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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

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

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. 

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.offi cielebekendmakingen.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: 
- Ontwerp Natuurbeheerplan 2015. Inzageperiode van 28 april 2014 t/m 9 juni 

2014. Inlichtingen bij Leefomgeving, Lillian Becker, (0297)-513 111.
- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Langelaan Drechtdijk 90 De Kwa-

kel Bezwaarperiode van 21 mei 2014 t/m 24 juni 2014. Inlichtingen bij Publieks-
zaken, H.J. Jansen - de Noo, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Fresialaan 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de ko-

zijnen in de voorgevel. Ontvangen 19 mei 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 60 t/m 100 en Zijdelrij 5 t/m 10, aanvraag omgevingsvergun-

ning voor het uitbreiden en renoveren van het Winkelcentrum Zijdelwaard. Ont-
vangen 16 mei 2014.

 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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Schootsveld 17, omgevingsvergunning voor het vergroten van de bestaande 

steiger. Bezwaar: t/m 2 juli 2014. Geertruidahoeve 2.
- Melding ontvangen van de heer Nabarro voor het verplaatsen van de uitweg 

van het perceel Geertruidahoeve 2 naar de Geertruidahoeve.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 84, omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

dakkapel aan de voorzijde en het verhogen van de nokhoogte van het zadel-
dak. Bezwaar: t/m 2 juli 2014.

De Kwakel
- Drechtdijk 9. Vergunning aan de exploitant van V.O.F. Bistro9 voor het exploi-

teren van een horecabedrijf en een drank- en horecavergunning t/m 1 augus-
tus 2014. Bezwaar t/m 11 juni 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan de heer Plasmeijer voor het innemen van een in-

cidentele standplaats voor de verkoop van kerstbomen op 6 en 13 december 
2014. Bezwaar t/m 30 juni 2014. 

- Vergunning aan mevrouw Dalderup voor het organiseren van een antiek, curi-
osa en kunstmarkt op 24 augustus 2014. Bezwaar t/m 26 juni 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- De Mérodelaan 1. Vergunning aan Stichting Marsiurupan voor het organise-

ren van een Indonesische Bazaar op 7 juni 2014 van 10.00 tot 17.00 uur. Be-
zwaar t/m 26 juni 2014.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Het gemeentehuis en de gemeen-
tewerf en het informatiecentrum 
Dorpscentrum zijn tijdens de feest-
dagen gesloten op:
- Donderdag 29 mei 
 (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 30 mei 
 (Inklemdag)
- Maandag 9 juni 
 (2e Pinksterdag)

De balie voor het aanvragen van 
paspoorten, rijbewijzen en andere 
producten is dan ook gesloten. U 
kunt wel online uw afspraak plan-
nen. Er is rekening gehouden met 
de afwijkende openingstijden. U 
kunt dan zelf bepalen wanneer het 
u uitkomt om naar het gemeen-
tehuis te komen. Kijk hiervoor op 
www.uithoorn.nl/afspraak. 

Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis

Elektrakasten voor 
passantenhaven
In de week van 26 mei worden elek-
trakasten geplaatst langs de wa-
terlijn. Hiervoor zijn wat graafwerk-
zaamheden nodig. De meterkast en 
een vijftal stroomkastjes zorgen voor 
elektriciteit voor recreanten die met 

hun boot in de passantenhaven lig-
gen. De kastjes kunnen ook gebruikt 
worden voor bijvoorbeeld een bra-
derie. Bij herinrichting van de wa-
terlijn (na het vaarseizoen), komt de 
stroomvoorziening op de steigers. 

Leerlingenvervoer 2014-2015 
aanvragen vóór 1 juni 2014 
Als uw kind niet zelfstandig naar 
school kan, is er voor uw kind leerlin-
genvervoer. 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 leerlin-
genvervoer (schooljaar 2014/2015) 
moet u met uw DigiD-code invullen 
via www.uithoorn.nl (zoekopdracht 
leerlingenvervoer).

Om in aanmerking te komen voor 
leerlingenvervoer (regeling) moet 
u het aanvraagformulier vóór 1 ju-

ni 2014 inleveren! Aanvragen die 
na 1 juni bij ons binnen komen, ne-
men 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 reke-
ning.
Voor leerlingen met een meerjari-
ge beschikking kan via de website 
www.uithoorn.nl een verkorte aan-
vraag worden ingediend. Verwijst u 
dan graag naar het zaaknummer van 
de eerder afgegeven beschikking (in 
dit geval de beschikking schooljaar 
2013/2014).

Aanleg boodschappensteiger
Volgende week beginnen de werk-
zaamheden voor de aanleg van de 
boodschappensteiger bij De Schans. 
Deze steiger komt te liggen tussen 
het Rechthuis en de Prinses Irene-
burg. De werkzaamheden bestaan 
uit het weghalen van een deel van de 

begroeiing, de aanleg van een stei-
ger  en het plaatsen van een bord. 

De herinrichting van de kade en de 
aanleg van de uitkijksteiger gebeurt 
tegelijk met de herinrichting van de 
waterlijn na het vaarseizoen.

Rooien bomen Heijermanslaan
Er is inmiddels begonnen met de uit-
breiding van het winkelcentrum Zij-
delwaardplein. De eerste sloopacti-
viteiten zijn een feit. Ook wordt er ge-
werkt aan ondergrondse kabels en 
leidingen. Voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden is het noodzakelijk 
om 8 bomen (elzen) te kappen. De el-
zen staan in de groenstrook tussen 
de Wiegerbruinlaan en het tankstati-
on aan de Heijermanslaan. De bomen 
staan niet op onze lijst van waarde-
volle bomen. Als de herinrichting van 

de Heijermanslaan klaar is, worden 
opnieuw 8 stuks bomen aangeplant. 

Reageren
U kunt tot uiterlijk 9 juli 2014 schrif-
telijk reageren op dit plan. Zet u in 
uw reactie uw naam en uw contact-
gegevens en stuur dit aan de heer P. 
Pieterse, afdeling Leefomgeving, ge-
meente@Uithoorn.nl, waarin u dui-
delijk aangeeft waarover u informa-
tie wilt ontvangen. U krijgt een reactie 
van ons terug.




