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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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- 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: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag 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

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15, Uithoorn, 
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer: 0297 513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

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

COLOFOn
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Het college van Burgemeester en 
Wethouders geeft in een voorstel aan 
de gemeenteraad aan te verwach-
ten dat de door de raad vastgestel-
de kaders (moties) ten aanzien van 
het gebied “de Schanskerk” niet zul-
len leiden tot de gewenste investerin-
gen in het behoud van het cultuurhis-
torisch waardevol erfgoed en de hui-
dige impasse wordt voortgezet. Daar-
om wil het college aanvullende ste-
denbouwkundige verkenningen laten 
uitvoeren naar de mogelijkheden van 
het gebied. Voorts stelt het college de 
gemeenteraad voor om geen gebruik 
te maken van het aanbod van het pa-
rochiebestuur om de torens van de 
Schanskerk in de huidige staat over 
te nemen. 

moties
In 2009 heeft de gemeenteraad be-
sloten om zich in te spannen delen 
van het kerkgebouw voor Uithoorn te 
behouden vanwege het beeldbepa-
lende karakter. Dat voornemen heeft 
de raad uitgesproken in vier moties. 

Het college is meteen hierna gestart 
met de uitwerking van deze opdracht 
met als doel gezamenlijk met het bis-
dom en het parochiebestuur overeen-
stemming te bereiken over een her-
ontwikkeling van het Schansgebied 
met de daarop gesitueerde kerkelij-
ke gebouwen. Belangrijk uitgangs-
punt hierbij was het zoveel mogelijk 
behouden van het culturele erfgoed. 
Daarbij zijn diverse voorstellen aan 
het bisdom gedaan, maar dit heeft tot 
op heden niet geleid tot succes. De 
Schanskerk is eigendom van het pa-
rochiebestuur. Daarmee is en blijft hij 
verantwoordelijk voor zowel het on-
derhoud als de toekomst van het ge-
bouw. 

staat van het gebouw
Uit recente onderzoeken naar de staat 
van de fundering van de Schanskerk 
is gebleken dat de volledige fundering 
vernieuwd moet worden onder zowel 

het gebouw als de torens. Bouwkun-
dig onderzoek heeft aangetoond dat 
grootschalige restauratie noodzake-
lijk is. Uit een periodieke controle van 
de Schanskerk (eind april) is geble-
ken dat het verval zodanig is toegeno-
men dat op korte termijn een besluit 
over de toekomst van de Schanskerk 
moet worden genomen. Op 10 mei 
2012 heeft de burgemeester moeten 
besluiten direct een aantal maatrege-
len te treffen om schade en ongeval-
len te voorkomen.

Brief parochiebestuur
De kosten voor restauratie van de 
kerk inclusief de torens werden in fe-
bruari 2012 geraamd op minimaal 4,4 
miljoen euro. Daarop hebben het bis-
dom Haarlem en het bestuur van de 
Rooms Katholieke Parochie Emmaüs 
de gemeente bij brief laten weten dat 
de parochie niet in staat is om de her-
stelkosten op te brengen. In dezelf-
de brief zijn de kerktorens in de huidi-
ge staat aan de gemeente aangebo-
den. Bisdom en parochiebestuur heb-
ben gevraagd om een gemeentelijke 
reactie vóór 30 juni 2012.

Conclusies
Het college concludeert dat het er, 
ondanks zijn inspanningen binnen de 
huidige kaders (moties) niet in is ge-
slaagd om de herontwikkeling van het 
Schansgebied met daarop de kerke-
lijke gebouwen van de grond te krij-
gen en er geen partijen zijn gevon-
den die willen investeren in het ge-
bied en de kerkelijke gebouwen. Dit 
zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden 
dat de bestaande impasse zal voort-
duren en de kerk verder zal verpau-
peren. Daarom wil het college aan-
vullende stedenbouwkundige verken-
ningen laten uitvoeren naar de moge-
lijkheden van het gebied. De financi-
ele consequenties van de restauratie 
en instandhouding van de kerktorens 
zijn van dien aard dat het college de 
raad voorstelt de kerktorens niet over 
te nemen. 

Kans behoud schanskerk 
minimaal

Op 19 juni 2012 wordt in de raad-
zaal van het gemeentehuis een in-
loopavond gehouden over het voor-
ontwerpbestemmingsplan “Dorps-
centrum”. De avond begint met een 
toelichting op het bestemmingsplan. 
Daarna heeft u de gelegenheid om 
het bestemmingsplan in te zien en 
vragen te stellen. Tevens kunt u tij-
dens deze bijeenkomst een reactie-
formulier invullen. De inloopavond 
begint om 19.30. Belangstellenden 
zijn daarbij van harte welkom.

nog geen nieuwe ontwikkelingen 
in nieuw bestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan 
“Dorpscentrum” is in hoofdzaak een 
actualisering van het huidige be-
stemmingsplan Dorpscentrum. Dat 
is nodig omdat het huidige bestem-
mingsplan ouder is dan tien jaar en 
dus geactualiseerd moet worden. 
Hierbij wordt uitgegaan van de be-
staande situatie en de geldende re-
gelingen. De visie van het master-
plan en de gewenste ontwikkelingen 
in de toekomst worden niet meege-
nomen in dit bestemmingsplan. Het 
masterplan is een visie op hoofdlij-
nen en de kaders zijn nog niet vol-
doende uitgewerkt om in het bestem-
mingsplan op te nemen. Wanneer 
zich concrete ontwikkelingen voor-
doen, wordt eerst bekeken of de ont-
wikkeling past binnen de visie van 
het masterplan. Als dat zo is, wordt 
hiervoor het bestemmingsplan gewij-
zigd. De verschillende deelprojecten 
uit het masterplan, zoals het Schans-
gebied, hoofdontsluiting Oude Dorp, 
Vinckebuurt en de Waterlijn worden 
dan ook niet meegenomen in dit be-
stemmingsplan.

enkele wijzigingen
Het voorontwerpbestemmingsplan 
gaat voornamelijk uit van de bestaan-
de situatie. Uitzonderingen hierop 
zijn het mogelijk maken van meer 
flexibiliteit binnen de centrumfunc-
ties horeca, detailhandel, dienstver-
lening en wonen, het opnemen van 
de regeling Ruime Jas in het bestem-
mingsplan en het vergroten van het 
bouwvlak van de woonbestemming 
voor het perceel Thamerlaan 14. Met 
het mogelijk maken van meer flexibi-

liteit binnen de centrumfuncties wordt 
aansluiting gezocht bij het algeme-
ne uitgangspunt uit het masterplan 
Dorpscentrum om meer ruimte te bie-
den aan winkels, woningen, water-
sport- en horecabedrijven en zakelijk 
dienstverlening.

ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan, 
zoals dat op 19 juni 2012 zal wor-
den toegelicht, is van 31 mei t/m 3 
juli 2012 digitaal te raadplegen op 
www.uithoorn.nl en op www.ruim-
telijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het 
voorontwerpbestemmingsplan ter in-
zage in het gemeentelijk informatie-
centrum in de hal van het gemeen-
tehuis gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis, in de biblio-
theek, gebouw De Hoeksteen, Alfons 
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende 
de openingstijden van de bibliotheek, 
alsmede in het Informatiecentrum 
Dorpscentrum, Dorpstraat 15 te Uit-
hoorn, geopend op werkdagen van 
13:00 – 17:00 uur. 

Binnen deze termijn kan iedereen het 
voorontwerpbestemmingsplan inzien 
en kunnen degenen die niet in de ge-
legenheid zijn de inloopavond bij te 
wonen schriftelijk een reactie zenden 
aan het college van burgemeester en 
wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn). 
Op de inspraakreacties zal vervol-
gens een standpunt worden ingeno-
men. 

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het 
ontwerpbestemmingsplan op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening zes 
weken ter inzage worden gelegd. Ie-
dereen kan dan een zienswijze op 
het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad indienen. De raad zal 
vervolgens een beslissing nemen 
over de vaststelling van het bestem-
mingsplan.
Door middel van publicaties in De 
Nieuwe Meerbode, de Staatscourant 
en op de website www.uithoorn.nl zal 
bekend worden gemaakt wan-
neer zienswijzen kunnen 
worden ingediend.

inloopavond voorontwerpbe-
stemmingsplan “Dorpscentrum”

Op de hoek van de Alfons Ariënslaan/
Hugo de Grootlaan en nabij winkel-
centrum Zijdelwaard ligt gebouw De 
Hoeksteen (ontworpen door de be-
kende architect Gerrit Rietveld en 
gebouwd in 1963) op een uitsteken-
de locatie met voldoende gratis par-
keermogelijkheden in de buurt. Re-
den waarom hier onder andere bibli-
otheek Amstelland is gevestigd. 

In dit gebouw is per direct 111 m² 
BVO (bruto vloeroppervlakte) kan-
toorruimte voor verhuur beschikbaar. 
Deze kantoorruimte ligt op de bega-
ne grond en is uitstekend toeganke-
lijk. Vanwege de indeling in diverse 
verschillende kamers zijn er vele ge-
bruiksmogelijkheden, zoals werkka-

mer, spreekkamer en balie. In over-
leg met de overige huurders kan bo-
vendien gebruik worden gemaakt 
van de op de 1e etage aanwezige 
gemeenschappelijke vergaderruim-
te (45 m² BVO). Dit (mede-) gebruik 
- alsmede de kosten voor gas, elek-
tra, water en schoonmaak gemeen-
schappelijke ruimten - is inbegrepen 
in de huurprijs per 1 januari 2012 ad 
€ 120,- per m². In het gebouw is een 
lift aanwezig. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in 
het huren van deze kantoorruimte 
kunt u contact opnemen met de heer 
J.H.E. Groeneveld van de afdeling 
Ontwikkeling van de bestuursdienst 
van de gemeente Uithoorn, telefoon-
nummer 0297-513111.

Eind 2011 hebben B&W een besluit 
genomen over stimuleringsmaatre-
gelen op de koopwoningmarkt in Uit-
hoorn. Deze maatregelen zijn be-
doeld om de doorstroming op de 
stagnerende woningmarkt te bevor-
deren. Een van de maatregelen is 
dat van de in het verleden gelabel-
de woningen het label komt te ver-
vallen, maar bij woningen met een 
woon-zorgfunctie blijft het label ge-
handhaafd. 

Bezorgde VVe
Inmiddels hebben verschillende be-
woners en Verenigingen Van Eigena-
ren (VVE) bij de gemeente hun zor-
gen over dit onderdeel van de stimu-
leringsmaatregelen geuit. Een VVE 
kan zelf de afweging maken of zij 
deze labeling wenst voort te zetten. 
Hiertoe moet een VVE de akte van 
splitsing wijzigen. Voor een wijziging 
van de akte van splitsing moet de no-
taris worden ingeschakeld en moet 
er mogelijk toestemming komen van 
de hypotheeknemers. Mogelijk is het 
voor een VVE wenselijk dat de ge-

meente tijdelijk de stimuleringsmaat-
regel ten aanzien van het afschaffen 
van de labeling van bestaande seni-
orenkoopwoningen opschort, zodat 
ten tijde van het aanpassen van de 
akte er geen woningen aan andere 
huishoudens dan senioren kunnen 
worden verkocht.

tijdelijk opschorting labeling 
bestaande seniorenwoningen
In april 2012 hebben B&W inderdaad 
besloten om het onderdeel van de 
nieuwe stimuleringsmaatregelen dat 
betrekking heeft op de labeling voor 
seniorenkoopwoningen tijdelijk op te 
schorten indien daar behoefte aan 
is. Deze opschorting wordt in wer-
king gesteld indien een VVE hiertoe 
een officieel verzoek bij de gemeen-
te indient. VVE’s kunnen tot 1 augus-
tus 2012 een dergelijk verzoek indie-
nen. Op het moment dat een VVE 
dit verzoek indient, zal de gemeen-
te het beleid ten aanzien van de la-
beling van bestaande seniorenkoop-
woningen tot uiterlijk 1 januari 2013 
opschorten.

Labeling voor bestaande 
seniorenkoopwoningen op 
verzoek opgeschort

Kantoorruimte huren op een prima locatie? 
Dat kan bij de gemeente 
uithoorn
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11 en 12 juni 2012. Daarnaast wordt 
de weg opnieuw belijnd. Doorgaand 
verkeer is mogelijk over de Provinci-
aleweg (N201). De Noorddammer-
weg is tijdens de werkzaamheden 
afgesloten voor doorgaand verkeer, 
alleen verkeer richting De Kwakel 
is mogelijk. Onderhoud vindt plaats 
tussen 20 uur ’s avonds en 05 uur ’s 
morgens.

Kruising N201 met 
Zijdelweg in Uithoorn
Het onderhoud staat gepland voor 
18, 19 en 20 juni 2012. Doorgaand 
verkeer is mogelijk over de Provin-
cialeweg (N201). De Zijdelweg en 
Watsonweg zijn tijdens het groot on-
derhoud afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Onderhoud vindt plaats tus-
sen 21 uur ’s avonds en 05 uur ’s 
morgens.

Ontsluiting via bussluis
Tijdens het onderhoud van het kruis-
punt met de Zijdelweg, is het mo-
gelijk gebruik te maken van de bus-
sluis. De bussluis wordt tijdelijk zo-
danig geprepareerd, dat het moge-
lijk is hier met een auto door te rijden. 

Buslijn 170
Connexxion rijdt tijdens het onder-
houd aan het kruispunt Zijdelweg, 
met kleinere bussen naar het bussta-
tion in Uithoorn. Dit gebeurt via een 
andere route. Kijk voor informatie op 
www.connexxion.nl 

Informatie
Op de website van de provincie 
Noord-Holland, leest u de meest 
actuele informatie over het onder-
houd aan de kruisingen. Ga daar-
voor naar www.noord-holland.nl/
wegwerkzaamheden

Contact
Met vragen of opmerkingen kunt u 
terecht bij het servicepunt Beheer 
en Uitvoering via 0800-0200 600 of 
infobu@noord-holland.nl

WERK IN 
UITVOERING

GROOT ONDERHOUD 
AAN VIER KRUISPUNTEN 
OP N201 VAN 11 JUNI T/M 
21 JUNI 

De huidige N201 moet nog een paar 
jaar mee. Tot dat moment knapt de 
provincie Noord-Holland her en der 
wegdelen op. Zo worden vier kruis-
punten voorzien van nieuw asfalt en 
indien nodig nieuwe belijning. 

Het gaat om de volgende 
kruispunten
*  Kruising N201 met 
 Zwarteweg in Aalsmeer
*  Kruising N201 met 
 Poelweg in Uithoorn
*  Kruising N201 met 
 Noordammerweg in Uithoorn
*  Kruising N201 met 
 Zijdelweg in Uithoorn 

Kruising N201 met 
Zwarteweg in Aalsmeer
Het onderhoud staat gepland voor 
12, 13 en 14 juni 2012.
Doorgaand verkeer is mogelijk over 
de Burgemeester Kasteleinweg 
(N201). De Zwarteweg is tijdens het 
groot onderhoud aan beide kanten 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Onderhoud vindt plaats tussen 21 
uur ’s avonds en 05 uur ’s morgens. 
Voor hulpdiensten zijn maatregelen 
getroffen. Tijdens het onderhoud ver-
valt de bushalte Zwarteweg. 

Kruising N201 met de 
Poelweg in Uithoorn
Het onderhoud staat gepland voor 
20 en 21 juni 2012. Doorgaand ver-
keer is mogelijk over de Provinciale-
weg (N201). De Poelweg is tijdens 
de werkzaamheden afgesloten voor 
doorgaand verkeer, alleen verkeer 
richting De Kwakel is mogelijk. On-
derhoud vindt plaats tussen 20 uur ’s 
avonds en 05 uur ’s morgens.

Kruising N201 met 
Noordammerweg in Uithoorn
Het onderhoud staat gepland voor 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 

Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenemen-

tenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

t/m 7 juni Avondvierdaagse

t/m 30 juni Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilde-
ren op zaterdag van 13.30-16.30 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kos-
ten: €105,-. Info: 020-6418680

t/m 2 juli Atelier De Rode Draad organiseert 5 lessen Spelend schilde-
ren op maandag van 9.00-12.00 uur. Pr. Margrietlaan 86. Kos-
ten: €105,-. Info: 020-6418680. 

6 juni Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen 
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730223

7 juni Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

8 juni Klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan. Zaal 
open: 13.00 uur. Aanvang:13.30 uur. Einde: 17.30 uur. Deel-
name: €2,- (incl. 1x koffi e of thee).

8 t/m10 juni Sport&Spelweekend Legmeervogels, Randhoornweg 100. 

9, 13, 17 Evenemententerrein De Kwakel: De Kuil kleurt oranje. Kijk op 
juni een scherm van 3x3 meter in feesttent naar de EK-wedstrijden 

van Nederlands elftal. Toegang: €5,- per wedstrijd. Voor al-
le drie de wedstrijden: €10,-. Reserveer uw kaarten op tijd via 
dekuilkleurtoranje@live.nl o.v.v. naam, aantal kaarten en telnr.

10 juni  Enge bos excursie vanaf 14.00 uur. Start in de garage van 
Klein Mexico, Drechtdijk 49, De Kwakel  tel 561862

13 juni Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wil-
helminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730233

16 juni Culinair Uithoorn, Dorpscentrum, 14.00-21.00 uur. Nadere in-
fo: www.culinairuithoornaandeamstel.nl

20 juni Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wil-
helminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730233

21 juni Eetkamer Goede Genade, Herman Gorterhof 3. Gratis een-
voudige maaltijd. Aanvang: 18.00 uur. Einde: 21.00 uur.

21 juni Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. 
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50

21+28 juni 19.00-20.00 uur gezond gewicht spreekuur voor een gezond 
voedingsadvies bij Keeponweight Coaching. Graag even aan-
melden op 06-20021854.

27 juni Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, Wil-
helminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730233

27 juni Bingo in ’t Buurtnest, 13.15-16.00 uur.

30 juni Braderie De Kwakel. 10.00-18.00 uur

30 juni Goud van Oud in Dorpscentrum

30 juni t/m Jop Kids Express, De Schutse en De Burght
7 juli 

Evenementen vanaf juli 2012 staan op www.uithoorn.nl

Op 25 juni 2012 wordt in de raad-
zaal van het gemeentehuis een in-
loopavond gehouden over het voor-
ontwerpbestemmingsplan ‘Iepen-
laan’. Tijdens deze avond kunt u het 
voorontwerpbestemmingsplan inzien 
en vragen stellen. Ook kunt u tijdens 
deze bijeenkomst een reactieformu-
lier invullen. De inloopavond begint 
om 19.30 uur. Belangstellenden zijn 
daarbij van harte welkom.

Project Iepenlaan
Het project Iepenlaan betreft een her-
structureringsopgave van een verou-
derd glastuinbouwgebied. Om verde-
re verpaupering tegen te gaan, wordt 
het gebied met een integrale her-
structurering ontwikkeld tot een hoog-
waardig woon,- werk,- leef en recre-
atiegebied. Gezien de omvang van 

het gebied en de vele eigenaren is de 
herstructureringsopgave van de Ie-
penlaan een ontwikkeling die meer-
dere jaren kan gaan duren. Hierdoor 
is er voor gekozen om in het onder-
havige voorontwerpbestemmings-
plan een visie weer te geven van de 
toekomstige eindsituatie van het he-
le gebied. Pas als tot aankoop van 
de gronden wordt overgegaan en er 
een koopovereenkomst wordt geslo-
ten, wordt een ontwerpbestemmings-
plan voor dat deelgebied in procedure 
gebracht. Dit betekent dat pas bij de 
daadwerkelijke aankoop van (delen 
van) de gronden uiteindelijk verschil-
lende ontwerpbestemmingsplannen 
in procedure gaan. Hiermee wordt 
(gedeeltelijke) ontwikkeling van het 
gebied met het bestemmingsplan juri-
disch planologisch mogelijk gemaakt.

Inloopavond voorontwerp-
bestemmingsplan Iepenlaan 

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan 
is van7 juni t/m 9 juli 2012 digitaal te 
raadplegen op www.uithoorn.nl Daar-
naast ligt het voorontwerpbestem-
mingsplan ter inzage in het gemeen-
telijke informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, gedurende 
de openingstijden van het gemeen-
tehuis, alsmede in de bibliotheek, ge-
bouw De Hoeksteen, Alfons Ariën-
slaan 1 te Uithoorn, gedurende de 
openingstijden van de bibliotheek en 
in Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, 
De Kwakel. 

Binnen deze termijn kan een ieder 
het voorontwerpbestemmingsplan in-
zien en kunnen degenen die niet in de 
gelegenheid zijn de inloopavond bij 
te wonen schriftelijk een reactie zen-
den aan het college van burgemees-
ter en wethouders (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn). 
Op de inspraakreacties zal vervol-

gens een standpunt worden ingeno-
men. 

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal 
voor de gronden die zijn aangekocht 
en waarbij een koopovereenkomst is 
gesloten een ontwerpbestemmings-
plan in procedure gaan. Het ontwerp-
bestemmingsplan zal op grond van 
de Wet ruimtelijke ordening zes we-
ken ter inzage worden gelegd. Ieder-
een kan dan een zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad indienen. De raad zal 
vervolgens een beslissing nemen 
over de vaststelling van het bestem-
mingsplan. Door middel van publi-
caties in De Nieuwe Meerbode, de 
Staatscourant en op de website www.
uithoorn.nl zal bekend worden ge-
maakt wanneer zienswijzen kunnen 
worden ingediend.

Uithoorn, 6 juni 2012

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 inza-

ge zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorps-
huis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk in-

formatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar wor-

den gemaakt. Dit moet schriftelijk worden 
gedaan bij burgemeester en wethouders 

van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) 
tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 
u kosten in rekening gebracht.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Bedrijvenweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

geveldoekreclame. Ontvangen 24 mei 2012.
- Hoofdweg 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gara-

ge / berging. Ontvangen 24 mei 2012.
- Kerklaan ter hoogte van nr. 22, 26 en 28, aanvraag omgevingsvergunning voor 

het vervangen van kabels. Ontvangen 15 mei 2012.
- Jaagpad 6b, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een ver-

enigingsgebouw. Ontvangen 30 mei 2012.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Hoofdweg 5, omgevingsvergunningvrij voor het plaatsen van een garage / ber-

ging.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

Vervolg op volgende blz.
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

 TER INZAGE
Permanent: 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveer-

de gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Bromelialaan 
3 te De Kwakel. Ter inzage van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. 
S.I. van der Waals, 0297-513111

- Verkeersbesluit opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Schaepmanlaan 22. Ter inzage 
van 2 mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111

- Omgevingsvergunning - activiteit milieu Flower Direct B.V. Beroepstermijn: 3 
mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: mw. R. de Noo, 0297-513111.

- Ontwerpbegroting 2013  van de Stadsregio Amsterdam, inzageperiode 16 mei 
t/m 14 juni 2012. Tegen betaling van de kopieerkosten is een afschrift verkrijg-
baar. Info: mevrouw mr. A.G.C.M. Lucassen, tel.: 0297-513111

- Natuurbeheerplan 2013 Noord-Holland . Ter inzage van: 7 mei t/m 18 juni 
2012.

 Info: mevrouw L. Becker, tel.: 0297-513111
- Verkeersbesluit Harley Davidson Dag 22 juli 2012. Ter inzage van 30 mei 
 t/m 11 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111
- Concept Verkeersstructuurplan De Kwakel. Ter inzage van 30 mei t/m 27 juni 

2012. Contactpersoon: mw. M. Vermaas, 0297-513111.
- Concept Algemene subsidieverordening Uithoorn 2012. Ter inzage van: 30 

mei t/m 13 juni 2012. Contactpersoon: de heer T. van Doremalen, 0297-
513111

- Voorontwerpbestemmingsplan “Dorpscentrum”. Ter inzage van: 31 mei 2012 
t/m 3 juli 2012. Contactpersoon: mw. A. Stevens, 0297-513111.

- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling 
Aalsmeer-Uithoorn (G2). Ter inzage van 31 mei t/m 28 juni 2012. Contatact-
persoon: mw. G. Groenendijk, 0297-513188.

 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
- Amsteldijk-Noord 1, ontheffi ng artikel 35 Drank - en Horecawet aan de exploi-

tant van café Drinken & Zo voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank 
tijdens een festiviteit met Schotse en Ierse muziek op 1 juni 2012 van 18.00 tot 
01.00 uur.

- Industrieweg 6, melding ontvangen van Smitsair Vastgoed B.V. voor het aan-
leggen van een uitweg van het perceel Industrieweg 6 naar de Amsterdamse-
weg.

De Kwakel
- Evenementenlaan, vergunning aan de heer Van der Hoort voor het organise-

ren van een evenement rondom de uitzendingen van het EK voetbal op 9 juni 
van 16.00 tot 23.00 uur op 13 juni van 18.45 tot 24.00 uur en op 17 juni 2012 
van 18.45 tot 24.00 uur. Ontheffi ng artikel 35 Drank - en Horecawet aan de 
heer Van der Hoort voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank rond-
om de uitzendingen van het EK voetbal op 9 juni van 16.00 tot 23.00 uur op 
13 juni van 18.45 tot 24.00 uur en op 17 juni 2012 van 18.45 tot 24.00 uur. Be-
zwaar t/m 5 juli 2012

- Evenementenlaan, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organise-
ren van Polderfeest van 1 t/m 5 augustus 2012. Ontheffi ng artikel 35 Drank – 
en Horecawet aan de heer Maliekhadien voor het schenken van zwakalcohol-
houdende drank tijdens het Polderfeest van 1 t/m 5 augustus 2012. Bezwaar 
t/m 4 juli 2012

- Kerklaan, vergunning aan de heer Van Tol voor het organiseren van een bra-
derie en beachvolleybal op 30 juni 2012 van 10.00 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m 
11 juli 2012. Ontheffi ng artikel 35 Drank - Horecawet aan de exploitant van ca-
fé Bolle Pouw voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de 
braderie op 30 juni 2012 van 10.00 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m 5 juli 2012

- Vuurlijn 30, ontheffi ng artikel 35 Drank – en Horecawet aan Uithoornse Tennis 
Club Qui Vive voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens 3 
tennistoernooien van 7 t/m 17 juni 2012, van 17 t/m 26 augustus 2012 en van 
27 augustus t/m 2 september 2012. Bezwaar t/m 5 juli 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 59, vergunning aan Stichting Cardanus voor het or-

ganiseren van een buurtfeest op 9 juni 2012 van 14.00 tot 17.00 uur. Bezwaar 
t/m 11 juli 2012

 INSTELLEN ALCOHOLVERBOD IN GEBIED ROND GOUD VAN OUD 
 EN TROPICAL NIGHT
Het wordt zinvol en wenselijk geacht om tijdens Goud van Oud en Tropical Night 
overmatig alcoholgebruik vanwege meegenomen drank tegen te gaan. Daarom 
hebben Burgemeester en wethouders van Uithoorn in het gebied rond beide eve-
nementen een alcoholverbod ingesteld. Uitgezonderd van het verbod is het gebied 
waarop Goud van Oud en Tropical Night 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 30 juni 2012 (Goud van Oud) vanaf 20.00 uur tot 1 ju-
li 2012 03.00 uur en op 25 augustus 2012 (Tropical Night) vanaf 20.00 uur tot 26 
augustus 2012 03.00 uur.

 VERLEENDE VENTVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend voor het jaar 
2012, 2013 en 2014 aan de heer H. van der Ven namens Knipping Zwaagdijk b.v. 
voor het promoten van kunststof kozijnen, deuren en dakkapellen, voor de peri-
ode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 in de Gemeente Uithoorn, 
(m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Bezwaarschrift
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen 
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders. Tot uiterlijk 12 juli 2012 kan tegen voormelde vergunning be-
zwaar worden aangetekend.

Voorlopige voorziening
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. 

 ONTWERPBEGROTING EN MEERJARENBEGROTING 2013 GEMEEN-
 SCHAPPELIJKE REGELING AALSMEER-UITHOORN (G2) TER INZAGE
De Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting 2013 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Aalsmeer-Uithoorn (G2) ligt tot 29 juni 2012 voor een ieder ter inzage bij 
de receptie van het gemeentehuis. Tegen betaling is een afschrift te verkrijgen.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “PARK KRAYENHOFF FASE 2, 
 DEEL FASE 3”
Op 24 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmings-
plan “Park Krayenhoff fase 2, deel fase 3” als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPParkKrayenhoff-VS01, ongewijzigd vast te stellen. 
Voor fase 2 en deel fase 3 van Park Krayenhoff is door het college al eerder een 
uitwerkingsplan van het moederplan Park Krayenhoff vastgesteld. Vanwege een 
noodzakelijke technische wijziging van de digitale ondergrond van de verbeelding 
is nu door de gemeenteraad een bestemmingplan vastgesteld. Inhoudelijk is er 
ten opzichte van het uitwerkingsplan niets gewijzigd. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan “Park Krayenhoff fase 2, deel fase3” en het besluit van de 
gemeenteraad liggen van 8 juni 2012 tot en met 19 juli 2012 ter inzage. Het be-
stemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openings-
tijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te 
Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder 
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vast-
gestelde 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 instel-
len kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.
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