. egbers.
Uithoorn van Amnesty International.
Mede door haar inzet werd in de jaren 70 één van de eerste wereldwinkels opgericht.

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

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

het gemeentehuis en het informatiecentrum dorpscentrum
zijn gesloten op:
- Donderdag 5 mei 2016 (Bevrijdingsdag én Hemelvaart).
- Vrijdag 6 mei (brugdag). Het scheidingsdepot is wél open
op vrijdag 6 mei van 09.00-16.30 uur.
- Maandag 16 mei 2016 (Tweede Pinksterdag)

mevrouw woelinga (1919) is de
oudst gedecoreerde persoon in Nederland voor de Lintjesregen 2016.
Dit geeft de uitreiking van de lintjes
extra glans. Zij zet zich sinds 1965
op vele manieren in voor de bevordering van vrede en gerechtigheid
als lid van de Doopsgezinde Vredesgroep en lid /bestuurslid van het
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV),
derde wereldactiviteiten en mondiaal denken. Vanaf de 60-er jaren is
zij een actief lid van de werkgroep

mevrouw Kampen heeft zich vele jaren op bestuurlijk niveau ingezet voor de ANBO (de belangenorganisatie voor senioren) en hoopt
haar vrijwilligerswerkzaamheden bij
de ANBO nog jaren voort te zetten.
In samenwerking met Vita Welzijn
en Advies en zorgorganisatie Ons

Op vrijdag 1 april 2016 en dat is geen
grap, heeft er een Burgernet-oefening plaatsgevonden in Uithoorn.
Deze oefening was vooraf in lokale
media aangekondigd. Het doel van
de oefening was: het bevorderen
van de samenwerking tussen burgers en de politie, om zo de heterdaadkracht te bevorderen. Daarmee
dus de pakkans te vergroten. We
kunnen terugkijken op een geslaagde oefening. Dankzij de oplettendheid van burgers zijn de twee ”boeven” na ruim een kwartier in de boeien geslagen.

U kunt alle foto’s van de uitreiking terugvinden in dit fotoalbum: bit.ly/lintjesuithoorn2016

Verslag van de oefening
De vrijdag begon de dienst voor de
politie als een” gewone” dienst. De
oefening werd voorafgegaan door
een briefing. Uiteraard werden de
politie mensen niet geïnformeerd
over de locatie waar de inbraak zou
gaan plaatsvinden. Na de briefing
gingen de politiemensen naar buiten,
gewoon als een normale dienst. Omstreeks 16.05 uur kregen zij via het
operationeel centrum te horen dat zij
naar een andere frequentie moesten
schakelen om mee te doen aan de

tief 4 mei herdenking ziet de belangstelling van jong en oud jaarlijks toe
nemen, een voorwaarde om de vrijheid te omarmen en door te geven.
Programma
1. Stille tocht Vertrek om 19.40 uur
vanaf het Oranjepark naar het
Stilte Monument, begeleid door
slagwerkers van KnA.
2. Last Post Om 19.58 uur.
3. Twee minuten stilte
4. Het Wilhelmus (couplet 1 en 6)
5. Toespraak door mevr. D.H. Oudshoorn-Tinga, burgemeester
6. Gebed op Yom Ha’Shoah door
dhr. G. van Maarsen, Joodse Gemeente Amsterdam
7. Kranslegging en bloemenhulde. Allereerst de gemeente Uithoorn, aansluitend diverse leden van maatschappelijk organisaties en leden van de scouting,
gevolgd door de overige aanwezigen
8. Korte herdenkingsbijeenkomst
in de Thamerkerk. Muzikale bijdrage: het koor van de Vocal
Company trompet- en pianospel.
Voordracht: Beelden van Uithoorn in oorlogstijd.

De heer Lakerveld is sinds 1986
vrijwilliger bij Atletiek Klub Uithoorn
(AKU). In 1988 werd hij lid van de
wedstrijdcommissie en lid van het
organisatiecomité van de jaarlijkse
scholierenloop. In 1990 werd hij lid
van de baancommissie en bestuurslid technische zaken. Daarnaast is
hij actief als jurylid bij de Nederlandse Atletiekkampioenschappen van
de Koninklijke Nederlandse Atletiek
Unie en vanaf 2004 is hij medeorga-

De heer h.m.J. egbers was van
1970 tot 1980 penningmeester en
vrijwilliger bij de Stichting Samenlevingsopbouw Uithoorn. Vanaf 1973
is hij penningmeester en vrijwilliger van de Stichting Buurthuis Thamerdal-Buurthuis Ponderosa te Uithoorn. Van 1981 tot 1991 was hij vrijwilliger bij de Stichting Uithoorn voor
Polen. De heer Egbers is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Pak de Boef

4 mei herdenking 2016

De herdenking begint 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 Thamerkerk 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.
Hierna wordt het programma in de
Thamerkerk voortgezet met herdenkingsmuziek, enkele gedichten en
met beelden van de gemeente Uithoorn in oorlogstijd. Het Burgerinitia-

De heer sparnaay was meer dan 30
jaar lid van de vrijwillige brandweer
van Uithoorn. Sinds 1991 is hij secretaris van de Winkeliersvereniging
Amstelplein en vertegenwoordigt hij
de Winkeliersvereniging bij de Stichting Uithoorn in bedrijf en de Stichting Promotie Uithoorn. Hij is intensief betrokken bij activiteiten ter verbetering van het woon-, werk- en recreatieniveau in en rond Uithoorn en
de organisatie van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas.

De heer Könst is een van de grondleggers en pioniers van Radio R.I.K.
In 1989 begonnen als radiotechnicus bij nu Rick FM, de lokale omroep
voor Amstelland. Van 1997 tot 2004
was hij binnen het bestuur van Rick
FM de zendercoördinator. Sinds
2005 verzorgt hij het zondagmiddagprogramma “Het tussendoortje”, een
live verslag van de wedstrijden van
de lokale sportverenigingen en is hij
de initiator van de politieke cafés.

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

Gewijzigde openingstijden

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.

nisator van de jaarlijkse Polderloop
in De Kwakel.

Grijze minicontainers krijgen
oranje deksel
Bewoners in De Legmeer, het
Kootpark en een gedeelte van
De Kwakel, kunnen hun restafval voortaan in een willekeurige,
afgesloten zak doen en naar een
ondergrondse restafvalcontainer brengen. het afval moet in de
container en mag er niet naast geplaatst worden. neem dan de zak
weer even mee naar huis en neem
contact met ons op.

Omdekseling
De bewoners van de bovenstaande wijken hebben van ons persoonlijk bericht gekregen over de omdekseling. De grijze minicontainer is
niet meer nodig en de inzameldagen
voor restafval vervallen. In de week
van 16 mei moeten de inwoners van
bovenstaande wijken de grijze minicontainer op de opstelplaats zetten.
De container wordt geleegd en krijgt

www.uithOORn.nL

oefening. Om 16.10 uur was het zover, er werd een Burgernetmelding
verstuurd. Woning heterdaad op de
Albert Verweylaan te Uithoorn. 2 verdachten weggelopen. Signalement
verdachte 1: blank, 1,85m, normaal
postuur, gele muts, gele tas, donkere kleding. Verdachte 2: kort donkerblond haar, donkere jas, sportschoenen met oranje veters. Al na 1 minuut kwam de eerste melding binnen bij 112. Deze persoon had de
twee verdachten zien lopen op het
Zijdelwaardplein. Alle eenheden gingen zoeken in een gebied rond de
opgegeven locatie. De verdachten
hadden zich opgesplitst na het horen van de politiemotoren. Maar er

volgden nog 6 meldingen, waardoor
het net om de verdachten sloot. Uiteindelijk waren beide verdachten om
16.26 uur aangehouden.
Via deze weg wil de politie alle mensen die meegedaan hebben bedanken voor hun inzet. Dank zij uw
ogen en oren, hebben wij deze oefening tot een succesvol einde kunnen brengen. Hiermee is voor ons
nogmaals de nut en de noodzaak
van Burgernet bewezen. Hoe meer
burgers deelnemen aan Burgernet
hoe groter de pakkans. Als u nog
niet bent aangemeld, meld u nu aan
op www.burgernet.nl Het is mogelijk
een sms, spraak sms of een whatsapp te ontvangen op uw telefoon.

een oranje deksel. Voortaan kan er
PMD in (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons). De inzameldagen voor PMD staan op de afvalkalender.

meente met de inwoners via de afvalstoffenheffing. Deze heffing daalt
de laatste jaren.
Meer informatie over grondstoffen is
te lezen op www.uithoorn.nl en www.
recyclemanager.nl. Via de recyclemanager kunt u zien waar de dichtstbijzijnde tuingroendepots en ondergrondse containers voor glas en textiel zijn. Ook is het mogelijk om een
afvalkalender per adres te downloaden of stel alerts in via de gratis app,

waarom grondstoffen zoals
PmD apart inleveren?
Restafval wordt verbrand (met energieopwekking). Hiervoor moet de gemeente betalen. PMD wordt gesorteerd en gerecycled. De gemeente krijgt een vergoeding voor grondstoffen zoals plastic, metaal, drankenkartons, papier en glas. Kosten
en vergoedingen verrekent de ge-

Heeft u vragen over afval? Bel de Afvalservicelijn: 0800 022 17 68 (gratis).

O F F i Ci Ë L e m eD eD eL in Gen en Be 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:
- 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.
- Noorddammerweg 33 (NL.IMRO.0451.WPNoordd33-VG01), Noorddammerweg 37-39 (NL.IMRO.0451.WPNoordd3739-VG01), Randweg 101 (NL.IM-

RO.0451.WPRandweg101-VG01), Randweg 105 (NL.IMRO.0451.WPRandweg105-VG01). Inzageperiode 6 mei 2016 tot en met 16 juni 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.
Bedrijventerrein uithoorn
- Amsteldijk-Noord 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een steigert. Ontvangen 19 april 2016.

De Kwakel
- Boterdijk 109, aanvraag omgevingsvergunning voor het in stand houden van
twee dammen nabij Boterdijk 109. Ontvangen 11 april 2016.
- Pastoor L. Pullenlaan 9 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor
het plaatsen van een steiger en het realiseren van een onderheide terrassen.
Ontvangen 28 april 2016.
thamerdal
- Tussen Amsterdamseweg en Thamerlaan / Prins Bernardlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van kabels. Ontvangen 26 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.
Bedrijventerrein uithoorn
- Admiraal de Ruyterlaan 2-H, vergunning kabels en leidingen voor het wijzigen
van het LS-net en het plaatsen van een 10 kV station. Bezwaar t/m 31 mei
2016.

De Kwakel
- Noorddammerweg 49, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van nieuwe dakbeplating en het plaatsen van een overheaddeur in de voorgevel. Bezwaar: t/m 9 juni 2016.
- Poelweg 44, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.
Bezwaar: t/m 30 mei 2016.
- Poelweg 46, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.
Bezwaar: t/m 30 mei 2016.
- Vuurlijn 50, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een bed en
breakfast en een kookstudio ‘In den Ossewaerd’. Beroep: t/m 15 juni 2016.
- Iepenlaan 28, omgevingsvergunning voor het realiseren van een brug. Bezwaar: t/m 10 juni 2016.
meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
- Korte Boterdijk 22, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevelkozijnen in de voorgevel. Bezwaar: t/m 9 juni 2016.
thamerdal
- Zijdelveld 30, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van erfverharding.
Bezwaar: t/m 3 juni 2016.
- Prinses Christinalaan 137, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een
woning naar een tandartsenpraktijk. Bezwaar: t/m 9 juni 2016.

Zijdelwaard (europarei)
- Europarei, omgevingsvergunning voor het kappen van één Gewone Esdoorn
(boom 1) en één Rode Beuk (boom 4) en het verplaatsen van één Zomerlinde
(boom 5) nabij Churchillflat en Straatsburgflat. Bezwaar: t/m 1 juni 2016.
BeKenDmAKinG OPenBARe VeRGADeRinGen
weLstAnDsCOmmissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
AAnwiJZinG LeDen VAn het DAGeLiJKs BestuuR VAn De
OmGeVinGsDienst nOORDZeeKAnAALGeBieD

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten met ingang van 1 maart 2016 tot lid van het dagelijks bestuur aan te wijzen:
drs. T.P.J. Talsma, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van
GS van de Provincie Noord-Holland,
- drs. Th. L.N. Weterings, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van Haarlemmermeer,
- drs. D. Emmer, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van
B&W van Zaanstad,
- dhr. A Choho, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van
B&W van Amsterdam,
- drs. G. van der Hoeven, lid van het algemeen bestuur benoemd door het college van B&W van Aalsmeer.
Dit besluit is in werking getreden op 20 april 2016 en gepubliceerd in het Provinciaal blad van de provincie Noord-Holland.
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AAnwiJZinG VOORZitteR VAn De OmGeVinGsDienst
nOORDZeeKAnAALGeBieD

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft
besloten:
- Met ingang van 1 maart 2016, drs. Th.L.N. Weterings aan te wijzen als voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
- Met ingang van 1 maart 2016, drs. D. Emmer aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
Dit besluit is in werking getreden op 20 april 2016 en gepubliceerd in het Provinciaal blad van de provincie Noord-Holland.
VeRORDeninG eLeKtROnisChe KennisGeVinG en
BeKenDmAKinG OmGeVinGsDienst nOORDZeeKAnAALGeBieD

De gemeente Uithoorn neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Deze dienst controleert onder meer milieubelastende bedrijven binnen de regio. Tot nu toe werden besluiten en regelingen
die door deze dienst werden vastgesteld, door alle deelnemende gemeenten en
provincies afzonderlijk gepubliceerd. Daar is nu verandering in gekomen omdat
het Algemeen Bestuur van deze Omgevingsdienst de Verordening elektronische
kennisgeving en bekendmaking heeft vastgesteld op 30 maart 2016. Met deze
verordening kan Omgevingsdienst voortaan zelf de diverse besluiten en regelingen bekendmaken. De Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking van de Omgevingsdienst is op 19 april 2016 in werking getreden en gepubliceerd in het Provinciaal blad van de provincie Noord-Holland. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied www.ODNZKG.
nl of bekijk de verordening via www.overheid.nl
BeKenDmAKinG mAChtiGinG

De burgemeester van de gemeente Uithoorn heeft besloten, om in het kader van
de Wet tijdelijk huisverbod in (hoger) beroepzaken en bij verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Amsterdam (Familiekamer) en bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State namens de burgemeester van
de gemeente Uithoorn op te treden en de gemeente te vertegenwoordigen, een
doorlopende machtiging te verlenen aan de juridisch medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amstelveen.
VAststeLLinG wiJZiGinGsPLAnnen tussen POeLweG en
nOORDDAmmeRweG (OmZetten BeDRiJFswOninG nAAR
BuRGeRwOninG)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.9a van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij de volgende wijzigingsplannen
ongewijzigd hebben vastgesteld:
- Noorddammerweg 33 (NL.IMRO.0451.WPNoordd33-VG01)
- Noorddammerweg 37-39 (NL.IMRO.0451.WPNoordd3739-VG01)
- Randweg 101 (NL.IMRO.0451.WPRandweg101-VG01)
- Randweg 105 (NL.IMRO.0451.WPRandweg105-VG01)

toelichting
Op 25 juni 2015 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied – Tussen Poelweg en
Noorddammerweg door de gemeenteraad van Uithoorn vastgesteld. De behoefte
aan bedrijfswoningen bij de gevestigde bedrijven in dit gebied is afgenomen. Hierdoor is de vraag ontstaan om vrijgekomen bedrijfswoningen om te zetten naar burgerwoningen. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen
om bedrijfswoningen, met bijbehorende gronden, te wijzigen naar de bestemming
‘Wonen’. Voor bovenstaand adres is verzocht om toepassing te geven aan deze wijzigingsbevoegdheid. Het verzoek past binnen de wijzigingsvoorwaarden.

terinzage
Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 6 mei gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het wijzigingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (6 mei t/m 16 juni 2016) kan tegen
het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met
zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet
in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 4 mei 2016

