
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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den 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 tref-
fen. 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.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. Ste-
vens (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. Inlich-
tingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.

- Noorddammerweg 33 (NL.IMRO.0451.WPNoordd33-VG01), Noorddammer-
weg 37-39 (NL.IMRO.0451.WPNoordd3739-VG01), Randweg 101 (NL.IM-
RO.0451.WPRandweg101-VG01), Randweg 105 (NL.IMRO.0451.WPRand-
weg105-VG01). Inzageperiode 6 mei 2016 tot en met 16 juni 2016. Inlichtin-
gen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Tussen Amsterdamseweg en Thamerlaan / Prins Bernardlaan, aanvraag om-

gevingsvergunning voor het leggen van kabels. Ontvangen 26 april 2016.
De Kwakel
- Pastoor L. Pullenlaan 9, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een steiger en het realiseren van een onderheide terrassen. Ontvangen 
28 april 2016

 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 bepalin-
gen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te 
noemen aanvraag:
De Kwakel
- Linie nabij 1a, het oprichten van een woning.

 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
- J.A. van Seumerenlaan 3, vergunning aan Scouting Admiralengroep voor het 

organiseren van de 32e Admiralencup op 11 t/m 13 mei 2016. Bezwaar t/m 
14 juni 2016.

- J.A. van Seumerenlaan 3, ontheffi ng art.35 Drank- en Horecawet aan Scou-
ting Admiralengroep voor het organiseren van de 32e Admiralencup op 11 t/m 
13 mei 2016. Bezwaar t/m 14 juni 2016.

- Joh.Enschedeweg 21, vergunning kabels en leidingen voor het verzwaren van 
een bestaande aansluiting naar 3x 160A. Bezwaar t/m 22 juni 2016.

De Legmeer (Buitendijks, Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning aan Van der 

Stad Amusement vof voor het organiseren van een kermis van 11 t/m 16 mei 
2016. Bezwaar t/m 15 juni 2016.

- Randhoornweg 100. Verklaring van geen bezwaar aan de activiteitencommis-
sie Legmeervogels voor het organiseren van het Sport en Spel weekend van 
10 t/m 12 juni 2016.

Dorpscentrum
- Johan de Wittlaan 83, Verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van 

drie Nix-parties voor jeugd t/m 17 jaar door Sportservice Haarl’meer/What’s 
Up op 21 mei, 18 juni en 17 september 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Evenementenvergunning verleend aan THIB organisatie voor het 

organiseren van een braderie op 14 mei, 16 juli en 22 oktober 2016 van 9.00 
tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 20 juni 2016.

- Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van 
het Amsterdam International Open Canoepolotournament op 21 en 22 mei 
2016.

De Kwakel
- Iepenlaan 28, omgevingsvergunning voor het realiseren van een brug. Be-

zwaar: t/m 13 juni 2016.

W W W . U I T H O O R N . N L

Op 2 juni 2016 begint de consultatie-
ronde voor de Uithoornlijn. Tot 30 ju-
ni 2016 kan iedereen reageren op de 

voorliggende stukken. Op 1 juni staan 
alle onderzoeken én de keuze van de 
stuurgroep op www.stadsregioam-

2 juni start consultatie 
Uithoornlijn

Kent u iemand in uw omgeving 
die een Koninklijke onderschei-
ding verdient? Zo ja, laat ons dat 
weten voor 1 september 2016. Wie 
weet, krijgt deze persoon dan in 
april 2017 een lintje.

In Uithoorn en De Kwakel zetten veel 
inwoners zich belangeloos en vaak 
in alle bescheidenheid in voor het 
maatschappelijk welzijn. Deze men-
sen kunnen in aanmerking komen 
voor een Koninklijke onderschei-
ding, net als ieder ander met bijzon-
dere verdiensten voor de samen-
leving. Ze moeten dan wèl worden 
voorgedragen.

Hoe kunt u iemand voordragen?
Iedereen kan voor een ander een 
Koninklijke onderscheiding aanvra-
gen. Daarbij moet sprake zijn van 
een of meer bijzondere verdiensten 
van de voor te dragen persoon.

Criteria en aanvraagformulier
Op http://lintjes.nl/voordragen staan 
de criteria om in aanmerking te ko-
men voor een Koninklijke onder-
scheiding. Op diezelfde site staat 
ook een aanvraagformul ier.  U 
kunt ook het aanvraagformulier 
downloaden van onze website. Het 
aanvraagformulier kunt u eventueel 
ook opvragen bij het bestuurssecre-
tariaat (0297) 513111. 

Kent u iemand die 
een lintje verdient?

Doe het voor 1 september!
Vanwege een uitgebreide procedu-
re moeten aanvragen voor de lintjes-
regen in april 2017 al vόόr 1 septem-
ber 2016 bij de burgemeester binnen 
zijn. Inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel kunnen de door hen volle-
dig ingevulde en goed onderbouwde 
aanvraag sturen naar burgemeester 
mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Aanvraag voor andere 
gelegenheid dan lintjesregen
Een onderscheiding kan ook bij een 
bijzondere gelegenheid worden uit-
gereikt, zoals een jubileum van een 
organisatie. De behandeling van 
zo’n aanvraag duurt zes maanden. 
Houd u daar dus rekening mee bij 
het indienen van een voordracht.

Pas op voor oplichters
Bij de gemeente Uithoorn komen 
meldingen binnen van personen, 
die bij mensen aanbellen of zij 
mee willen doen aan vervanging 
/ onderhoud van riool en/of water-
leidingen. Ze doen zich voor als 
medewerker van de gemeente. De 
gemeente heeft hier echter hele-
maal niets mee te maken. Vandaar 
deze waarschuwing.

Verkoop aan de deur is niet verbo-
den, maar gemeente en politie advi-
seren op uw hoede te zijn wanneer 
verkopers bij u aanbellen. Neem de 
volgende richtlijnen in acht:
- Laat personen die aan de deur 

komen en waarmee u geen af-
spraak heeft nooit zomaar binnen 
in uw woning.

- Laat verkopers alleen binnen na 
legitimatie. U moet er van over-
tuigd zijn dat u te maken hebt met 
een betrouwbaar bedrijf.

- Controleer of de werkzaamheden 
via de krant of bewonersbrieven 

zijn aangekondigd. De gemeen-
te informeert vrijwel altijd vooraf 
over werkzaamheden of activitei-
ten.

- Bel de politie als u het niet ver-
trouwt: 0900-8844 (of het alarm-
nummer 112 bij grote spoed).

Kijk voor meer informatie voor ver-
koop aan de deur op www.consuw-
ijzer.nl of bel met: 088 – 0707070.

Secretaris gezocht voor 
Participatieplatform
Voor het Platform zoeken wij op korte termijn een secretaris. 
Wij zoeken iemand met affi niteit voor administratieve zaken, 
die goed kan samenwerken en gevoel voor het Sociaal 
Domein heeft.

Het Participatieplatform Sociaal Domein van de gemeente 
Uithoorn heeft tot taak om het College van B&W te adviseren bij de 
uitvoering van de drie wetten die onder het Sociaal Domein vallen. 
T.w. de Jeugdwet, WMO en de Participatiewet.

Het Platform bestaat nu uit 12 leden verdeeld over drie 
commissies, die zich elk bezighouden met één der wetsgebieden, 
en een voorzitter. Het Platform komt één keer per maand bijeen 
en de commissies 1 à 2 keer per maand om de adviezen voor te 
bereiden.

Taken:  
- Bijhouden van het archief,
- Agendabeheer, maken van de notulen,
- Contactpersoon met de Gemeente,
- Regelen van lopende zaken.
- De secretaris kan tevens deelnemen aan één der commissies.
- Tijdsbesteding ca. 4 uur per week.

Wij zoeken iemand met affi niteit voor administratieve zaken, die 
goed kan samenwerken en gevoel voor het Sociaal Domein heeft.

Voor reacties en informatie kunt u terecht bij de voorzitter, 
Robert Fasten robertfasten@hotmail.com

Verzakkingen langs de 
Vuurlijn
Ter hoogte van sportvelden in De 
Kwakel zijn een aantal verzakkingen 
langs de weg. De gemeente heeft sa-
men met Waternet de verzakkingen 
ter plaatse beoordeeld. Deze gaat de 
gemeente herstellen. De verzakkin-
gen hebben niets te maken met de 
conditie van de dijk. Dat is de con-
clusie van Waternet. De dijk is in or-
de en de verzakkingen hebben waar-
schijnlijk te maken met de aanwezi-
ge bomen. De bomen onttrekken wa-
ter en/of opsluiting van rijbaan. Water-
net zal de dijk de komende tijd wel in 
de gaten blijven houden. De gemeen-
te heeft asfaltboringen laten uitvoe-
ren. Zij zijn nu aan het onderzoeken of 
de rijbaan meer kantopsluiting nodig 
heeft en wellicht een lichter ophoog-
materiaal als fundatie moeten gebrui-
ken. Kantopsluiting voorkomt dat ver-

harding wegloopt bij bijvoorbeeld he-
vige regenval of droogte. Deze infor-
matie heeft de gemeente teruggekop-
peld met de werkgroep VSP De Kwa-
kel en Buurtbeheer De Kwakel. 

Asfalterings-
werkzaamheden
Op dinsdag 17 mei tot en met vrijdag 
20 mei 201 voeren wij in de hele ge-
meente kleine reparaties uit aan het 
asfalt. De wegen blijven gewoon open 
maar u kunt enige hinder ondervinden 
van de werkzaamheden. Als er een af-
zetting nodig is, dan geven wij dit met 
borden aan of er staan verkeersrege-
laars. Hulpdiensten en openbaar ver-
voer krijgen altijd voorrang. De aan-
nemer informeert direct omwonen-
den over de werkzaamheden. Kijk op 
www.uithoorn.nl als u wilt weten wan-
neer wij op welke wegen aan het werk 
zijn.

WERK IN UITVOERING

sterdam.nl/uithoornlijn Op maandag 
13 juni kunnen belangstellenden zich 
laten informeren én reageren tijdens 
een inloopbijeenkomst. Deze wordt 
gehouden van 17.00 tot 21.00 uur in 
de Thamerkerk aan de Amsteldijk in 
Uithoorn. De reacties worden gebun-
deld in een reactienota die straks on-

derdeel is van de besluitvorming of de 
Uithoornlijn haalbaar, maakbaar, be-
taalbaar en wenselijk is. Besluitvor-
ming door de gemeenteraden van Uit-
hoorn en Amstelveen, de Regioraad 
van de Stadsregio Amsterdam en Ge-
deputeerde Staten van Noord-Holland 
is voorzien in het najaar van 2016.




