
G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
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 /receptie 
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 en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie 
adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? meld u aan 
via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. 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@uit-
hoorn.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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den 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 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 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. 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 veror-
deningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi ciele-
bekendmakingen.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: 
- Voorontwerpbestemmingsplan Banken 1. Inzageperiode vrijdag 5 mei 2017 tot 

en met donderdag 18 mei 2017. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg nabij 1-kavel 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

oprichten van een woning. Ontvangen 26 april 2017.
- Hoofdweg 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de be-

drijfsruimte. Ontvangen 27 april 2017.
- Iepenlaan 30 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van een nieuwe woning. Ontvangen 3 mei 2017.
- Iepenlaan 45 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een vlonder en steiger. Ontvangen 5 mei 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

startheuvel en een parc fermé. Ontvangen 10 april 2017.
Dorpscentrum
- Oranjelaan 36 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkapel. Ontvangen 1 mei 2017.
- Marktplein – evenementensteiger, aanvraag evenementenvergunning van mu-

ziekvereniging KNA voor het organiseren van Amstel Proms op 17 juni 2017.
- Marktplein – evenementensteiger, aanvraag evenementenvergunning van de 

exploitant van Café The River voor het organiseren van Ibiza Night aan de Am-
stel op 3 juni 2017.

 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 noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Randweg 155, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het be-

staande bedrijfsgebouw.

Afwijkende openingstijden 
Burgerzaken, KlantContactCentrum en receptie
Donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag); hele dag gesloten
Vrijdag 26 mei 2017; hele dag gesloten  
Maandag 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag); hele dag gesloten

- Noorddammerweg nabij 1, kavel 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het 
oprichten van een woning.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Poelweg achter 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een bedrijfsgebouw. 
- Noorddammerweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een bedrijfsruimte ten behoeve van verhuur.

 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
- Johan Enschedeweg 19, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 

bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 20 juni 2017.
De Kwakel
- Drechtdijk 95, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-

zwaar: t/m 13 juni 2017. 
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan Hockeyclub Qui Vive voor het 

houden van een Jeugd Hockeytoernooi op 4 en 5 juni 2017.
- Wilgenhof 25, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafschei-

ding.Bezwaar: t/m 1 juni 2017.
- Iepenlaan 46, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-

zwaar : t/m  12 juni 2017. 
- Vuurlijn ter hoogte van nummer 51, omgevingsvergunning voor het aanleggen 

van een tijdelijke bouwweg t.b.v. de nieuwbouwwijk De Rietkraag. Bezwaar : 
t/m  22 juni 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan de activiteitencommis-

sie van De Legmeervogels voor het houden van een Sport en Spel weekend 
van 16 t/m 18 juni 2017.

Dorpscentrum
- Raadhuisstraat, vergunning ingebruikname gemeentegrond verleend aan 

aannemingsbedrijf Krimp b.v voor het plaatsen van een afvalcontainer perio-
de van 1 t/m 14 mei 2017. Bezwaar t/m woensdag 14 juni 2017.

Thamerdal
- Burgemeester van Meetelenstraat nabij 44 t/m 52, omgevingsvergunning voor 

het plaatsen van een palenmatras/keerwandconstructie. Bezwaar: t/m 21 juni 
2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Helene Swarthlaan, omgevingsvergunning voor het oprichten van 20 wonin-

gen. Bezwaar t/m 12 juni 2017.
- Joost van den Vondellaan 33a, drank- en horecavergunning verleend aan 

Drinkhut B.V. voor de slijterij Drinkhut. Bezwaar t/m 14 juni 2017.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Evenementenvergunning verleend aan de heer Stolwijk voor het organiseren 

van de Rolstoelvierdaagse van 27 t/m 30 juni 2017. Bezwaar t/m 22 juni 2017.

Inloopbijeenkomst 
Kootpark-Oost
Op 31 mei organiseert de gemeen-
te samen met UBA Projectontwikke-
ling B.V. een inloopbijeenkomst over 
Kootpark-Oost. De bijeenkomst is 
van 17.00 tot 20.00 uur in het voor-
malige Rabobankkantoor aan de 
Sportlaan 10. U kunt binnenlopen op 
een moment dat u het beste uitkomt.

Het gebied tussen het Burgemees-
ter Kootpark, Zijdelweg, de Jacob 
Obrechtweg en de Koningin Máxi-
malaan is op dit moment voor een 
deel bedrijventerrein. De gemeente-
raad heeft in de structuurvisie (2011) 
vastgesteld dat het gebied een 
woongebied (Kootpark-Oost) moet 
worden als die kans zich voordoet. 
Onlangs heeft UBA Projectontwik-
keling B.V. het terrein van Connexxi-
on en het voormalige gebouw van de 

Rabobank gekocht. Het Connexxi-
on-terrein om woningen op te bou-
wen, het kantoorgebouw wordt om-
gevormd tot appartementen. 
De gemeente maakt een visie voor 
het totale gebied. UBA is daar ook 
bij betrokken om meteen een invul-
ling te kunnen maken voor het Con-
nexxion-terrein. 
Tijdens de bijeenkomst kunt u zien 
wat de uitgangspunten zijn waarbin-
nen de plannen in het totale gebied 
ontwikkeld kunnen worden. U kunt 
ideeën aandragen voor de verdere 
uitwerking. Er liggen eerste schet-
sen met verschillende mogelijkhe-
den voor de invulling van het Con-
nexxion-terrein waarover wij graag 
uw mening horen. En u kunt de teke-
ningen voor de transformatie van de 
voormalige Rabobank inzien.

Fiets ook veilig, blijf offline
De smartphone speelt een grote rol 
in het leven van jongeren, ook als 
ze aan het verkeer deelnemen. Veel 
jongeren lezen en schrijven bericht-
jes tijdens het fi etsen. Ook kijken ze 
vaak fi lmpjes op de fi ets. Het is daar-
om niet zo vreemd dat smartphone-
gebruik een rol speelt bij één op de 
vijf fi etsongelukken waar een jonge-
re bij betrokken is. ‘Smartphonevrij’ 
fi etsen is een stuk veiliger, om dat te 
stimuleren is er de Fietsmodus-app. 
Heb je de app nog niet? Download 
hem nu, beschikbaar voor IOS en 
Android.

Hoe werkt fietsmodus
De Fietsmodus-app verleidt jonge-
ren om tijdens het fi etsen hun smart-
phone niet te gebruiken. Met een be-
loning in het vooruitzicht laten we 
jongeren vrijwillig het veilige gedrag 
ervaren. Wanneer ze dat een aan-
tal dagen doen, neemt de kans toe 
dat ‘smartphonevrij’ fi etsen hun nieu-
we gewoonte wordt. Volgens weten-
schappelijk onderzoek werkt belo-
nen van veilig gedrag beter bij jon-
geren dan het ontmoedigen van on-
veilig gedrag en ze confronteren met 
de gevaren.

Maak kans op mooie prijzen
Deelnemers die veel en minder fi et-
sen hebben een gelijke kans op prij-
zen, omdat Fietsmodus werkt met 
een maximale dagscore. Die kun je 
bereiken in één rit of in meerdere rit-
ten op een dag. Bij 6 keer de maxi-
male dagscore maak je al kans op 
een bioscoopkaartje en bij 10 keer op 
een speakerboxje. Je kunt de Fiets-
modus-app dus altijd gebruiken. 

Wist je dat
- modus al bijna 250.000 mensen 

de Fietsmodus-app minstens één 
keer hebben gebruikt?

- er dankzij Fietsmodus ruim 2,5 
miljoen ‘smartphonevrije’ kilome-
ters zijn gereden?

- bijna 3 op de 4 jongeren positief 
staan tegenover Fietsmodus en 
denken dat Fietsmodus leidt tot 
minder smartphonegebruik op de 
fi ets?

- driekwart van de Fietsmodus-
deelnemers tussen de 12 en 24 
jaar is en de helft tussen 12 en 16 
jaar oud is?

De fietsmodus app
De app is beschikbaar voor Android 
(versie 4.0.3 en hoger) en IOS (ver-
sie 8.0 en hoger) en gebruikt GPS 
om te kunnen vaststellen welke af-
stand iemand in Fietsmodus heeft af-
gelegd. De app maakt minimaal ge-
bruik van het GPS-signaal, waardoor 
het batterijgebruik zo laag mogelijk 
blijft. Nadat het aantal gescoorde 
punten is bepaald, worden alle GPS-
gegevens direct verwijderd. Er wordt 
dus niet bijgehouden wie waar heeft 
gefi etst. Fietsmodus is een initiatief 
van het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu. 

Aan de slag
- Download de Fietsmodus-app 

en activeer hem voordat je op de 
fi ets stapt.

- Fiets naar je bestemming zonder 
je mobiel te gebruiken.

- Toch even je mobiel checken? 
Stap af en zet de app uit. Zet hem 
weer aan voordat je verder gaat 
rijden.

- Om een score te behalen moet je 
minimaal 1 kilometer fi etsen zon-
der je mobiel te gebruiken.

- Bekijk na je rit in de statusbar of 
je al kans maakt op een prijs.

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op 
fi etsmodus.nl Multifunctioneel 

sportveld in de 
Groen-Rode Scheg
Op woensdag 31 mei 2017 is van 17.00-19.00 uur een 
informatieavond in de aula van basisschool ’t Startnest, Arthur van 
Schendellaan 100-E in Uithoorn. Deze inloopavond gaat over de 
aanleg van een multifunctioneel sportveld in het park de Groen-Rode 
Scheg. De omwonenden van het park zijn met een huis-aan-huis 
brief al geïnformeerd. 

Tijdens de inloopbijeenkomst is er de gelegenheid het ontwerp van 
het sportveld te bekijken en vragen te stellen aan de initiatiefnemers, 
de ontwerpers en medewerkers van de gemeente.

INFORMATIEAVOND




