Landelijke Veteranendag
De gemeente Uithoorn staat dit jaar
op gepaste wijze stil bij de landelijke veteranendag. Inwoners van Uithoorn kunnen van 8 t/m 24 juni eer
betonen aan veteranen door in het
gemeentehuis een tekst op de ‘Wall
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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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum
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

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

(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

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

of honour’ achter te laten. Burgemeester Dagmar Oudshoorn zal
hiertoe op 8 juni de aftrap doen. Geinteresseerden zijn van harte welkom. Meer informatie hierover vindt
u binnenkort op www.uithoorn.nl

Onkruidbestrijding

Vanaf 11 mei 2015 beginnen we met
onkruidbestrijding op open verharding. Dit doen wij volgens de DOB
Methode (Duurzaam Onkruidbeheer). Gemiddeld duurt de onkruidbestrijding 4 tot 6 weken.
Het onkruid tussen tegels van stoepen en in de goten wordt de komende weken in de hele gemeente weggehaald volgens de DOB methode.

Het is een landelijke methode die is
ontstaan in overleg met drinkwaterbedrijven. Volgens de DOB methode mag het chemische middel glyfosfaat gebruikt worden. Hoe lang
de onkruidbestrijdingsronde duurt is
niet zeker. Als het regent of gaat regenen kan er niet gewerkt worden.
Het middel zou dan te snel wegspoelen.

Nieuwe verkeersregels
Met de herinrichting van de Waterlijn zijn de parkeerplaatsen op de kade vervallen. Deze parkeerplaatsen
zijn eerder al gecompenseerd op het
parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan en worden meegenomen in de
plannen voor het Amstelplein. Daarnaast zijn er nieuwe parkeerplaatsen
in aanleg onder het Piet de Kruifviaduct. Op de Waterlijn zelf geldt een
parkeerverbod, u riskeert een boete
als u daar parkeert!
Daarnaast is de Waterlijn eenrichtingverkeer voor auto’s én bromﬁetsers tussen de Petrus Steenkampweg en de Blomstraat. Dat is de toe-

Feest op de Waterlijn
Na jaren van voorbereiding is het nu zo ver: de Waterlijn is zo goed als
klaar! De oever van de Amstel in het centrum van Uithoorn is omgetoverd tot een prachtige boulevard waar ruimte is om te ﬂaneren of lekker op het terras te zitten. De passantenhaven is vernieuwd en uitgebreid waardoor meer waterrecreanten Uithoorn kunnen aandoen. Met
de herinrichting van de Waterlijn is een langgekoesterde wens van ondernemers, inwoners én gemeente in vervulling gegaan.
Ofﬁciële opening
Op 28 mei wordt de Waterlijn officieel geopend door Commissaris van de Koning de heer J.W. Remkes. Op vrijdag 29 (avond)
en zaterdag 30 mei (overdag en avond) organiseren Ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel en Uithoornse ondernemers verschillende activiteiten langs de Waterlijn. Zie hiervoor
www.hartaandeamstel.nl

gestane rijrichting. Met de herinrichting is er geen ruimte meer om elkaar
te passeren. Fietsers kunnen wel in
twee richtingen rijden.

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

Leerlingenvervoer 2015-2016
aanvragen vóór 1 juni 2015
Als uw kind niet zelfstandig naar
school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte,
een handicap of gedragsproblemen.
Soms kan uw kind hier ook gebruik
van maken omdat de school ver weg
is. Uw gemeente beslist of uw kind
recht heeft op leerlingenvervoer. Het
digitale aanvraagformulier leerlingenvervoer (schooljaar 2015/2016)
moet u met uw DigiD-code invullen
via www.uithoorn.nl
Om in aanmerking te komen voor
het leerlingenvervoer (regeling)
moet u het aanvraagformulier vóór
1 juni 2015 indienen. Aanvragen die
na 1 juni bij ons binnen komen, nemen we niet meer direct in behande-

ling. Daardoor kan het vervoer van
de leerling niet op tijd ingaan. In dat
geval moeten ouders/verzorgers zelf
zorgen voor vervoer naar school. De
kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
De invoering van de Wet Passend
Onderwijs zorgt er voor dat er een
aantal wijzigingen hebben plaatsgevonden voor het leerlingenvervoer.
Deze wijzigingen zijn vastgelegd in
de Verordening leerlingenvervoer
gemeente Uithoorn 2015 en in de
Beleidsregels leerlingenvervoer Uithoorn 2015. De verordening, beleidsregels en een overzicht van de
wijzigingen treft u aan via eerdergenoemde website.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N 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 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:
- 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.
- Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 15 mei 2015 t/m 26 juni 2015. Inlichtingen bij de afdeling Ontwikkeling, A. Stevens (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
- Boterdijk 57a, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Ontvangen 30 april 2015.
- Dwarsweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaande kassencomplex. Ontvangen 23 april 2015.
- Hoek Hoofdweg / Legmeerdijk, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een V-frame ten behoeve van reclame. Ontvangen 4 mei 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eger 25 en 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlonder. Ontvangen 21 april 2015.
- Goudlijster 5 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een steiger. Ontvangen 1 mei 2015.
INGETROKKEN BOUWVERGUNNING

Thamerdal
- Zijdelveld 28a, reguliere bouwvergunning voor het herstellen van de fundering.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Mijnsherenweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
bestaande bedrijfsruimte fase 1.
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
- Burgemeester Brautigamlaan 3 t/m 33 en Burgemeester van Meetelenstraat 22
t/m 52, omgevingsvergunning voor het oprichten van 32 eengezinswoningen.
Bezwaar: t/m 9 juni 2015.
- Burgemeester Fremery Kalfﬂaan 1 t/m 23, Burgemeester Letschertlaan 1 t/m 11
en 1a t/m 11a, Burgemeester van Meetelenstraat 35 t/m 47, Petrus Steenkampweg 2 t/m 12 en 2a t/m 12a en Thamerweg 100 t/m 122, omgevingsvergunning
voor het oprichten van 55 woningen. Bezwaar: t/m 9 juni 2015.
De Kwakel
- Jaagpad 18c te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een schuilstal. Bezwaar: t/m 9 juni 2015.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 11. Gewijzigde vergunningen in verband met wijziging terras
aan de exploitant van Grieks Restaurant Irodion voor het exploiteren van een
horecabedrijf t/m 11 juni 2015 en een Drank- en horecavergunning. Bezwaar t/m
17 juni 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Verklaring van geen bezwaar aan Amstel Blazers Collectief voor het
organiseren van een straatoptreden op 29 augustus 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Rode Kruis afdeling Uithoorn/De Kwakel voor het organiseren
van de rolstoelvierdaagse van 30 juni t/m 3 juli 2015. Bezwaar t/m 17 juni 2015.
- Vergunning aan Event support Holland voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de braderie op 13 juni 2015. Bezwaar
t/m 10 juni 2015.

WWW.UITHOORN.NL

Thamerdal
- Plesmanhof. Vergunning aan Hemubo betontechniek voor het plaatsen van een
schafkeet, eco-toilet en afvalkist op de openbare weg t/m 20 juni 2015. Bezwaar
t/m 12 juni 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 55. Melding ontvangen van Villa Kakelbont Vrouwenstudio voor het organiseren van een snuffelmarkt op 16 mei 2015.
- Van Eedenlaan 33. Vergunning aan de heer Verpoorten voor het plaatsen van
een afvalcontainer t/m 1 juni 2015. Bezwaar t/m 10 juni 2015.
- Winkelcentrum Zijdelwaardplein, vergunning kabels en leidingen voor het omleggen c.q. vervangen van hoofdleiding gas en de realisering van nieuwe gasaansluitingen. Bezwaar t/m 19 juni 2015.
SPEELAUTOMATENHAL

Op 23 april 1987 heeft de gemeenteraad besloten om geen verordening vast te stellen waarbij het mogelijk wordt gemaakt om een speelautomatenhal te exploiteren in
Uithoorn. Omdat dit besluit enige tijd geleden is genomen, is de raad gevraagd dit
besluit te actualiseren. Inmiddels is dit gebeurd. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 3 april 2015 (wederom) besloten geen verordening vast te stellen waarbij het mogelijk wordt gemaakt om een speelautomatenhal in Uithoorn te exploiteren.
TER INZAGE LEGGING
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LEGMEER-WEST

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West met identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPLegmeerwestOW01 met ingang van vrijdag 15 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder
zijn dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld volgens
landelijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestemmingsplan
Legmeer-West uit 2005 geactualiseerd. De actualisatie van Legmeer-West betreft
hoofdzakelijk een actualisatie van de bestaande regelingen. Waar nodig wordt het
bestemmingsplan aangepast aan de actuele situatie, wettelijke regelingen en beleid.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West ligt vanaf vrijdag 15 mei 2015 tot en
met donderdag 25 juni 2015 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te
raadplegen op 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.
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, 13 mei 2015

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 melding hebben
ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting In den Ossewaerd op de locatie Vuurlijn 50 De Kwakel. Melding ontvangen op 22 april 2015.
- wijziging bedrijf Mts P.P. Bos en C.J.C. Verleun op de locatie Drechtdijk 125 De
Kwakel. Melding ontvangen op 6 mei 2015.

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, 11 mei 2015

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.

