OF F IC IË L E ME D E DE LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N

Gem

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.

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
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.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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
vrijdag
08.30-12.00 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

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 commissievergaderingen 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

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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden 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 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.

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.ofﬁcielebekendmakingen.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.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Noorddammerweg 33 (NL.IMRO.0451.WPNoordd33-VG01), Noorddammerweg 37-39 (NL.IMRO.0451.WPNoordd3739-VG01), Randweg 101 (NL.IMRO.0451.WPRandweg101-VG01), Randweg 105 (NL.IMRO.0451.WPRandweg105-VG01). Inzageperiode 6 mei 2016 tot en met 16 juni 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van de Pol (0297) 513111.
- Vaststelling wijzigingsplan “Drechtdijk 56”. Inzageperiode 3 juni 2016 tot en
met 14 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 8 en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet
geluidhinder). Inzageperiode 3 juni 2016 tot en met 14 juli 2016. Inlichtingen
bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Uitnodiging Uithoornse
Veteranendag 2016
Burgemeester Dagmar OudshoornTinga nodigt alle Uithoornse veteranen uit voor de lokale veteranendag.
U bent op woensdag 1 juni vanaf
19.45 uur welkom in het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16. Het ofﬁciële deel begint om 20.00 uur.
Dagmar Oudshoorn-Tinga spreekt
de veteranen toe en plaatst als eerste een persoonlijke boodschap met
Witte Anjer op de “Wall of Honour”.

Ook u kunt daarna uw persoonlijke
boodschap achterlaten. Onder het
genot van een hapje en een drankje kunt u met elkaar van gedachten wisselen. In het gemeentehuis
is ook een kleinschalige tentoonstelling rondom de tweede wereldoorlog
ingericht. Van 1 juni tot en met 23 juni kunt u zelf een boodschap achterlaten op de Wall of Honour in de hal
van het gemeentehuis.

Start consultatieronde
Uithoornlijn
Op 2 juni start de consultatieronde (informatie en reactie) over de Uithoornlijn. Alle onderzoeken én de keuze van
de stuurgroep staan vanaf 1 juni 2016
op de website www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn gepubliceerd. In
de periode van 2 tot en met 29 juni kan
iedereen reageren op het voorkeursbesluit van de stuurgroep en op alle
deelonderzoeken. Op 1 juni worden
een nieuwsbrief over het voorkeursbesluit en de deelonderzoeken, en alle onderzoeken zelf openbaar.
Informatieve raadsvergadering
Op 8 juni om 20.00 uur vindt er een
informatieve raadsvergadering over
de Uithoornlijn plaats in de raadszaal
van het gemeentehuis in Uithoorn. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de
gemeenteraad informatie gegeven
over het voorkeursbesluit, het proces
en alle onderzoeksresultaten. Het is
een openbare bijeenkomst, wat betekent dat belangstellenden bij de bijeenkomst aanwezig mogen zijn. Houd
er rekening mee dat er in de raadszaal
beperkte plekken beschikbaar zijn. Tijdens deze informatieve bijeenkomst is
het niet de bedoeling dat er wordt ingesproken. Wel kunt u tijdens de consultatieronde schriftelijk uw reactie
kenbaar maken bij de Stadsregio. Bij
voorkeur via het mailadres uithoornlijn@stadsregioamsterdam.nl of an-

ders via de post: Project Uithoornlijn,
p/a Stadsregio Amsterdam, postbus
626, 1000 AP Amsterdam.
Bij de besluitvormingsprocedure na
de zomer wordt uiteraard voldoende
ruimte geboden aan belangstellenden
voor mondelinge inspraak.
Inloopbijeenkomst Thamerkerk
Voor alle belangstellenden wordt daarnaast een informatieve inloopsessie in
de Thamerkerk georganiseerd, op 13
juni van 17.00 tot 21.00 uur. Ook op
deze bijeenkomst gaat het om informatie over het voorkeursbesluit, het
proces en alle onderzoeksresultaten.
Zoals hierboven al is beschreven, is
schriftelijk reageren mogelijk.
Besluitvorming
Alle reacties die binnenkomen, worden gebundeld en voorzien van een
reactie in een reactienota. Daarin
wordt per opmerking aangegeven in
hoeverre deze nog leidt tot aanpassing van de plannen, nader onderzoek
enzovoorts. Deze reactienota wordt
meegenomen in het uiteindelijke voorstel naar de gemeenteraad. Besluitvorming door de gemeenteraden van
Uithoorn en Amstelveen, de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam
en Gedeputeerde Staten van NoordHolland zal plaatsvinden in het najaar
van 2016.

De Kwakel
- Boterdijk 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheide oprit en het vervangen van de bestaande brug. Ontvangen 24 mei
2016.
- Jaagpad nabij 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
stal. Ontvangen 15 mei 2016.
- Drechtdijk 89, aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie gesloten
bronsysteem. Ontvangen 26 mei 2016.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhoff, Buitendijks)
- Cartograﬁelaan 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een dakterras op de garage. Ontvangen 21 mei 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 bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Banken 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed en
breakfast in de voormalige hooischuur.
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
- Burg. Van Meetelenstraat / Vinckebuurt, vergunning kabels en leidingen voor
het uitbreiden en deels vervangen van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 juli 2016.

De Kwakel
- Vuurlijn 51. Verklaring van geen bezwaar aan de Sport en Spel voor het organiseren van het Sport en Spel weekend KDO van 20 t/m 22 mei 2016.
- Iepenlaan 19, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 30 juni 2016.
- Boterdijk locatie 1 en 2, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen
van drinkwaterleiding ten behoeve van nieuwbouw. Bezwaar t/m 5 juli 2016.
- Pastoor J. van Dijklaan, vergunning kabels en leidingen voor het vervangen
van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 juli 2016.
- Boterdijk 91, vergunning kabels en leidingen voor het vervangen van bestaande elektriciteitskabel voor 4x150AL in verband met herhaalstoring. Bezwaar
t/m 5 juli 2016.
- Linie 1d, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe
woning. Bezwaar: t/m 7 juli 2016.
De Legmeer (Buitendijks, Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Evenemententerrein Legmeer-West. Evenementenvergunning verleend aan
Mico-Event voor het organiseren van een kofferbakmarkt op 22 mei, 19 juni,
17 juli en 14 augustus 2016 van 9.00 – 16.00 uur. Bezwaar t/m 24 juni 2016
- Evenementenvergunning verleend aan V.O.F. Amstelland Festival voor het organiseren van het Amstelland Festival van 24 t/m 26 juni 2016.
- Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend voor het schenken van
zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Amstelland Festival van 24 t/m 26
juni 2016. Bezwaar t/m 29 juni 2016.

Dorpscentrum
- Prinses Christinalaan 3. Evenementenvergunning verleend voor Kick-off
Kunstkastjes Uithoorn op 28 mei 2016. Bezwaar t/m 9 juni 2016.
- Evenementenvergunning verleend voor Ibiza Night op de evenementensteiger aan het Marktplein/Wilhelminakade op 4 juni 2016. Onthefﬁng artikel 35

-

-

-

Drank- en Horecawet verleend aan de exploitant van Café de Gevel en Café
de River voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Ibiza
Night. Bezwaar t/m 11 juli 2016.
Wilhelminakade 3 en 5. Evenementenvergunning verleend aan Stichting
Werkgroep Horeca Uithoorn voor het evenement 1 jarig kade op 28 mei 2016.
Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend aan Stichting Werkgroep
Horeca Uithoorn voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement 1 jarig kade. Bezwaar t/m 7 juli 2016
Marktplein 11. Onthefﬁng voor het ten gehore brengen van geluid verleend
aan V.O.F. Sjiek aan de Amstel tijdens het midsummernight dinner op 21 juni 2016. Onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet verleend aan V.O.F. Sjiek
aan de Amstel voor het schenken van zwak-alcohol houdende dranken tijdens
het midsummernight dinner. Bezwaar t/m 7 juli 2016.
Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade. Evenementenvergunning verleend
aan mevrouw Dalderup voor het organiseren van een Antiek, Curiosa en
Kunstmarkt op 11 juni en 13 augustus 2016 van 10.00 tot 17.00 uur. Bezwaar
t/m 8 juli 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Evenementenvergunning verleend aan Stichting Kunstroute Zijdelveld voor
het organiseren van de Kunstroute 2016 op Laan van Meerwijk 2 en het Zijdelveld 17 t/m 70 op 28 en 29 mei 2016. Bezwaar t/m 4 juli 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei 3 - Onthefﬁng overig geluid voor UWTC, afdeling BMX voor de BMX
wedstrijden op 29 mei 2016 en 18 september 2016. Bezwaar t/m 4 juli 2016.
- Straatsburgﬂat – melding voor een tijdelijke uitweg voor GP Groot Infra namens Woningstichting Eigen Haard van mei 2016 tot uiterlijk juli 2017.
-

OVERIGE BEKENDMAKINGEN / UITHOORN - DE KWAKEL

Vergunning verleend aan V.O.F. Amstelland Festival voor het plaatsen van 20
tijdelijke reclameborden en spandoeken van 13 t/m 27 juni 2016 om bekendheid te geven aan het Amstelland Festival van 24 t/m 26 juni 2016. Bezwaar
t/m 29 juni 2016
Vergunning verleend aan Stichting Kunstroute Zijdelveld voor het plaatsen van
20 tijdelijke reclameborden van 16 t/m 30 mei 2016 om bekendheid te geven
aan de Kunstroute Zijdelveld op 28 en 29 mei 2016. Bezwaar t/m 28 juni 2016.
Vergunning verleend aan Stichting Kunstroute Zijdelveld voor het plaatsen van
20 tijdelijke reclameborden van 16 t/m 30 mei 2016 om bekendheid te geven
aan de Kunstroute Zijdelveld op 28 en 29 mei 2016. Bezwaar t/m 28 juni 2016.
Vergunning verleend aan Mico-Event voor het plaatsen van 15 tijdelijke reclameborden van 14 t/m 22 mei 2016 om bekendheid te geven aan de Kofferbakmarkt op het evenemententerrein Legmeer-West op 22 mei 2016. Bezwaar t/m
30 juni 2016.
Verklaring van geen bezwaar voor Le Champion voor passage door de gemeente Uithoorn. Het betreft passage van de Decathlon Cycle Tour Amsterdam op 12 juni 2016 tussen 12.00 uur en 14.45 uur.
Vergunning verleend aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20
tijdelijke reclameborden van 10 t/m 23 mei 2016 om bekendheid te geven aan
de opening van het winkelcentrum Zijdelwaardplein.
Vergunning verleend aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20
tijdelijke reclameborden van 3 t/m 17 juni 2016 om bekendheid te geven voor
de oproep mening geven over de buslijn Uithoorn.

VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN “DRECHTDIJK 56”

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.9a van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Drechtdijk 56’
met planidentiﬁcatienummer NL.IMRO.0451.WPDrechtdijk56-VG01 ongewijzigd
hebben vastgesteld.
Toelichting
Op 25 juni 2015 is het bestemmingsplan Landelijk Gebied – De Kwakel Tuinbouwgebied door de gemeenteraad van Uithoorn vastgesteld. De behoefte aan bedrijfswoningen bij de gevestigde bedrijven in dit gebied is afgenomen. Hierdoor is
de vraag ontstaan om vrijgekomen bedrijfswoningen om te zetten naar burgerwoningen. In het bestemmingsplan is voor een aantal percelen in het woonlint een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om deze bedrijfswoningen, met bijbehorende gronden, te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Voor bovenstaand adres is
verzocht om toepassing te geven aan deze wijzigingsbevoegdheid. Het verzoek
past binnen de wijzigingsvoorwaarden.
Terinzage
Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 3 juni 2016
gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk
16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (3 juni 2016 t/m 14 juli 2016) kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig
met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een
ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet
in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 1 juni 2016

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 8
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE (WET GELUIDHINDER)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 8 met planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn8OW01 en het ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) met ingang van
vrijdag 3 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting ontwerpbestemmingsplan
De aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is het initiatief om op
het perceel Vuurlijn 8 een tweede woning te realiseren. Het initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken, wordt een
bestemmingsplanprocedure opgestart.

Ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde van maximaal 55 dB als bedoeld
in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op het realiseren van een
tweede woning op het perceel Vuurlijn 8 te De Kwakel. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Koningin Máximalaan. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarde liggen vanaf
vrijdag 3 juni 2016 t/m donderdag 14 juli 2016 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.

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
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.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een belanghebbende 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.
Uithoorn, 1 juni 2016

OPENBARE KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de
jaarstukken 2015 van de gemeente Uithoorn vanaf heden in het gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16 en de openbare bibliotheek Alfons Ariënslaan 1, voor een
ieder ter lezing is neergelegd.
De rekening is verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, welke bedragen:
voor een programmarekening per stuk
€ 8,60
voor een productenrekening per stuk
€ 98,25
voor een volledig exemplaar van de bijlagen bij de rekening per stuk
€ 76,10

WWW.UITHOORN.NL

De Gemeenteraad van
Uithoorn informeert u
over zijn activiteiten

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

Winkelcentrum Zijdelwaard, een verrijking voor Uithoorn

Jan Mollema, PvdA

Het ging niet zonder slag of stoot, de realisatie
van winkelcentrum Zijdelwaard. Bijna twaalf
jaar heeft het geduurd, maar 20 mei was
dan eindelijk de feestelijke heropening.
Raadslid Jan Mollema van de PvdA was vanaf
het eerste uur bij het project betrokken.
“Ik ben trots op wat ze er hebben neergezet
en ontzettend blij voor de winkeliers.”
Het duurt even, maar dan
heb je ook wat. Een prachtig
gemoderniseerd winkel
centrum. Met veel ruimte

en lichtinval. Diverse
winkels en fijne horeca
gelegenheden en gratis
parkeergelegenheid.

Jan Mollema is blij met
het resultaat, maar wat
heeft het lang geduurd...
“De bewoners van de
aanliggende straat hebben
zich erg tegen het plan
verzet. Ze wilden de groene
strook tussen hun huis en
dat van het winkelcentrum
koste wat kost behouden.
Net als voldoende parkeer

gelegenheid voor hun eigen
auto’s,” zegt het raadslid.
De bewoners hebben het plan
tot aan de Hoge Raad aan
gevochten. Een strijd die
bijna tien jaar heeft geduurd.
Al waren er meerdere
tegenslagen. “Plannen die
bijvoorbeeld op het laatste
moment moesten worden
afgeblazen omdat ze uit
eindelijk toch te begrotelijk
waren,” licht Mollema toe.
Gelukkig kwam er drie jaar
geleden eindelijk een plan
waar de bewoners mee
konden leven en dat ook
binnen de begroting paste!
Dat is politiek
Jan Mollema is een door
de wol geverfde politicus.
Al sinds 1997 lid van de
Gemeenteraad. Eerst als
fractieassistent, vervolgens
als raadslid en al snel als
voorzitter van de PvdA.
Twee jaar geleden deed
hij een stapje terug.
Sindsdien is Mollema

“Door goed naar elkaar te luisteren,
kun je samen prachtige dingen realiseren.
Kijk maar naar Zijdelwaard!”
weer ‘gewoon’ raadslid.
Een man met een groot sociaal
empathisch vermogen.
Een eigenschap die past
bij zijn partij. “In de raad
kan ik echt iets voor mensen
betekenen. Het stelt me
in staat om over bepaalde
zaken mee te beslissen.”
Dat beslissen gaat niet altijd
zonder slag of stoot getuige
het project Zijdelwaard.
Helemaal niet in een plaats
als Uithoorn waar de in
woners veel inspraak hebben.
“Maar dat vind ik juist
zo mooi aan Uithoorn.
Alles gaat in nauw overleg
met de inwoners. Door goed
naar elkaar te luisteren
en elkaar te helpen, kun
je samen prachtige dingen
realiseren. Daar is
Zijdelwaard een goed

“Dat ze ondanks alle tegenslag zijn gebleven...
Wat heb ik daar veel respect voor.”
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voorbeeld van,” zegt de
PvdA’er met een glimlach.
Gratis parkeren
De politicus is met name
trots op de gratis parkeer
gelegenheid voor de bezoekers
van Zijdelwaard. “Daar hebben
we ons als fractie hard
voor gemaakt en dat is
gelukt!” Daarnaast vindt
hij het prachtig.
“De robuuste stenen en
het licht geven het winkel
centrum zoveel allure.
Ik winkel er praktisch
elke dag, zo mooi vind ik
het,” zegt hij met een grijns.
“We hebben als raad echt
meegeholpen om hier iets
indrukwekkends neer
te zetten.” De winkeliers
zijn al even gelukkig.
“Je ziet ze er gewoon
stralend rondlopen. Dat ze
ondanks alle tegenslag
zijn gebleven... Wat heb ik
daar veel respect voor.”

RAADSAGENDA
Datum: 2 juni 2016
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening, agenda 19.30 uur*

2

Inspreken burgers

3

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

4

Evaluatie Rekenkamervervolg 19.40 uur

*Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De eerstvolgende
raadsvergadering is op
donderdag 30 juni 2016.
Alle commissievergaderingen
vinden plaats in de week
van 13 jnui 2016.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Volg ons op Twitter
@RaadUithoorn.

