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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, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
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
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

cOlOfOn

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 kunt u vinden in het 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.

 teR inZaGe 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.

- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-
sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer. 
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
Tijdelijk: 
- Zakelijke beschrijving van inhoud Anterieure overeenkomst Ruimte voor Ruim-

te, 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 ver-
gunningen. 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 ju-
ni 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. 

- Ontwerp hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Ter inzage van 22 mei t/m 28 juni 
2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.

- Ontwerp voor inrichting schoolomgeving Meerwijk. Ter inzage van 21 mei t/m 
10 juni 2013. Info: mevrouw D. Spies, tel. 0297-513111. of per e-mail gemeen-
te@uithoorn.nl, t.a.v. D. Spies.
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Na de volledige openstelling van de 
nieuwe N201 zal de bussluis in de 
Laan van Meerwijk opengesteld wor-
den voor alle verkeer. Eén van de 
voorwaarden voor openstelling is 
dat de verkeersveiligheid rondom de 
school gewaarborgd wordt. In 2012 
heeft de gemeente samen met een 
bewonerswerkgroep gewerkt aan 
een ontwerp voor de inrichting rond-
om de basisscholen De Kajuit en De 
Springschans.

uitgangspunt 
verkeersveiligheid
Uitgangspunt voor het ontwerp is 
voor maatregelen te kiezen die de 
verkeersveiligheid rondom de scho-
len waarborgen. Op verschillende 
wijzen wordt hieraan vormgegeven, 
zoals:
- het inrichten van een Kiss+Ride 

zone,
- verbeteren en stimuleren van 

fi etsparkeren aan de achterzijde 
van de scholen (Eendracht),

- instellen schoolzone en maximum 
snelheid 30km-uur,

- aanleg zebrapaden, 
maar ook meer ruimte voor wach-

tende ouders en uitbreiding van par-
keerplaatsen bij de school.

inloopavond en inspraaktermijn
Op woensdag 29 mei 2013 van 19.30 
tot 21.30 uur wordt een inloopavond 
georganiseerd in de kantine van het 
gemeentehuis, Laan van Meerwijk 
16. Medewerkers van de gemeente 
zijn dan aanwezig om vragen te be-
antwoorden en toelichting op het ont-
werp te geven. 
Van 21 mei 2013 tot en met 10 juni 
2013 kunt u schriftelijk reageren op 
het ontwerp. Dit kan per post of per e-
mail. Stuur uw reactie naar gemeen-
te Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn of naar gemeente@uithoorn.
nl, t.a.v. Leefomgeving/D. Spies.

meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informa-
tie? Naast de inloopavond op 29 mei 
kunt u ook contact opnemen met me-
vrouw D. Spies van de afdeling Leef-
omgeving. Zij is bereikbaar op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
via telefoonnummer 0297-513111 of 
per e-mail gemeente@uithoorn.nl, 
t.a.v. D. Spies. 

Ontwerp voor inrichting 
schoolomgeving meerwijk

De fi rma CIF b.v. is begonnen met de 
aanleg van een glasvezelnetwerk in 
de gemeente Uithoorn. Deze werk-
zaamheden duren naar verwachting 
tot het eind 2013. Er worden zes zo-
genaamde wijkcentrales geplaatst, 
er worden mantelbuizen ingraven 
en er worden huisaansluitingen ge-
maakt. 

Glasvezel voor alle woningen 
in bebouwde kom 
CIF b.v. wil alle woningen in de be-
bouwde kom van De Kwakel en Uit-
hoorn aansluiten op het nieuwe glas-
vezelnetwerk. Glasvezel zorgt voor 
supersnelle internetverbindingen, 
haarscherp Tv-kijken, kraakhelder 
bellen en een gegarandeerde be-
trouwbaarheid.

cif neemt contact met u op
Voordat de glasvezelaansluiting in 
uw woning gerealiseerd wordt, neemt 
CIF contact met u op. Via de website 
van CIF b.v., www.glasvezelweken.nl/
uithoorn kunt u informatie vinden over 
de aanleg van dit netwerk.

taakverdeling bij werkzaamheden
De graafwerkzaamheden worden uit-
gevoerd door Van Gelder Telecom. 
De gemeente houdt toezicht op de uit-
voering van de werkzaamheden in het 
openbare gebied.

meer info?
Heeft u toch nog een vraag of een op-
merking over de werkzaamheden dan 
kunt u contact opnemen met Van Gel-
der Telecom door een mail te sturen 
naar uithoorn@glasvezelweken.nl of 
via tel. 088-2433882.

aanleg glasvezelnetwerk in 
uithoorn en de kwakel

Burgemeester en wethouders heb-
ben het ontwerp voor de herinrichting 
van de Prins Bernhardlaan en Tha-
merlaan defi nitief vastgesteld. Tijdens 
de inspraak kon iedereen reageren op 
het ontwerp voor het aansluiten van 
beide lanen op de Amsterdamseweg. 
Naar aanleiding van de inspraak is het 
ontwerp aangepast. De belangrijk-
ste aanpassing is dat er geen roton-
de wordt aangelegd op het kruispunt 
Admiraal de Ruyterlaan-Thamerlaan-
Prins Bernhardlaan-Stationsstraat.

ter inzage
Het ontwerp kunt u bekijken op onze 
website www.uithoorn.nl (wonen en 
wijken/nieuwbouw en herinrichting/
ontwikkeling Dorpscentrum/hoofd-
ontsluiting Oude Dorp).

Het ontwerp ligt t/m 28 juni 2013 ook 
ter inzage bij de receptie in het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te 
Uithoorn en in het Informatiecentrum 
Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden.

Ontwerp hoofdontsluitingsroute 
Oude Dorp defi nitief vastgesteld

De Randweg gaat voorlopig niet 
open. Dit komt, omdat het college 
heeft besloten vanwege verkeers-
veiligheid en zorgvuldigheid eerst de 
bezwaarschriftenprocedure volledig 
te doorlopen. De verwachting is dat 
die procedure medio juli wordt afge-
rond. Het college zal het verkeers-
advies dan opnieuw overwegen. Het 
advies van de bezwaarschriftencom-
missie maakt deel uit van de herover-
wegingen. 

toelichting procedure
Op 4 juni 2012 heeft het college het 
verkeersbesluit genomen om de 
Randweg af te sluiten voor gemo-
toriseerd verkeer. Vervolgens heeft 
de gemeenteraad op 31 januari een 
motie ingediend voor het openstellen 
van de Randweg. Een motie is een 
opdracht aan het college om hiermee 
aan de slag te gaan. Daarom heeft 
het college op 11 maart 2013 het 

verkeersbesluit om het deel van de 
Randweg tussen Noorddammerweg 
en Randhoornweg voor alle verkeer 
open te stellen gepubliceerd. Tegen 
dit besluit zijn twee bezwaarschriften 
ontvangen en is de bezwaarschrif-
tenprocedure gaan lopen. Tijdens 
deze procedure worden de bezwaar-
makers gehoord door een onafhan-
kelijke commissie. Vervolgens brengt 
de commissie advies uit aan het col-
lege over het te nemen besluit op de 
bezwaarschriften. Voordat het colle-
ge dit besluit neemt, vindt een her-
overweging plaats. Dat betekent dat 
alle aspecten, met inachtneming van 
het advies van de bezwaarschriften-
commissie, opnieuw worden beke-
ken. 
Naar verwachting wordt de bezwaar-
schriftenprocedure rond 16 juli 2013 
afgerond. Tot die tijd blijft de Rand-
weg dus gesloten voor gemotori-
seerd verkeer.

Randweg zeker dicht tot 
zomervakantie
College van B&W wil eerst 
bezwaarschriftenprocedure doorlopen

wist u dat gemeente uithoorn 
ook kantoorruimte verhuurt?
Gebouw De Hoeksteen ligt op een zeer gunstige locatie op de hoek 
van de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan, vlakbij winkelcentrum 
Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt, re-
den waarom hier bibliotheek Amstelland is gevestigd. 
Het pand is ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld, da-
teert van 1965 en is opgenomen op de gemeentelijke monumenten-
lijst. 

begane grond hoeksteen
In gebouw De Hoeksteen is op de begane grond per direct 81 m² bru-
to vloeroppervlakte (BVO) kantoorruimte te huur. Vanwege de inde-
ling in diverse kamers zijn er meerdere gebruiksmogelijkheden, zoals 
2 tweepersoonswerkkamers, spreekkamer, balie etc. U heeft de be-
schikking over een eigen toilet en een (koffi e)keuken.

tweede etage hoeksteen
Per 1 oktober 2013 komt op de 2e etage circa 139 m² (BVO) kantoor-
ruimte voor verhuur beschikbaar met (koffi e)keuken en berging/kopi-
eerruimte. Het is een grotendeels open ruimte die vrij kan worden in-
gedeeld. Op deze etage is een gedeeld toilet aanwezig.

medegebruik vergaderruimte eerste etage
In overleg met de overige huurders kan bovendien gebruik worden ge-
maakt van de op de 1e etage aanwezige gemeenschappelijke (verga-
der)ruimte (opp. ± 45 m² BVO). Dit gebruik is inbegrepen in de huur. In 
het gebouw is een lift aanwezig.

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.H.E. 
Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling van de gemeente Uithoorn, 
tel. 0297-513 111.

Vacature in 
monumentencommissie 

gemeente uithoorn
De monumentencommissie in de gemeente Uithoorn bestaat uit ten-
minste drie, onafhankelijke, leden (geen ambtenaren van de gemeen-
te). De commissie adviseert het college van burgemeester en wethou-
ders gevraagd en ongevraagd over de 29 gemeentelijke-, zeven pro-
vinciale-, en zes rijksmonumenten binnen de gemeentelijke grenzen.

Vacature
De huidige commissie is benoemd tot maart 2014. Binnen de commis-
sie is op dit moment een plaats vacant waarvoor we vervanging zoe-
ken.

wie zoeken wij?
Bent u die enthousiaste en betrokken inwoner van Uithoorn, met ken-
nis, ervaring en belangstelling voor architectuur, geschiedenis en cul-
tuur? Hebt u oog heeft voor de belangen van de monumenten? Dan zijn 
wij wellicht op zoek naar u!

wat betekent lidmaatschap van monumentencommissie?
De tijdsbesteding voor het werk in de commissie schatten wij op onge-
veer 2 uur per vergadering. De commissie vergadert minimaal 4 keer 
per jaar. Het komt voor dat er een bezoek aan het monument zelf plaats 
vindt. En uiteraard moeten de vergaderstukken worden doorgenomen. 
Gemiddeld zal het gaan om een tijdsbeslag van 1 à 2 uur per maand. 
Belangrijk is te vermelden dat het een onbezoldigde functie is.

sollicitatieperiode
Uw sollicitatiebrief kunt u tot 14 juni 2013 sturen naar Gemeente Uit-
hoorn t.a.v. de secretaris van de monumentencommissie mevr. E. van 
den Klinkenberg, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

meer info?
Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij Ellen van den Klinken-
berg, tel. 0297-513111 (in de ochtenduren) of per e-mail: ellen.van.den.
klinkenberg@uithoorn.nl

Vervolg op volgende blz.
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Officiële mededelinGen en bekendmakinGen
 inGediende aanVRaGen OmGeVinGsVeRGunninG

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
bedrijventerrein uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een schutting. Ontvangen 8 mei 2013.
de kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkapel aan de achterzijde. Ontvangen 13 mei 2013.
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het 

realiseren van een nieuwe koeienstal, een wijziging van de huidige koeienstal 
en een interne wijziging van de twee varkensstallen. Ontvangen 7 mei 2013. 

de legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff)

- tussen Park Krayenhoff en Vuurlijn, aanvraag omgevingsvergunning voor het 
aanleggen van een groenvoorziening op de waterkering. Ontvangen 13 mei 
2013.

 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
- Vuurlijn 51, verklaring van geen bezwaar aan Sport en Spel voor het organise-

ren van het Sport- en Spelweekend van 24 t/m 26 mei 2013.
Overige bekendmakingen / uithoorn - de kwakel
- Vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het plaatsen van 

20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de evenementen 
Goud van Oud op 25 mei 2013 en Tropical Night op 31 augustus 2013. Be-
zwaar t/m 24 juni 2013.

 cOncept beGROtinG 2014 stadsReGiO amsteRdam
Het college van B&W heeft op 14 mei 2013 de concept begroting 2014 van de 
Stadsregio Amsterdam besproken en besloten de gemeenteraad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de concept Begroting 2014 van de Stadsregio Amster-
dam.

2.  Geen gebruik te maken van het recht om een zienswijze in te dienen.
De conceptbegroting ligt ter inzage in het gemeentehuis.

 alcOhOlVeRbOd VOOR eVenementen GOud Van Oud 
 en tROpical niGht
Om overmatig alcoholgebruik vanwege meegenomen drank tegen te gaan, heb-
ben burgemeester en wethouders van Uithoorn een alcoholverbod ingesteld voor 
de evenementen Goud van Oud en Tropical Night. Uitgezonderd van het verbod 
is het gebied waarop de evenementen worden gehouden (verbindingsroute van 
café De Herbergh 1883 tot aan de Stationsstraat). Het verbod geldt ook voor de 
kade (en 2 meter uit de kade) tussen restaurant Hertog Jan op het Water en het 
voormalig gemeentehuis aan de Wilhelminakade;
Het verbod is van kracht op 25 mei 2013 (Goud van Oud) vanaf 20.00 uur tot 26 
mei 2013 03.00 uur en op 31 augustus 2013 (Tropical Night) vanaf 20.00 uur tot 
1 september 2013 03.00 uur.
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