Veteranen ontmoetten elkaar
in gemeentehuis Uithoorn
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e e nte U i t h o o r
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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

Klant Contact Centrum /
receptie
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.

Accommodatie van gemeente
Uithoorn huren?
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Ruimte huren?

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.

Na haar toespraak prikte burgemeester Dagmar Oudshoorn de eerste Witte Anjer op de Wall of Honour. Goed voorbeeld doet goed volgen, dus aan het eind van de avond
was de Wall heel wat anjers met persoonlijke gedachten rijker.
De Wall of honour staat nog t/m 21
juni 2016 in het gemeentehuis. Inwoners kunnen tijdens de reguliere
openingstijden van het gemeentehuis de veteranen eer betonen door
een anjer met hun boodschap op de
Wall te bevestigen.
Nationale Veteranendag
Op de Nationale Veteranendag worden alle lokale Walls of Honour opgesteld in een lang lint op de route
van Den Haag CS naar het Malieveld. Meer informatie vindt u via http://dewitteanjer.nl/

Commissievergaderingen

Burgemeester of
wethouder spreken?

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

ger het rendement. Gebruik daarom
een zeil of doek om het snoeisel op
te vangen en een zo zuiver mogelijk
product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Enkel het
éénjarig snoeisel (takken tot 30 centimeter lang en 1 centimeter dik) van
de Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook
belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die
jaarlijks gesnoeid worden.

Samenwerking gemeente Uithoorn
en Voedselbank Uithoorn-De Kwakel
bekrachtigd in nieuw convenant
17 mei 2016 ondertekenden wethouder Marvin Polak namens de gemeente Uithoorn en voorzitter Gert
de Vries namens de Voedselbank
Uithoorn – De Kwakel een nieuw
convenant. Met dit convenant willen
beide partijen de goede samenwerking van de afgelopen jaren voortzetten. Nieuw is dat de gemeente
met ingang van 1 januari 2016 de
Voedselbank ﬁnancieel gaat ondersteunen door hen de mogelijkheid te
bieden om hun onkosten te declareren tot een bedrag van € 7.000 per
jaar. Dit convenant vervangt het oude convenant en loopt tot 1 januari 2019.
Wethouder Polak: ‘Het bestrijden
van de armoede is voor zowel de
gemeente als de Voedselbank een

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of 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

Taxussnoeisel gevraagd voor
chemokuren

Bruikbaar taxussnoeisel,
zuiver en jong
Hoe zuiverder het snoeisel, hoe ho-

Dagmar Oudshoorn belichtte in haar
toespraak hoe belangrijk het is veteranen te eren en hun strijd, binnen
en buiten een oorlogssituatie, zichtbaar te maken: “Daarom wil ik jaarlijks met de veteranendag uiting geven aan de eer en erkenning die u
- als militair en bovenal als mens –
toekomen. Om de grote waardering
te laten blijken aan hen voor wie het
strijden niet voorbij was toen ze terugkwamen. Om u te eren. Om zichtbaar te maken hoe belangrijk het is
dat anderen beseffen dat de strijd

niet ophoudt als het uniform in de
kast hangt.”

Kijk voor actuele
commissievergaderingen en informatie
over de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

De gemeente Uithoorn en stichting
Vergroot de Hoop steunen de strijd
tegen kanker door zoveel mogelijk
jong taxussnoeisel in te zamelen.
De gemeente roept inwoners daarom op om taxussnoeisel in te zamelen van 15 juni tot 31 augustus, want
dan is de basisgrondstof voor chemotherapie aanwezig in de Taxus.

Ongeveer 40 veteranen bezochten
woensdag 1 juni de veteranenbijeenkomst in het gemeentehuis. Onder het genot van een hapje en een
drankje werden ervaringen en verhalen gedeeld. De minitentoonstelling over de WOII, ingericht door de
heer Burggraaf was er dit jaar voor
het eerst. Dit bleek een mooie aanvulling op het programma.

Taxushaag
Een taxushaag bevat baccatine, een
belangrijke grondstof voor de aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Bij 50% van de chemotherapieën kiest men voor geneesmiddelen op basis van Taxus.
In de hedendaagse tuin wordt taxus
meestal gebruikt als haagplant. Dat
is te danken aan een aantal eigenschappen. Hij is groenblijvend, heeft
weinig last van ziektes en hij laat zich
makkelijk snoeien. De Taxus baccata is een van de inheemse naaldbomen. De plant komt van nature voor
in Europa, maar is in het wild erg
zeldzaam geworden.

meente. Gemeente Uithoorn laat dit
bedrag ten goede laten komen aan
Stichting Kinderen Kankervrij. Meer
weten over het inzamelen van taxus:
www.vergrootdehoop.nl

Inzamelen op het
scheidingsdepot
Het scheidingsdepot van de gemeente Uithoorn is beschikbaar gesteld als inzamelpunt. Elke kubieke
meter taxussnoeisel is goed voor 1
chemotherapie. Stichting Vergroot
de Hoop doneert per kubieke meter een bedrag van € 50 aan de ge-

belangrijk onderdeel in hun beleid.
‘Door ons gezamenlijk in te zetten
bereiken we een grotere doelgroep
en zijn we beter in staat om mensen
duurzaam uit de armoede te helpen
en hun zelfredzaamheid te vergroten.
Initiatiefnemer en voorzitter van de
Voedselbank, de heer Gert de Vries
sluit zich hierbij aan.
‘De Voedselbank doet meer dan alleen het verstrekken van Voedselpakketten. Medewerkers van de
Voedselbank maken bewoners ook
wegwijs in andere voorzieningen
binnen de gemeente, zoals b.v. de
gemeentelijke regeling voor schuldhulpverlening. Een goede samenwerking met de gemeente is daarbij
van grote waarde’.

Informatiecentrum
Dorpscentrum 1 juli dicht
Per 1 juli sluit het informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpsstraat. Reden daarvoor is het zeer
kleine aantal bezoekers in relatie tot
de kosten van het centrum. De ma-

quette wordt verplaatst naar de hal
van het gemeentehuis. Als u vragen heeft over ontwikkelingen in het
dorpscentrum, kunt u terecht bij de
balie.

Asfalteringswerkzaamheden
op maandag 13 juni
Op maandag 13 juni 2016 gaan
we op verschillende plekken in Uithoorn en De Kwakel asfalteren. De
wegen blijven gewoon open, maar
u kunt hiervan wel enige hinder ondervinden. Als er een afzetting nodig is, staan er borden of verkeersregelaars. Het openbaar vervoer en de
nood- en hulpdiensten krijgen altijd
voorrang. Bewoners die in de directe
omgeving wonen, hebben een brief
van de aannemer ontvangen met informatie over de werkzaamheden.
De werkzaamheden zijn op de volgende locaties:

De Kwakel
- Iepenlaan 43
Uithoorn
- Schans 174
- Zijdelweg
- Sportlaan
- Johan van Oldenbarneveldtlaan
- Prinses Christinalaan
- Boerlagelaan en Marijnenlaan
- Amsterdamseweg 14
- Molenlaan 17
De Kwakel
- Boterdijk 33

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE 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 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.
- Vaststelling Bestemmingsplan Grevelingen 40-42. Beroepsperiode 17 juni
2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297)
513111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 27 juli
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Jaagpad 5. Beroepsperiode 17 juni 2016 t/m 28
juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Beroepsperiode 17 juni 2016
t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Inspraak en inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein”. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 13 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D.
van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Beroepsperiode 17 juni 2016 t/m 28 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.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 600, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een portakabin. Ontvangen 13 mei 2016.
- Joh. Enschedeweg 70 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het
realiseren van een verdiepingsvloer. Ontvangen 7 juni 2016.
- Amsterdamseweg 15 g te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het
wijzigen van het gebruik. Ontvangen 5 juni 2016.
De Kwakel
- Orchideelaan 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de be-

WWW.UITHOORN.NL

-

staande berging. Ontvangen 26 mei 2016.
Hoofdweg 81 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw. Ontvangen 8 juni 2016.
Drechtdijk 90 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten / wijzigen van een milieu-inrichting. Ontvangen 2 juni 2016.
AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTELD

Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
balkon / veranda.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Kerklaan, evenementenvergunning voor het organiseren van het Midzomeravond festival op 18 juni 2016. Bezwaar t/m 18 juli 2016.
- Uithoornse Tennisvereniging QuiVive, onthefﬁng van art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van (zwak)alcoholhoudende drank tijdens de Clubkampioenschappen Senioren van 13 juni t/m 19 juni 2016. Bezwaar t/m 19 juli 2016.
- Pastoor L. Pullenlaan 9. Het plaatsen van een steiger en het realiseren van onderheide terrassen. WABO-2016-0276.
Dorpscentrum
- Schoolstraat/Schans, evenementenvergunning voor Culinair Uithoorn op 18 juni 2016. Bezwaar t/m 26 juli 2016.
- Deelnemers van Culinair Uithoorn, onthefﬁng van art. 35 Drank- en Horecawet
voor het schenken van (zwak)alcoholhoudende drank tijdens Culinair Uithoorn
op 18 juni 2016. Bezwaar t/m 26 juli 2016.
- Marktplein 2a. Vergunning verleend aan exploitant van Genieten a/d Amstel
BV: (tijdelijke) exploitatievergunning en drank- & horecavergunning t/m 11 september 2016. Bezwaar t/m 21 juli 2016.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Lions Club Uithoorn, vergunning voor het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan het evenement Culinair Uithoorn op 18 juni 2016. Bezwaar t/m 26 juli 2016.
Thamerdal
- Thamerlaan 16, vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de weg voor het
plaatsen van een afvalcontainer. Bezwaar t/m 13 juli 2016
- Admiraal de Ruyterlaan 33, vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de weg
voor het plaatsen van een afvalcontainer. Bezwaar t/m 15 juli 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelrij, vergunning plaatsen voorwerpen op of aan de weg voor het plaatsen
van een zeecontainer, schaftkeet en eco-toilet op de parkeerplaats achter de
Zijdelrij. Bezwaar t/m 15 juli 2016.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Vinckebuurt – ‘de Regentes’, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen van drinkwaterleiding. Bezwaar t/m 15 juli 2016.

Vervolg op volgende blz.

O f f i ci ël e m ed ed el in gen en be k e n d ma k in ge n
de kwakel
- Boterdijk 91, omgevingsvergunning voor het in stand houden van twee dammen nabij Boterdijk 109. Bezwaar: t/m 11 juli 2016.
- Pastoor L. Pullenlaan 9 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een steiger en het realiseren van een onderheide terrassen. Bezwaar: t/m 13 juli 2016.

Zijdelwaard (europarei)
- Straatsburgflat, vergunning kabels en leidingen voor het verwijderen van de
gasleiding in verband met herinrichting terrein. Bezwaar t/m 12 juli 2016.
- Straatsburgflat, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen van een bypass kabel. Bezwaar t/m 15 juli 2016.
Vaststelling bestemmingsplan greVelingen 40-42

Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Grevelingen 40-42 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPGrevelingen40-VG01 vast te stellen.
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Grevelingen 40-42 is
het ingediende initiatief voor het perceel Grevelingen 40-42. Op dit perceel is een
Fortswachterswoning gelegen en een Genieloods. De Genieloods is een provinciaal monumentaal pand en fungeert als schuur/garage bij de Fortwachterswoning.
De eigenaar wil het perceel splitsen en van de Genieloods een woning maken. De
Genieloods is slecht onderhouden en niet meer in originele staat. Met deze wijziging kan de loods gerestaureerd worden en voor de toekomst behouden. Aangezien de Genieloods een woning gaat worden, wordt bij de bestaande woning een
nieuwe berging/schuur gerealiseerd. Het initiatief past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken, is een bestemmingsplanprocedure opgestart.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 17 juni 2016 t/m 28 juli 2016) kan tegen
het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich
tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs 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 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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 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 besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 15 juni 2016.

aanwijZingsbesluit OndergrOndse cOntainers

Op basis van het grondstoffenbeleid en de beleidsregels voor locatieplannen van
ondergrondse containers (zie www.decentrale.regelgeving.overheid.nl), heeft het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn op 30 november 2015 locaties aangewezen voor ondergrondse containers voor groente-,
fruit- en restafval in De Legmeer, het Kootpark en De Kwakel. Bij de plaatsing van
de containers in 2016, zijn een aantal containers afwijkend van het locatieplan geplaatst. De wijzigingen zijn vastgesteld door het college op 6 juni 2016

Daarnaast heeft het college op 6 juni 2015 enkele nieuwe locaties aangewezen
voor ondergrondse containers in De Kwakel en Legmeer-West, alsmede voor een
tuingroendepot in Legmeer-West. Een overzicht van de locaties is te vinden op de
website van de gemeente. Er worden hierover geen huis-aan-huis-brieven verzonden.

beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in beroep kunt gaan bij de Raad
van State. U vindt de lijst en tekeningen met locatiewijzigingen op www.uithoorn.nl
wijZigingen lOcaties OndergrOndse cOntainers lOcatie
plan 2015 (plaatsing 2016) en nieuwe brenglOcaties
nr

wijk

straat

nr

Oorspronkelijke locatie
ondergrondse container restafval

4151
4121

De Legmeer
De Legmeer

Wederik
Aan de Zoom

112
108

Opstelplaats minicontainers
Plantvak naast opstelplaats
minicontainers (foutief adres,
locatie juist)
Trottoir
Trottoir kruising Raai en Rosmarijn,
tegenover nr 60
Trottoir achter Rode Klaver 73
Trottoir naast Rode Klaver 1
Trottoir naast nr 37
Trottoir naast Burg. Kootlaan 14
Naast parkeervak in plantvak,
tegenover nr 43 en 45

4261
4401

De Legmeer
De Legmeer

Zonnedauw
Rosmarijn

2
60

4461
4471
4481
5081
5291

De Legmeer
De Legmeer
De Legmeer
Kootpark
Kootpark

Rode Klaver
Rode Klaver
Rode Klaver
J.P. Sweelinckweg
Burg. Kootlaan

73
1
37
5
43

nr

wijk

straat

nr

gewijzigde locatie ondergrondse
container restafval

4151
4121

De Legmeer
De Legmeer

Wederik
Geertruidahoeve

50
34

4261
4401
4461
4471

De Legmeer
De Legmeer
De Legmeer
De Legmeer

Zonnedauw
Reigersbek
Rode Klaver
Rode Klaver

2
78
28
2

4481

De Legmeer

Rode Klaver

57

5081

Kootpark

Pieter Hellendaalweg 6

5291

Kootpark

Burg. Kootlaan

39

Tussen Wederik 50 en Wederik 42
Plantvak naast opstelplaats
minicontainers (juist adres bij
zelfde locatie)
Plantvak tegenover huisnummer 2
Hoek Rosmarijn / Reigersbek
Plantvak naast Rode Klaver 28
Plantvak tegenover huisnummer
Rode Klaver 2
Plantvak ter hoogte van
Rode Klaver 57
Grasveld naast Pieter
Hellendaalweg 6
Opstelplaats minicontainers Iet
Stantsweg/Burgemeester Kootlaan

nieuw wijk

straat

nr

nieuwe locatie ondergrondse
container restafval

9291

De Kwakel

Wilgenhof

20

9301

De Kwakel

Mgr. Noordmanlaan 16

9311
4641

De Kwakel
Mgr. Noordmanlaan 86
Legmeer-West Zoogdierenlaan
50

Opstelplaats minicontainers
tegenover huisnummer 20
Trottoir hoek splitsing Mgr.
Noordmanlaan ter hoogte van nr. 16
Plantvak hoek Mgr. Noordmanlaan
Brede School

nieuw wijk
4222

straat

Legmeer-West Zoogdierenlaan

nr

nieuwe locatie ondergrondse
container voor papier

52

Brede School

nieuw wijk
4026

Legmeer-West Zoogdierenlaan

nieuw wijk
4035

straat

straat

Legmeer-West Vogellaan

nr

nieuwe locatie ondergrondse
container voor pmd

56

Brede School

nr

nieuwe locatie tuingroendepot

138

Nabij T-splitsing Vogellaan/
Randhoornweg

nieuw wijk

straat

nr

nieuwe locatie glasbol

2B63 Zijdelwaard

Zijdelwaardplein

60

Winkelcentrum Zijdelwaard bij Jumbo

ter inZage legging Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om voor een aantal deelgebieden van het woningbouwproject de Vinckebuurt een uitwerkingsplan vast te stellen.

toelichting
Om het woningbouwproject Vinckebuurt te kunnen ontwikkelen, heeft de raad op
17 oktober 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt vastgesteld. Op grond van dit
bestemmingsplan zijn voor de eerste fasen van het woongebied inmiddels omgevingsvergunningen verleend. Deze delen zullen de komende jaren worden ontwikkeld. Gelet op de gefaseerde ontwikkeling en uitvoering van het woongebied zijn
in het bestemmingsplan enkele delen van een zogenoemde ‘uit te werken bestemming’ voorzien. Hiervoor geldt dat het college eerst nog een uitwerkingsplan dient
vast te stellen, waarin de beoogde ontwikkeling planologisch wordt vastgelegd.
Het ontwerpuitwerkingsplan sluit aan bij het stedenbouwkundig plan dat voor de
Vinckebuurt is vastgesteld. Binnen dit uitwerkingsplan wordt de nieuwbouw van de
voorgestane woningbouw planologisch mogelijk gemaakt.
ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt met planidentificatienummer
NL.IMRO.0451.uwvinckebuurt-OW01 ligt van 16 juni 2016 tot en met 27 juli 2016
ter inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpuitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwerpuitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen,
een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan.
Uithoorn, 15 juni 2016

Vaststelling bestemmingsplan jaagpad 5

Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Jaagpad 5 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPJaagpad5VG01 gewijzigd vast te stellen.
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Jaagpad 5 is het ingediende initiatief om de woning gelegen op het perceel Jaagpad 5 te slopen en op
het perceel een nieuwe vrijstaande woning terug te bouwen.

terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Jaagpad 5 zijn twee ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn niet van inhoudelijk aard, maar betreffen
technische wijzingen in de systematiek van bestemmen. De wijzigingen betreffen
het in overeenstemming brengen van twee regelingen met de huidige regeling in
het Landelijk gebied. Voor een nadere toelichting hierover wordt verwezen naar de
nota ambtelijke wijzing bij ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5 bijgevoegd bij de
toelichting van het bestemmingsplan.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 17 juni 2016 t/m 28 juli 2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die
zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden
die aantonen dat zij redelijkerwijs 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 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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 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 besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.

die aantonen dat zij redelijkerwijs 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 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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 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 besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 15 juni 2016

inspraak en inlOOpaVOnd VOOrOntwerpbestemmingsplan
“bedrijVenterrein”

toelichting
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld
volgens landelijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestemmingsplan Bedrijventerrein geactualiseerd.
Vanwege een wettelijke belemmering in het kader van milieuwetgeving bij een van
de bedrijven heeft de actualisatie van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein” vertraging opgelopen. Vanwege deze belemmering is er in der tijd voor gekozen het
bestemmingplan op te splitsen in twee delen. Voor het Noordelijk deel is een beheersverordening opgesteld om te kunnen voldoen aan de wettelijke actualisatie.
Voor het zuidelijk deel van het bedrijventerrein is besloten een voorbereidingsbesluit te laten gelden totdat de belemmering is opgeheven.

De afgelopen jaren is door het bedrijf en de verantwoordelijke vergunningverlener,
de Provincie Noord-Holland, gewerkt aan een nieuwe milieuvergunning welke voldoet aan de wet. Deze vergunning is recentelijk onherroepelijk geworden. Om deze reden vinden er geen belemmeringen meer plaats voor het bestemmingsplan
Bedrijventerrein en kan het bedrijventerrein nu als één plan geactualiseerd worden.
Naast het actualiseren van het bestemmingsplan wordt in het bestemmingsplan
ontwikkelruimte mogelijk gemaakt die in lijn is met de door de gemeenteraad vastgestelde Nota van ruimtelijke-economische uitgangspunten. Om een interessantere vestigingslocatie voor bedrijven te blijven is het het van belang mee te gaan in
trends en ontwikkelingen. Daarom biedt dit bestemmingsplan een verruiming van
bouw- en functiemogelijkheden op die plekken waar het ruimtelijk en fysiek inpasbaar is zonder dat dit negatieve effecten met zich meebrengt. Veder wordt in het
kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Bedrijventerrein de over gegaan op een andere wijze van geluidszonering. In plaats van een totale zonering
van het bedrijventerrein wordt gewerkt met een gedeeltelijke dezonering van geluid. Dit heeft als effect dat dit leidt tot minder regelgeving en tevens rechtszekerheid geeft over de geluidruimte die de bedrijven wordt toegekend.
inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 16 juni 2016 tot en met woensdag 13 juli 2016 ter
inzage. Binnen deze termijn kan een ieder een schriftelijk reactie zenden aan het
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).

Het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
inloopavond
Op 29 juni 2016 wordt in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis een inloopavond gehouden over het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein”. De inloopavond begint om 17.00 en eindigt om 19.30. Belangstellenden zijn daarbij van
harte welkom.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties van inwoners als reacties van instanties als het rijk,
de provincie en het waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen
kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het
bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt waar en wanneer eventuele beroepsschriften kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 15 juni 2016

Vaststelling bestemmingsplan steenwijkerVeld 21

Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan
Steenwijkerveld 21 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPSteenwv21-VG01 gewijzigd vast te stellen.

toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Steenwijkerveld 21 is
het ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Steenwijkerveld 21 om
te zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied – De
Kwakel tuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen opgenomen.
Echter niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmerking, zoals ook
de bedrijfswoning op het perceel van Steenwijkerveld 21. Bij het vaststellen van het
bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderingsgevallen gekeken wordt
naar een passende oplossing. Voor Steenwijkerveld 21 is gezien de unieke locatie gekozen om het perceel om te zetten naar een woonbestemming. Zodoende
is voor het perceel Steenwijkerveld 21 een bestemmingsplanprocedure opgestart.

Op 2 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan
Mijnsherenweg 2 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPMijnsh2VG01 gewijzigd vast te stellen.

terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
vrijdag 17 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 17 juni 2016 t/m 28 juli 2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die
zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden
die aantonen dat zij redelijkerwijs 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 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.

Uithoorn, 15 juni 2016

Vaststelling bestemmingsplan mijnsherenweg 2

toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Mijnsherenweg 2 is het
ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Mijnsherenweg 2 om te
zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied - Glastuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen opgenomen. Echter
niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmerking, zoals ook de
bedrijfswoning op het perceel van Mijnsherenweg 2. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderingsgevallen gekeken wordt
naar een passende oplossing. Voor Mijnsherenweg 2 is gezien de unieke locatie gekozen om het perceel om te zetten naar een woonbestemming. Zodoende
is voor het perceel Mijnsherenweg 2 een bestemmingsplanprocedure opgestart.

wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Mijnsherenweg 2 is een ambtelijke
wijzing doorgevoerd. De wijziging betreft het in overeenstemming brengen van de
regeling over buitenrijbanen met de huidige regeling in het Landelijk gebied. Voor
een nadere toelichting hierover wordt verwezen naar de nota ambtelijke wijzing bij
ontwerpbestemmingsplan Mijnsherenweg 2 bijgevoegd bij de toelichting van het
bestemmingsplan.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 17 juni 2016 t/m 28 juli 2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die
zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden

wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Steenwijkerveld 21 is een ambtelijke
wijzing doorgevoerd. De wijziging betreft het in overeenstemming brengen van de
regeling over buitenrijbanen met de huidige regeling in het Landelijk gebied. Voor
een nadere toelichting hierover wordt verwezen naar de nota zienswijzen bij ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21 bijgevoegd bij de toelichting van het bestemmingsplan.

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 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 besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 15 juni 2016
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