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Postadres
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CO L O F O N

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
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
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.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
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
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Buurt in Beeld in een nieuw jasje
Tot 11 mei kunt u weer deelnemen
aan Buurt in Beeld. Naast de vastgestelde punten om te beoordelen, kunt
u dit jaar ook zelf 5 punten in uw wijk
beoordelen.

U kunt meedoen!

Geef u op voor Buurt in Beeld via secretariaat_LO@uithoorn.nl. Wij sturen u dan een pakket met schouwformulieren, met uitleg en een kwaliteitswaaier toe. Mocht u nog niet eerder een schouw gelopen hebben, en
wilt u graag extra uitleg, dan kunt u
contact met ons opnemen voor een
afspraak.

Belangrijke data:
-

U kunt de schouw lopen tot en
met 11 mei.
Uiterlijk maandag 12 mei moeten
de schouwformulieren ingeleverd
zijn. Dit kunt u doen door middel van een retour enveloppe die
meegeleverd is met het schouwpakket. U kunt de lijst ook mailen
naar bovenstaand e-mailadres.

-

Op 20 mei om 19.00 uur is de terugkoppelavond en worden alle
uitkomsten terug gekoppeld..

Hoe werkt het?

Tot en met 11 mei heeft u de tijd een
schouwronde te lopen op het moment dat het u uitkomt, tevens kunt
u zelf bepalen welke punten u wilt
schouwen en hoeveel punten u wilt
schouwen. De schouwgegevens vult
u in op een standaardformulier dat u
ontvangt na aanmelding. Zodra alle
buurten zijn geschouwd en de gegevens zijn verwerkt wordt hiervan een
rapportage gemaakt en een terugkoppelavond georganiseerd.

Gevaarlijke situaties

Mocht u een gevaarlijke situatie tegenkomen, meldt deze dan rechtstreeks via de website www.uithoorn.
nl door middel van een MOR (Melding Openbare Ruimte) of telefonisch tijdens kantooruren op 0297513111. Meer informatie leest u op
www.uithoorn.nl

Afscheidsreceptie
wethouders J.A.J. Verheijen
en M.O. Levenbach
Wethouders Verheijen en Levenbach vertrekken als bestuurder van de
gemeente Uithoorn. De afscheidsreceptie vindt plaats op vrijdag 9 mei
2014 van 17.30-18.30 uur in de Thamerkerk. U bent van harte welkom.
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Afwijkende openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis en de gemeentewerf en het informatiecentrum Dorpscentrum zijn tijdens de
feestdagen gesloten op:
- Donderdag 29 mei
(Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 30 mei (Inklemdag)
- Maandag 9 juni
(2e Pinksterdag)
De balie voor het aanvragen van
paspoorten, rijbewijzen en andere
producten is dan ook gesloten. U
kunt wel online uw afspraak plannen. Er is rekening gehouden met
de afwijkende openingstijden. U
kunt dan zelf bepalen wanneer het
u uitkomt om naar het gemeentehuis te komen. Kijk hiervoor op
www.uithoorn.nl/afspraak.

Wacht niet langer,
maak een afspraak
Het digitale gemeentehuis
www.uithoorn.nl/afspraak

Steigers Schanskerk worden
verwijderd
Na recent gepleegde werkzaamheden aan de Schanskerk kunnen de
steigers worden weggehaald. Dit zal
binnenkort gebeuren. Het kerkgebouw blijft wel gesloten en het hekwerk op de begane grond blijft gehandhaafd.
De r.-k. parochie Emmaüs heeft in
de afgelopen periode werkzaamheden aan de Schanskerk uitgevoerd.

De monumentale delen van de kerk
zijn wind- en waterdicht gemaakt. Zo
zijn kapotte leien vervangen en loszittend metsel- en voegwerk vastgezet. Daarnaast zijn de hemelwaterafvoeren ontstopt en gereinigd.
De parochie zal, in afwachting van
herbestemming, het kerkgebouw
wind- en waterdicht houden en dit
zal periodiek, gezamenlijk met de gemeente, worden gecontroleerd.

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN 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 kunt u vinden in het 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:
- Aanpassing afrit ﬁetsbrug Randweg. Beroepsperiode van 28 maart 2014 t/m 8
mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan Deelgebied 2. Beroepsperiode van
28 maart 2014 t/m 8 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, A. Stevens, 0297513111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Park krayenhoff Deelgebied B1 tot en met B4, Inzageperiode 11 april 2014 t/m 22 mei 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Ontwerp Natuurbeheerplan 2015. Inzageperiode van 28 april 2014 t/m 9 juni
2014. Inlichtingen bij Leefomgeving, Lillian Becker, (0297)-513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor L. Pullenlaan naast nr. 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van 5 woningen in plan ‘De Oker’. Ontvangen 29 april 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 57, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van de dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning. Ontvangen 25 april 2014.
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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Randhoornweg 35. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet aan OBS Toermalijn voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het eindejaarsfeest op 20 juni 2014 van 16.00 – 20.30 uur. Bezwaar t/m 12 juni 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 30. Kennisgeving incidentele festiviteit van restaurant Amstelfort
voor het ten gehore brengen van geluid tijdens een besloten feest op 17 mei
2014 van 20.00 – 01.00 uur.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Circus Kastello voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden
om kenbaarheid te geven aan de circusvoorstellingen op het evenemententerrein in De Kwakel van 7 t/m 11 mei 2014. Bezwaar t/m 10 juni 2014.

De Kwakel
- Bezworen Kerf 26, omgevingsvergunning voor het herbouwen en uitbreiden
van kassen. Bezwaar: t/m 12 juni 2014.
- Fresialaan 34, omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen in de
voorgevel. Bezwaar: t/m 12 juni 2014.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 4 meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Oprichting il Pappagallino Italiaanse delicatessen, Prinses Christinalaan 135 te
Uithoorn
- Verandering gasontvangststation, J.N. Wagenaarweg 2 te Uithoorn
- Oprichting ‘Stomerij – Wasserij Ideaal’, Ondernemingsweg 124 te Uithoorn
- Oprichting kwekerij Vreeken Orchid Cultures b.v. Bezworen Kerf 26 te De Kwakel

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 7 mei 2014

BEKENDMAKING 2E WIJZIGINGSVERORDENING ALGEMENE
PLAATSELIJKE VERORDENING

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 april 2014 besloten de 2e wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 vast te stellen.
Samengevat houdt deze wijziging in dat het mogelijk wordt om bij incidentele festiviteiten muziek te maken op het terras van een inrichting.
Met het toezicht op de naleving van de Algemene plaatselijke verordening zijn belast de in dienst van de gemeente zijnde toezichthouders. Dit is uitgebreid met door

WWW.UITHOORN.NL

het college of de burgemeester aan te wijzen categorieën van personen.
De 2e wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012
treedt in werking één dag na bekendmaking op www.ofﬁciëlebekendmakingen.nl.
CONCEPTBEGROTING 2015 VEILIGHEIDSREGIO
AMSTERDAM-AMSTELLAND

Het college legt de conceptbegroting 2015 van de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland voor een ieder ter inzage vanaf deze bekendmaking tot 3 juni 2014. De
begroting is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden die u elders op deze pagina kunt vinden.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPWIJZIGINGSPLAN
‘VERBINDING TUSSEN MEERWIJK-OOST EN - WEST’ EN
ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER

Ontwerpwijzigingsplan ‘Verbinding tussen Meerwijk-Oost en -West’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om een verbinding te maken voor al het gemotoriseerd verkeer tussen
Meerwijk-Oost en –West en hiervoor het wijzigingsplan ‘Verbinding tussen Meerwijk-Oost en -West’ vast te stellen.
Toelichting
De raad heeft op 7 juli 2011 het bestemmingsplan Meerwijk vastgesteld. In dit bestemmingsplan is ter hoogte van de bussluis, binnen de bestemming ‘Verkeer’ een
aanduiding ‘openbaar vervoer’ opgenomen zodat dit gedeelte alleen toegankelijk
is voor het openbaar vervoer en voor langzaamverkeer. Daarnaast is op deze locatie in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarin is
vastgesteld dat – onder voorwaarden – en na omlegging van de N201 de bestemming ‘Verkeer-openbaar vervoer’ gewijzigd mag worden naar ‘Verkeer’. Met voorliggend wijzigingsplan wordt van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik gemaakt en
wordt de verbinding tussen Meerwijk-Oost en –West voor al het verkeer juridisch
planologisch mogelijk gemaakt.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Verbinding tussen Meerwijk-Oost en -West’ met planidentiﬁcatienummer NL.IMRO.0451.WPVerbindingmwijk-OW01 ligt van vrijdag 9
mei 2014 tot en met donderdag 19 juni 2014 ter inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpuitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van
het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwerpuitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8,
1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen,
een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan. De belanghebbende die een zienswijze indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER

Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op de volgende vijf woningen: Eidereend 1 en 2,
Harlekijneend 1 en 2 en Witkopeend 84. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de vanwege de nieuwe verbinding MeerwijkOost en west te Uithoorn.
Ter inzage en zienswijze
Het ontwerp besluit ligt, met de daarbij behorende stukken, vanaf vrijdag 9 mei
tot en met donderdag 19 juni 2014 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de
stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Opmerkingen over het ontwerpverzoek kunnen binnen bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). De belanghebbende
die een zienswijze indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Uithoorn, 7 mei 2014

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.

