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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, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
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CO L O F ON

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

N

T

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
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Weghalen ﬁetswrakken
Sticker op ﬁetswrak
Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fietswrakken die het
straatbeeld ontsieren. Tussen 13
mei en 17 mei 2013 zullen deze ﬁetswrakken worden voorzien van een
speciale sticker. Is uw ﬁets voorzien
van zo’n sticker dan kunt u hem gewoon meenemen.
Opslaan gestickerde ﬁetswrakken
Indien uw ﬁets er echter op 23 en 24
mei 2013 nog staat, wordt hij meegenomen naar de gemeentewerf. Deze actie is een samenwerking van
de politie, de gemeentesurveillanten
en de afdeling Leefomgeving van de
gemeente Uithoorn. De afgevoerde
fietswrakken worden tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf.

Kijktijden
Op 27 en 29 mei 2013 kunt u van
10:00 tot 11:00 uur en van 19:00 tot
20:00 uur op de gemeentewerf (Industrieweg 25, Uithoorn) kijken of
uw fiets ertussen staat. Alleen als
u kunt aantonen dat de fiets uw eigendom is, krijgt u deze overhandigd
op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Fietswrakken die na 6 weken niet opgehaald zijn, worden afgevoerd en vernietigd.
Meer info
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de gemeentesurveillanten van de gemeente Uithoorn. Deze kunt u telefonisch bereiken op 0297-513111 van
maandag t/m donderdag tussen 10.0010.30 uur en van 13.00-13.30 uur.

Gemeentehuis tijdelijk gesloten
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 20 mei (tweede Pinksterdag).
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Belastingdienst
Hoofddorp
werkt voortaan
op afspraak
Wie de balie van het belastingkantoor in Hoofddorp wil bezoeken, moet
eerst een afspraak maken. Deze wijziging geldt per 13 mei 2013. Een afspraak maken kan via het gratis nummer van de BelastingTelefoon: 0800 0543. Over het algemeen kunnen de
medewerkers van de BelastingTelefoon de vraag al direct beantwoorden
en is doorverwijzen naar het kantoor
niet meer nodig. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, wordt een balieafspraak gemaakt.
De meeste bezoekers van de Belastingdienst komen langs met vragen
over de inkomstenbelasting, toeslagen of over betalingen. Door op afspraak te werken hoeven klanten niet
meer te wachten en kan er beter worden geholpen.

O F F I CI ËL 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 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.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer.
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013

Tijdelijk:
- Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruimte, Drechtdijk 113, De Kwakel. Ter inzage van 19 april t/m 31 mei 2013. Info:
de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
- Ontwerp Verkeersbesluit AGV-1 en Ontwerp Beleidsregels voor nautische vergunningen. Ter inzage van 18 april tot 30 mei 2013. Info: Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van Assenbergh, 0900-9394; evelien.
van.assenbergh@waternet.nl
- Regeling verwerking verspreidbare bagger. Ter inzage van 18 april tot 10 juni 2013. Info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, mevrouw E.J. van
Assenbergh, 0900-9394, evelien.van.assenbergh@waternet.nl
- Ontwerpbestemmingsplan “Integraal Kindcentrum Thamerdal”. Ter inzage van
3 mei t/m 13 juni 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan naast 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een bedrijfspand met kantoor. Ontvangen 1 mei 2013.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een overkapping.
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
- Pastoor J. van Dijklaan 57, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 19 juni 2013.
- Kerklaan, vergunning aan de heer Van Tol voor het organiseren van de braderie De Kwakel en een beachvolleybaltoernooi op 15 juni 2013 van 11.00 tot
17.00 uur. Bezwaar t/m 24 juni 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Weegbree, omgevingsvergunning voor het aanpassen en realiseren van een
nieuw zichtscherm langs de busbaan ter hoogte van halte Burgemeester Kootpark. Bezwaar: t/m 18 juni 2013.
- Vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Simply Asian voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 1 augustus 2013;
- voor het schenken van alcoholische drank t/m 1 augustus 2013;
- het plaatsen van 2 gokautomaten t/m 31 december 2013.
Bezwaar t/m 13 juni 2013
Dorpscentrum
- Raadhuisstraat, omgevingsvergunning voor het plaatsen van 4 vlaggenmasten op het parkeerterrein aan de Raadhuisstraat. Bezwaar: t/m 19 juni 2013.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Vergunning aan Scouting Admiralengroep Uithoorn voor het organiseren van
de 29e Admiralencup van 17 t/m 19 mei 2013. Onthefﬁng artikel 35 aan Scouting Admiralengroep Uithoorn voor het schenken van zwakalcoholhoudende
drank tijdens de 29e Admiralencup op 17 en 18 mei 2013. Bezwaar t/m 24 juni 2013.
Thamerdal
- Wilhelminakade / Marktplein / Schans, vergunning aan Stichting Werkgroep
Horeca Uithoorn voor het organiseren van Goud van Oud op 25 mei 2013 en
Tropical Night op 31 augustus 2013 van 20.00 tot 01.30 uur.
- Onthefﬁng artikel 35 aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens Goud van Oud op 25 mei 2013 en
Tropical Night op 31 augustus 2013. Bezwaar t/m 24 juni 2013.

WWW.UITHOORN.NL

OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL

Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Sportevenementen Le Champion voor
het organiseren van de Rabo Cycle Tour op 12 mei 2013.
AANPASSING AFVALSTOFFENVERORDENING

Op 28 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008 te wijzigen door het invoegen van een nieuw artikel 33
(onder §6, Overige onderwerpen) en het hernummeren van artikel 33 t/m 37 in artikel 34 t/m 38 (onder §7, Slotbepalingen). De titel van het artikel is: Verlening uitsluitend recht aan AEB Exploitatie B.V. De inhoud luidt als volgt: Het college kan
beslissen een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten te verlenen aan AEB Exploitatie B.V ten
behoeve van de verwerking van al het door of vanwege de gemeente Uithoorn ingezamelde huishoudelijk restafval. Het college van B&W kan de werkzaamheden
nader bepalen en nadere randvoorwaarden stellen.
De verordening treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in werking en
is permanent in te zien bij receptie van het gemeentehuis. Binnenkort is de aanpassing ook te zien op de regelingenbank van de gemeente Uithoorn (http://uithoorn.regelingenbank.nl).
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Sportlaan 180

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Sportlaan 180 met ingang van vrijdag 17 mei 2013 gedurende
zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Sportlaan 180 is de realisatie van twee woningen in het voormalig clubgebouw van Zwem en –polovereniging De Amstel op de locatie Sportlaan 180. Het pand heeft nu een bestemming ‘Maatschappelijk’, waardoor de vestiging van twee woningen niet is toegestaan. Om de twee woningen in het huidige pand van Sportlaan 180 mogelijk te
maken, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Sportlaan 180” ligt vanaf vrijdag 17 mei 2013 tot
en met donderdag 27 juni 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn,
gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel,
gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 15 mei 2013

KENNISGEVING VOORGENOMEN BESLUIT

De burgemeester maakt bekend dat zij op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet “Tafeltennisvereniging Volhouden Doet Overwinnen (V.D.O.)” ten behoeve het horecagedeelte aan Eendracht 4 te Uithoorn een drank- en horecavergunning wil verlenen voor het schenken van alcoholhoudende dranken. Aan deze
vergunningen zijn voorwaarden verbonden van paracommerciële aard ter voorkoming van oneigenlijke mededinging.

Het ontwerp van dit besluit ligt van 16 mei tot en met 26 juni 2013 ter inzage bij de
receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 6 weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgenomen besluit schriftelijk
kenbaar maken.

