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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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CO L O F O N

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.
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
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Provincialeweg N196 wordt
Koningin Máximalaan
Het college van B&W heeft besloten
om per 1 januari 2014 de Provincialeweg N196 de naam Koningin Máximalaan te geven. In maart 2013 heeft
de Provincie de “oude” N201 al omgenummerd naar N196. De Koningin
Máximalaan omvat het hele traject
van de Provincialeweg binnen onze
gemeentegrenzen; dus van de grens
met Aalsmeer bij de Legmeerdijk tot
de grens met De Ronde Venen bij de
brug over de Amstel.
In Uithoorn bestaat een traditie wegen naar leden van het koninklijk
huis te noemen. De naam Máxima is
daarbij nog niet eerder gebruikt, terwijl de naam Willem-Alexander wel al
in gebruik is in onze gemeente. Daarom is gekozen voor Koningin Máximalaan. Koningin Máxima heeft via
de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten geen bezwaar te hebben tegen
de naamgeving en stelt het op prijs
dat wij haar hierover geïnformeerd
hebben.
Achtergrond
Sinds 1969 is de ofﬁciële naam van
de huidige N196 “Provincialeweg”.
Daar is destijds onder andere vanwege het karakter van de weg voor gekozen. Rond januari 2014 vindt de
overdracht van de weg aan de gemeente plaats en is deze geen provinciale weg meer. Daarom is in overleg met de Provincie besloten de
naam “Provincialeweg” te wijzigen,
omdat hulpdiensten anders mogelijk

naar de verkeerde weg gestuurd worden. Hoe de nieuwe ten noorden van
Uithoorn omgelegde N201 gaat heten is niet aan het gemeentebestuur
van Uithoorn, want deze weg ligt geheel buiten Uithoorns grondgebied.
Die naamgeving is een zaak van de
gemeente(n) waarin de nieuwe N201
gelegen is. Betrokken bewoners en
bedrijven zijn per brief geïnformeerd.
Doordat de wijziging pas ingaat op 1
januari 2014 is er voldoende tijd voor
alle betrokkenen om hun registraties
aan te passen.
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Loop op 1 juni door de
tunnel onder Amstel
Het project N201, Omlegging Amstelhoek, is tijdens de Dag van de Bouw
geopend voor publiek. U kunt dan het
project van dichtbij en van bovenaf bekijken en onder de Amstel doorlopen.
Wanneer en waar?
Bezoekers zijn op 1 juni welkom
tussen 10.00 en 16.00 uur. De entree is vanaf het nieuwe N201-tracé bereikbaar via de Tienboerenweg
in Mijdrecht (vlakbij de aansluiting

Mijdrechtse Zuwe/Nieuwe N201).
Hier kunt u ook parkeren.
Omlegging Amstelhoek
De Omlegging Amstelhoek is onderdeel van de vernieuwing en verbreding van de N201 tussen de A4, bij
Hoofddorp en Amstelhoek. Verwachting is dat eind van dit jaar dit tracégedeelte geopend wordt. De Omlegging Amstelhoek is een project van
de provincie Noord-Holland.

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,
reden waarom hier bibliotheek Amstelland is gevestigd. Het pand is
ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld, dateert van
1965 en is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.
Begane grond Hoeksteen
In gebouw De Hoeksteen is op de
begane grond per direct 81 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) kantoor-

ruimte te huur. Vanwege de indeling in diverse kamers zijn er meerdere gebruiksmogelijkheden, zoals 2 tweepersoonswerkkamers,
spreekkamer, balie etc. U heeft de
beschikking over een eigen toilet en
een (kofﬁe)keuken.
Tweede etage Hoeksteen
Per 1 oktober 2013 komt op de 2e
etage circa 139 m² (BVO) kantoorruimte voor verhuur beschikbaar
met (kofﬁe)keuken en berging/kopieerruimte. Het is een grotendeels
open ruimte die vrij kan worden ingedeeld. Op deze etage is een gedeeld toilet aanwezig.

Medegebruik vergaderruimte
eerste etage
In overleg met de overige huurders
kan bovendien gebruik worden gemaakt van de op de 1e etage aanwezige gemeenschappelijke (vergader)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- 513111.

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 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
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.
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.
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 gemeente@
uithoorn.nl, t.a.v. D. Spies.
Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 47”. Ter inzage van 31
mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
Ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding. Ter inzage van
31 mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31 mei t/m
11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
Ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage t/m 1 juli 2013. Info: de heer B. de Bruin, tel. 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder). Ter inzage vanaf 31 mei 2013 tot en met 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297513111.
Ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1. Ter inzage van 31 mei t/m
11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Hoofdweg
47. Ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2013. Info: mevrouw J. Kars, tel. 0297513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Jaagpad tussen 18A en 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning met garage. Ontvangen 17 mei 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Muur 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een balkon.
Ontvangen 22 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.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 180, vergunning aan de exploitant van horecabedrijf
Grand Café Plux voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 26 mei 2016.
Bezwaar t/m 3 juli 2013.

De Kwakel
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor organiseren van een AB-feest op 1 juni 2013 van 21.00 tot 01.00 uur.
- Kerklaan 22, vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Cafetaria ‘t Trefpunt voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 26 mei 2016. Bezwaar t/m
3 juli 2013.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5, vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Drinken &
Zo voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 22 augustus 2013 en voor
het schenken van alcoholische drank t/m 22 augustus 2013. Bezwaar t/m 4 juli 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zijdelveld, vergunning aan mevrouw Brakel voor het organiseren van de Kunstroute Zijdelveld op 1 en 2 juni 2013 van 12.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 8 juli 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- De Mérodelaan 1, vergunning aan Stichting Marsiurupan voor het organiseren
van een Indonesische Bazaar op 1 juni 2013 in kerkgebouw De Schutse. Bezwaar t/m 4 juli 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan mevrouw Brakel voor het ophangen van 2 spandoeken om
kenbaarheid te geven aan de Kunstroute op 1 en 2 juni 2013. Bezwaar t/m 2
juli 2013.

WWW.UITHOORN.NL

KENNISGEVING AANWIJZINGSBESLUITEN HONDENROUTES

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een hondenroute hebben aangewezen in de wijk De Oker waar de plicht tot het opruimen van
uitwerpselen van honden niet geldt. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, cluster Veiligheid en Handhaving (tel. 0297513111).
Uithoorn, 17 mei 2013

BELEIDSREGELS LEERLINGENVERVOER VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken volgens het bepaalde in artikel
139 van de Gemeentewet bekend dat: naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van 25 april 2013 de vastgestelde Beleidsregels Leerlingenvervoer zijn
aangepast. Deze zijn op 16 mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. De Beleidsregels Leerlingenvervoer treden met terugwerkende kracht in werking op 2
mei 2013. De beleidsregels zijn te raadplegen op www.uithoorn.nl en liggen permanent ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Het Erf met ingang van vrijdag 31 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
In De Kwakel, naast de woonwijk ‘De Kwakel achter de kerk’ is het perceel Boterdijk 174 gelegen. Voor dit perceel is een viertal woningen voorzien. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Het Erf” ligt vanaf vrijdag 31 mei 2013 tot en met
donderdag 11 juli 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, 29 mei 2013

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij vier meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Mangia e Bevi, Willem-Alexanderpoort 62 te Uithoorn voor de verandering van
een horecabedrijf.
- Total Energy Service, Wiegerbruinlaan naast 4 te Uithoorn voor de oprichting
van een bedrijf waar opslag plaatsvindt.
- Energ Nadelo BV, Wiegerbruinlaan naast 4 te Uithoorn voor de oprichting van
een bedrijf waar warmtekrachtinstallaties worden geleverd en onderhouden en
waar tevens opslag van olie plaatsvindt.
- De heer H. Braam, Kalslagerweg 12 te De Kwakel voor de oprichting van een
bedrijf met de activiteiten telen of kweken van gewassen in een kas in (verbinding met) de grond.

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, 29 mei 2013

TER INZAGE ONTWERP BEGROTING 2014 EN MEERJARENRAMING
2015-2017 VAN OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf heden tot 1 juli 2013 voor
een ieder in het gemeentehuis ter inzage ligt de Ontwerp begroting 2014 en de
Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Uithoorn, 24 mei 2013

Vervolg op volgende blz.
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Vervolg van vorige blz.
TER INZAGE LEGGING
Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum met ingang van 31 mei 2013 gedurende
zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De waterlijn van het dorpscentrum wordt vernieuwd. Om meer recreatievaart naar
het centrum toe te trekken, worden de bestaande steigers aan de Wilhelminakade
en het Marktplein vervangen voor een passantenhaven. Daarnaast komt langs het
Irenepad (onder en nabij de brug) een boodschappensteiger en nabij de Thamerkerk een jachthaven, die mede zal worden gebruikt door een botenmakelaar. Omdat deze plannen in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan moet dat worden herzien om de plannen planologisch mogelijk te maken. Hiervoor wordt het
bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum opgesteld.

Het bestemmingsplan betreft drie losse locaties langs de waterlijn van het dorpscentrum. Hierbij gaat het om een boodschappensteiger, een passantenhaven en
een jachthaven. Hierna zullen de ontwikkelingen per locatie worden toegelicht.
Locatie boodschappensteiger
Aansluitend aan de steiger van de horecagelegenheid ‘Het Rechthuis’ wordt langs
het Irenepad een steiger gerealiseerd, welke doorloopt onder de Prinses Irene
Brug. Het idee achter deze steiger is dat boten korte tijd kunnen aanleggen om bij
de winkels boodschappen te kunnen doen.
Locatie passantenhaven
Op deze locatie liggen in de huidige situatie steigers. Deze worden geheel vervangen. Langs de hele kade komt ter hoogte van het Marktplein/Wilhelminakade een
steiger te liggen. Haaks op deze steiger komen steigers van maximaal 3 meter
breed het water in te liggen voor het aanmeren van boten. De steigers krijgen verschillende lengtes, dit heeft te maken met het aanbieden van ligplaatsen voor boten van verschillende lengtes en met de vaarroute van beroepsvaart in de Amstel.

Waar het Marktplein overgaat in de Wilhelminakade komt een grote steiger die
geschikt is voor evenementen en mogelijkheden biedt voor een groot terras. Grotere boten kunnen hier passagiers afzetten en ophalen. Bij het voormalige raadhuis wordt de mogelijkheid geboden om een terras te maken indien er een horecafunctie in het gebouw komt. Naast de evenementensteiger komt in de vorm van
een trap een verbrede steiger. Deze is bedoeld voor voorbijgangers om te kunnen zitten.
Locatie jachthaven
Vanaf de Thamerkerk wordt langs de Wilhelminakade een jachthaven gerealiseerd. De jachthaven kent een tweeledig gebruik. Aan de ene kant komt een ‘echte’ jachthaven, aan de andere kant wordt de haven gebruikt door een botenmakelaar. In de haven komen boten voor de verkoop te liggen waar potentiele kopers
deze kunnen bezichtigen. De bestaande opstelplaats voor de beroepsvaart blijft
intact. De ligplaatsen bevinden zich aan de steiger achter de opstelplaats. Op de
entreesteiger komt een gebouwtje met voorzieningen voor de jachthaven.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Waterlijn dorpscentrum” ligt vanaf vrijdag 31 mei
2013 tot en met donderdag 11 juli 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. Vanwege de omvang van
het bestemmingsplan zijn de bijlagen alleen digitaal te raadplegen via voornoemde website.
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, 29 mei 2013

TER INZAGE LEGGING
Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 47” met ingang van vrijdag 31 mei 2013
gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
Op 19 december 2012 hebben burgemeester en wethouders een ruimte voor ruimte- overeenkomst gesloten met de eigenaar van deze percelen. Kern van deze
overeenkomst is dat de productiecapaciteit inclusief het recht op een bedrijfswoning van het huidige tuinbouwbedrijf aan de Drechtdijk 69 wordt verplaatst naar
de hoofdvestiging aan de Achterweg/Hoofdweg. Alle opstallen aan de Drechtdijk
69 worden gesloopt. Het gehele perceel achter het woonlint wordt grasland. En in
het lint worden twee kangoeroewoningen gerealiseerd.
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan betreft de herziening van de bestemmingen om de bouw van de kangoeroewoningen aan de Drechtdijk 69 en de bouw
van een bedrijfswoning aan de Hoofdweg 47 mogelijk te maken.

W

s

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69-Hoofdweg 47” ligt vanaf vrijdag 31
mei 2013 tot en met donderdag 11 juli 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

dere uitwerking. Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt het beeldkwaliteitsplan geen deel uit van het bestemmingsplan maar wordt het opgenomen in
de welstandsnota.

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.

Ter inzage
Bovengenoemde stukken liggen vanaf 31 mei 2013 tot en met 11 juli 2013 ter inzage en zijn digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de stukken 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. Vanwege de omvang van het bestemmingsplan zijn de bijlagen alleen digitaal te raadplegen via voornoemde website.

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.

Uithoorn, 29 mei 2013

TER INZAGE LEGGING ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg
fietsverbinding (NL.IMRO.0451.BPFietsverbinding-OW01)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg fietsverbinding gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd.

De reden voor dit ontwerp bestemmingsplan is als volgt. Bij de totstandkoming van
het UVVP in 2008 is er onderzoek gedaan naar de zwakke fietsschakels in het regionale en lokale fietsroutenet. Dit heeft ertoe geleid dat het project Fietsverbinding Noorddammerweg in het uitvoeringsprogramma van het UVVP is opgenomen. Ook tijdens het opstellen van het VerkeersStructuurPlan (VSP) De Kwakel
kwam deze verbinding ter sprake als langgekoesterde wens.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg fietsverbinding ligt vanaf vrijdag
31 mei 2013 t/m donderdag 11 juli 2013 ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De
Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel. Het ontwerp bestemmingsplan is elektronisch beschikbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg fietsverbinding
kenbaar maken aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing
nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn 29 mei 2013

TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt,
ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en ontwerpbesluit
Hogere waarde (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, het Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en het Besluit
Hogere waarde (Wet geluidhinder) met ingang van 31 mei 2013 gedurende zes
weken ter inzage ligt.
Ontwerpbestemmingsplan
Op het voormalige Campinaterrein en het terrein van de Vleeschhoek, gelegen
tussen de Thamerweg en de Wilhelminakade langs de Amstel, wordt de ontwikkeling van 288 woningen mogelijk gemaakt. Langs de Amstel wordt een lint ontwikkeld met variatie in het bebouwingsbeeld met meerdere bouwlagen en hier en
daar een accent. De bebouwing langs de Petrus Steenkampweg is afgestemd op
de grotere schaal van de omgeving (het voormalig spoortracé) en introduceert de
bebouwing in het Amstellint. De bestaande bebouwing langs de Wilhelminakade
wordt op een vloeiende manier opgenomen in het Amstellint.

De achterliggende woongebieden hebben een eigen identiteit, die aansluit op de
karakteristiek van de bestaande omgeving (Thamerweg/Burgemeester van Meetelenstraat). De schaal van de achterliggende woningen sluit aan op de omgeving, voornamelijk in twee bouwlagen met kap. De overgang naar de Thamerweg
is gevarieerd en kleinschalig. Binnen de woongebieden vormen de twee centrale pleinen rustpunten in de woonbuurtjes. Door middel van een stelsel van assen
zijn deze verbonden met de Amstel. Bij de Thamerkerk is een kerkplein voorzien.

Aan de oostelijke zijde wordt, door toevoeging van kleinschalige bedrijfsruimte, een geleidelijke overgang gemaakt naar het aanliggende bedrijventerrein. De
groenstructuur ondersteunt de gekozen stedenbouwkundige structuur. Het parkeren wordt zodanig opgelost dat het niet dominant in het straatbeeld aanwezig is.
De bouwvlakken worden zo vormgegeven dat er ook op de hoeken en langs de
zijkanten een fraaie aansluiting is op het openbaar gebied.
Omdat de ontwikkeling van de Vinckebuurt in strijd is met het geldende bestemmingsplan wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Ontwerp-Beeldkwaliteitsplan
In het kader van het bestemmingsplan is een ontwerp-beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan geeft richtlijnen voor de vormgeving van de architectuur om de beoogde kwaliteit en eigenheid van de Vinckebuurt te waarborgen. Het reikt architectuurkenmerken aan die dienen als leidraad voor de verdere uitwerking van de
verschillende onderdelen van het plan. Verder worden enkele specifieke, beeldbepalende plekken aangeduid die een bijzondere benadering verdienen bij de ver-

WWW.UITHOORN.NL

Ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens zijn
tot vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder.
Het verzoek heeft betrekking op nieuwbouw van woningen aan in de Vinckebuurt.
De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door de aanwezige bedrijven in de
omgeving. De Vinckebuurt ligt in de nabijheid van een gezoneerd industrieterrein.

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitsplan 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 en het
beeldkwaliteitsplan.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde kenbaar maken aan het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA
Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over het verzoek vaststelling hogere waarde.

Crisis- en herstelwet
Dit ontwerpbestemmingsplan betreft tevens een project als bedoeld in afdeling 6
van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zullen zijn op de beroepsprocedure
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu
nog niet aan de orde.
Uithoorn, 29 mei 2013

ONtWeRP-uItWeRkINgsPLaN ‘HOF vaN uItHOORN Fase 1”
TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om voor Hof van Uithoorn fase 1 een uitwerkingsplan vast te stellen.

Toelichting
Om het woningbouwproject Legmeer-West te kunnen ontwikkelen heeft de raad in
2005 het bestemmingsplan Legmeer-West vastgesteld. Voor onderhavig plangebied ‘Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 1’ is in het bestemmingsplan een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Met voorliggend uitwerkingsplan wordt de ontwikkeling van het plan Legmeer-West, Hof van Uithoorn fase 1 juridisch planologisch mogelijk gemaakt.
Ter inzage
Het ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1 ligt vanaf vrijdag 31 mei 2013
tot en met donderdag 11 juli 2013 ter inzage. Het ontwerp-uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daarnaast ligt het ontwerp-uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het
gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen het ontwerp-uitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA . Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan.
Uithoorn, 29 mei 2013

WET GELUIDHINDER
Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Hoofdweg 47

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op een nieuw te bouwen bedrijfswoning aan de
Hoofdweg 47 te De Kwakel. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door
het wegverkeer van de Hoofdweg.
Het besluit vaststelling van hogere waarden ligt, met de daarbij behorende stukken,
vanaf 30 mei tot 11 juli 2013 tijdens kantooruren ter inzage in het informatiecentrum
van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien.

Opmerkingen over het ontwerpverzoek kunnen binnen bovengenoemde termijn
schriftelijk bij ons college worden ingebracht (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Degene die bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Uithoorn, 24 mei 2013
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

volg de raad op twitter,
via @RaadUithoorn

‘Geef alle supermarkten ruimte voor zondagopenstelling’
Raadslid Benno van Dam van Ons Uithoorn

In deze aflevering van de Raadspagina vraagt
raadslid Benno van Dam van Ons Uithoorn
aandacht voor de zondagopenstelling van
winkels in Uithoorn. Hij wil dat alle winkeliers
en supermarkten de mogelijkheid krijgen
de winkeldeuren te openen op zondag. “Dat
betekent opheffing van ongelijkheid en kan
voordelig uitpakken voor de werkgelegenheid.”

1

Wat is de stand
van zaken met de
zondagsopenstelling?
“De zondagsopenstelling is
geregeld in een landelijke wet.
Volgens deze Winkeltijden
wet mogen winkels maximaal
één keer per maand op zondag
open. In een gemeente met de
schaalgrootte van Uithoorn
is ontheffing mogelijk voor
één winkel.”

2

Dat is nu verleden
tijd, toch?
“Klopt, deze week heeft de
Eerste Kamer een wetswijzi
ging goedgekeurd. Dit bete
kent dat Den Haag niet langer
gaat over de openstelling van
winkels op zondag, maar dat
iedere gemeente zélf een keuze
mag maken. In Uithoorn kan
die keuze anders uitpakken
dan in bijvoorbeeld Staphorst.”

3

Wat betekent
deze wetswijziging
voor Uithoorn?
“Op dit moment kent Uithoorn
twaalf koopzondagen per jaar.
Op die dagen hebben alle win
kels de mogelijkheid de deuren
te openen, maar in de praktijk
maken alleen de supermarkten
hiervan gebruik. Een uitzon
deringspositie heeft Albert
Heijn op het Amstelplein.
Deze supermarkt heeft een
vergunning om elke zondag
open te zijn. Ik wil een debat in
de gemeenteraad over de wen
selijkheid van deze situatie.”

4

Wat moet er
volgens Ons
Uithoorn gebeuren?
“Het lijkt ons redelijk de
ongelijkheid op te heffen
door de zondagsopenstelling
mogelijk te maken voor alle
supermarkten én de overige
winkels. Dit kan ook voordelig
uitpakken voor de lokale
werkgelegenheid. Hiervoor
zullen we wel onze lokale ver
ordening moeten aanpassen.
In de raadsvergadering van
donderdag 6 juni zullen we
het college van B en W vragen
of zij het met ons eens is.”

5

Wat vindt de middenstand van Uithoorn
er eigenlijk zelf van?
“Uit een onderzoek in 2010

Voor hen is dat bedrijfseco
nomisch niet interessant.
Anders ligt het voor
de supermarkten.

“Zondagopenstelling lijkt voor
winkeliers niet interessant”
bleek dat de meeste winke
liers in Uithoorn geen
belangstelling hebben voor
de zondagsopenstelling.
Ze verwachten geen extra
omzet, maar wel het uitsme
ren van dezelfde omzet over
meer openingsuren.

Ik spreek wel eens met de
bedrijfsleiders van C1000 en
Deen en weet dat zij dolgraag
elke zondag hun winkeldeuren
willen openen. Zij vinden het
niet eerlijk dat alleen Albert
Heijn op het Amstelplein elke
zondag open mag zijn.”

Gast van de raad

Strategische Visie

Altijd al willen weten wat
de gemeenteraad precies
doet, hoe het gemeente
bestuur werkt en hoe een
raadsvergadering verloopt?
Meld u dan aan bij Gast
van de Raad. Bij deze bijeen
komst wordt u voorafgaand
aan een raadsvergadering
ontvangen door twee
gemeenteraadsleden.
Zij beantwoorden al uw
vragen over het werk van
de raad en vertellen u meer

U heeft op deze pagina
al een tijd niets gehoord
over de Strategische Visie.
Dat komt omdat intern
hard wordt gewerkt aan
de definitieve tekst.
Volgens planning wordt
die op 10 juni 2013 aan
geboden aan de raad. Zoals
eerder beloofd, is er daarna
nog een mogelijkheid voor
inwoners van Uithoorn
om hun mening over de
tekst te geven. Dat kan

over hun persoonlijke
invulling van het raads
lidmaatschap. Na afloop
kunt u (een gedeelte van) de
raadsvergadering bijwonen.
De eerstvolgende ‘Gast
van de Raad’ is op donderdag
20 juni 2013 van 18.15 uur
tot 19.15 uur. U kunt zich op
geven via griffie@uithoorn.nl
of via (0297) 513 963.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

tijdens een inloopbijeen
komst op het gemeentehuis
op maandag 17 juni 2013,
vanaf 19.30 uur.
De raadsleden nemen
uw inbreng dan mee in hun
overwegingen. De definitieve
vaststelling van de Strategische
Visie is tijdens een
extra raadsvergadering
op 20 juni 2013.

RaaDsagenDa
Datum: 30 mei 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Programmarekening
2013 en 1ste voortgangsrapportage 19.45 uur

4

Openstelling Randweg
22.00 uur

5

Grondstoffenbeleid
2014-2020 22.30 uur

Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De volgende raadsvergadering is op donderdag 6 juni
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.

