Faillissement Verhoef
Personenvervoer

Gem

e e nte U i t h o o r

Op 29 mei is het faillissement uitgesproken van Verhoef Personenvervoer. Verhoef is het taxibedrijf dat het Leerlingenvervoer én
het Wmo-vervoer in de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel uitvoert.
Voorlopig blijft het taxibedijf de ritten voor het Leerlingenvervoer
en het Wmo-vervoer gewoon uit-

n
Gesignaleerd:

G E M E E N T E N I E U W S Eikenprocessierups
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
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/
receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
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
en schuldhulpverlening)
Tel. spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Ruimte huren?

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

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/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

De eikenprocessierups is op dit
moment gezien aan de Wilhelminakade, bij de Thamerkerk,
Libellebos en Watsonweg. Wij
gaan de rups bestrijden en hopen verdere verspreiding te
voorkomen. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken.

In de maanden mei, juni en juli
komt in delen van Nederland de
eikenprocessierups voor. Dit is
een rups van de eikenprocessievlinder die alleen in zomereiken
leeft. Omdat de brandharen van
deze rups gezondheidsklachten
kunnen veroorzaken (jeuk en irritatie van de huid en irritatie aan
ogen en luchtwegen) worden de
rupsen in een zo vroeg mogelijk
stadium bestreden.

Afzetting
De bomen waarin een nest van de
eikenprocessierups zijn aangetroffen, hebben een roodwit-afzet
lint gekregen. Met een speciale
machine worden de nesten opgezogen en meteen verbrand. Wanneer u in de buurt komt van deze
plekken, vermijd dan elk contact
met de rupsen en resten ervan,
zoals met vrijgekomen brandharen en lege nesten. Waarschuw
ook uw kinderen voor deze rups.
Melden!
Ziet u ergens anders eikenprocessierupsen geef ons dit direct
door via de app ‘Makkelijk Melden’ of op uithoorn.nl melden.
Voor meer informatie kunt u terecht op RIVM.nl.

Ondernemerspeiling
Ben u tevreden als ondernemer in
onze gemeente? Graag zouden
wij dit van u willen weten. Wij hebben alle ondernemers in onze gemeente een online vragenlijst (ondernemerspeiling) gestuurd. Heeft
u de vragenlijst nog niet ingevuld,
u kunt tot 5 juni nog meedoen. Met
deze gegevens onderzoeken wij

wat verbeterd kan worden, zodat u als ondernemer succesvol
en prettig kunt ondernemen in de
gemeente Uithoorn. Heeft u geen
vragenlijst ontvangen, mail of bel
Steven van Boekee van Newcom
Research & Consultancy (uitvoering onderzoek), via (088) 770
4600 of onderzoek@newcom.nl

voeren. Verhoef doet er alles aan
om het vervoer te verzorgen zoals normaal. Maar we kunnen ons
voorstellen dat u merkt dat het
vervoer iets anders verloopt dan
normaal. Wij vragen uw begrip
daarvoor. Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met
de gemeente via telefoonnummer
(0297) 513 111.

Evenementen in de
gemeente
In Uithoorn en De Kwakel is de komende paar maanden veel te
doen. U vindt hieronder een selectie van de evenementen die in
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden waarvoor een vergunning
is aangevraagd of verleend. Meer weten over het evenement?
Kijk op www.uithoorn.nl/evenementen voor meer informatie.
Juni
13 juni
15 juni
16 juni
29 juni t/m 1 juli

Buitenspeeldag
Hardloopevenement Rondje Zijdelmeer
Culinair Uithoorn aan de Amstel
Amstelland Festival

Juli
6 t/m 8 juli
07 juli
07 juli
14 juli
14 juli
22 juli
28 juli

NK Bmx
Freerun buitenevenement
Le Tour Ride
AmstelProms
Braderie THIB
All American Sunday
Hollands a/d Amstel

Augustus
1 t/m 7 aug
4 aug
25 en 26 aug
26 aug
September
1 t/m 4 sept
14 t/m 16 sept
26 t/m 29 sept

Polderfeest
Augustus Braderie
Tropical Night en The Day After
De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) UWTC
Kermis De Kwakel
Foodtruck Festival
Snuffelmarkt

Let op!
Het gemeentehuis is dinsdagmiddag 19 juni tot 15.00
uur open. Ook telefonisch zijn
we dan na 15.00 uur niet bereikbaar. Als u die dag een reisdocument of een rijbewijs wilt

afhalen dan kunt u tot 15.00
uur terecht. Onze excuses
voor het ongemak. Woensdag
20 juni bent u weer welkom. U
vindt onze openingstijden op
www.uithoorn.nl.

Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zetten zich belangeloos in voor het
welzijn van anderen. Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Kom dan op tijd in actie!
De procedure voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding vergt veel tijd. De voordracht voor de Lintjesregen is in
april 2019. U moet dan u het voorstel vóór 15 juli 2018 dit jaar bij de
burgemeester indienen. Gaat het
om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan moet u het
voorstel tenminste zes maanden
van tevoren naar de burgemeester sturen.

Informatie Koninklijke
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het
aanvraagformulier, vindt u op de
gemeentelijke website Uithoorn.
nl of Lintjes.nl. Daarnaast kunt
u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.
Informatie gemeentelijke
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen
van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het
bestuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Inlooppunt Taalhuis in de
bibliotheek
Sinds enige weken is het inlooppunt van het Taalhuis in de Uithoornse bibliotheek bemand
door Hennie. Heeft u een taalvraag, wilt u beter Nederlands leren spreken, lezen of schrijven of
kent u iemand die dat graag wil,
of wilt u graag zelf taalvrijwilliger
worden? Hennie staat elke maandagmiddag van 14.00-16.00 uur
voor u klaar.

Taalvrijwilliger worden?
eeft u afﬁniteit met taal en mensen, beschikt u over inlevingsvermogen? Meld u zich dan aan als
taalvrijwilliger, door langs te gaan
bij Hennie van het inlooppunt op
maandag van 14.00 tot 16.00 uur
in de bibliotheek aan de Dorpsstraat 43 in Uithoorn, of via taalhuisuithoorn@stdb.nl. Bellen met
Claudia Prange, projectcoördinator Taalhuis kan ook: 0297-230280.

Resultaten
enquête
burgemeester
Uithoorn
De gemeente Uithoorn is op
zoek naar een nieuwe burgemeester. Daarvoor moet
eerst een proﬁelschets worden opgesteld. De inbreng
daarvoor komt mede uit een
enquête die de gemeenteraad heeft laten uitvoeren
onder de inwoners van de
gemeente Uithoorn. De resultaten daarvan zijn nu bekend.
Grote betrokkenheid
inwoners
Aan de inwoners is gevraagd
wat voor een persoon de toekomstige burgemeester zou
moeten zijn. Door bureau Citisens zijn de uitkomsten van
de enquête als volgt samengevat: de Uithoornse burgemeester is iemand die adequaat optreedt en tegelijkertijd betrokken is bij de gebeurtenissen en de bewoners van de gemeente Uithoorn. Hij moet publiekelijk
overleg kunnen plegen en
een luisterend oor hebben
voor de bewoners. Hij neemt
beslissingen die in het belang zijn van de bewoners en
zijn regio. Hij neemt geen beslissingen die alleen worden
genomen ten behoeve van
de persoonlijke prestatiegerichtheid. Meer weten?
Kijk op www.uithoorn.nl

Buurtbeheer Centrum
Uithoorn organiseert voor
het eerst een Jantje Beton
Buitenspeelmiddag!

Oranjepark in het Centrum
van Uithoorn, tegenover
de COOP.

Alle kinderen zijn welkom.
Met onder andere:
Springkussen
Levend “tafelvoetbal”
Limbo dansen
en voor alle kinderen een
verrassing!

13 juni 2018
Van 14.00 tot 16.00 uur
Deelname op eigen risico.

WOENSDAG 13 JUNI

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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

Ontwerpwijzigingsplan en Ontwerpbesluit hogere waarde geluid Europarei Midden, fase 2 en 3. Inzageperiode vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot
en met 14 juni 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken R. Noorhoff (0297) 513111.
Voorontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Inzageperiode vanaf donderdag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Banken 1. Beroepperiode 14
juni 2018 tot en met 25 juli 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en wer-

-

ken, de heer L. Schuijt (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 41. Inzageperiode vanaf donderdag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018. Inlichtingen bij afdeling
wonen en werken (0297) 513 111
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- The Mix evenementenvergunning aanvraag voor FrUniXL op 7 juli 2018
(ontvangen 20 april 2018).

De Kwakel
- Jaagpad, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbeteren van een
dijk (ontvangen 25-05-2018);
- Linie 1A, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
schuur (ontvangen 27-05-2018);
- Poelweg 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het
gebruik van de bestaande bedrijfswoning (ontvangen 01-05-2018);
- Vuurlijn 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de
woning (ontvangen 01-06-2018);
- Vuurlijn 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van
een ﬁetspad (ontvangen 29-05-2018);
- Boterdijk 185, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een Air B&B (ontvangen 05-06-2018);
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 27, aanvraag exploitatievergunning voor Da Maria Pizza Grillroom (ontvangen 16 mei 2018).
Thamerdal
- Den Uyllaan 4, aanvraag voor verklaring voor het slotfeest op 19 juli
2018 (ontvangen 25 mei 2018).
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Drechtdijk 36 en 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakopbouw en het maken van een muurdoorbraak.

Thamerdal
- Anna Blamanlaan 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 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
- Achterweg 15, omgevingsvergunning voor het oprichten van een open
veldschuur (verzonden 30 mei 2018);
- Steenwijcklaan, instemmingsbesluit voor het aanleggen van gasleidingen ten behoeve van nieuwbouwwoningen. (verzonden 7 juni 2018).
- Kwakelsepad 32, instemmingsbesluit voor Allinq HFC Infra voor het vervangen van een ingewaterde coaxiale kabel (verzonden 1 juni 2018);
- Poelweg 44A, omgevingsvergunning voor het bouwen van een tijdelijke recreatieruimte (verzonden 30 mei 2018);
- Steenwycklaan 10, instemmingsbesluit voor Communication Infrastructure Fund (CIF) IJsselmonde het aansluiten van de nieuwbouw wijk op
bestaande telecomnetwerk.
- Vuurlijn 9, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning
(verzonden 28 mei 2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Legmeer-West (Randhoornweg), evenementenvergunning Amstelland Festival van 29 juni t/m 1 juli 2018 (verzonden
31 mei 2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schoolstraat/Schans - parkeerterrein, evenementenvergunning Culinair Uithoorn a/d Amstel op 16 juni 2018 van 14.00 tot 21.00 uur (verzonden 31 mei 2018).
- Witkopeend 10, omgevingsvergunning voor het realiseren van een opbouw aan de voorzijde van de woning (verzonden 4 juni 2018).
- Zijdelveld, evenementenvergunning hardloopwedstrijd Rondje Zijdelmeer op 15 juni 2018 van 20.00 tot 21.00 uur (verzonden 31 mei 2018).
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar voor de ﬁetsroute Le Tour Ride die gereden wordt op 7 juli 2018 en waarbij Uithoorn gedeeltelijk gepasseerd
wordt. (verzonden 31 mei 2018).
- 1e melding incidentele festiviteit Wow Sensation 14 juni 2018 (verzonden 8 juni 2018)
- Verklaring van geen bezwaar Jantje Beton Buitenspeelmiddag Oranjepark 13 juni 2018 tussen 14.00 en 17.00 uur (verzonden 8 juni 2018)

WWW.UITHOORN.NL

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
DRECHTDIJK 41

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 41 met identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPDrechtdijk41-OW01met ingang van 14 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 41
is de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling op het perceel. Daarbij worden de bestaande kassen gesloopt, het perceel krijgt een veehouderijbestemming en de bedrijfswoning wordt een burgerwoning met bijgebouwen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 41ligt vanaf donderdag 14 juni 2018 tot en met woensdag 25 juli 2018 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 13 juni 2018

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BANKEN 1

Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan ‘Banken 1’ als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPBanken1-VG01 gewijzigd vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Banken 1 is het
legaliseren van de bestaande hooischuur op het perceel Banken 1.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De volgende onderdelen
zijn gewijzigd:
- de toelichting wordt aangepast op pagina 8, 14 en 15;
- de waterparagraaf van de toelichting wordt aangepast;
- In het ontwerpbestemmingsplan werd in artikel 3.1 sub c verwezen naar
artikel 30 lid 4 voor de regeling met betrekking tot aan-huis-gebonden
beroepen en kleinschalige bedrijfsactiviteiten. Echter is deze verwijzing
niet correct en moet er verwezen worden naar artikel 11.4. De verwijzing wordt hierop aangepast;
- Per 1 januari 2018 is het gewijzigde Luchthavenindelingsbesluit van
kracht. Hierop is de tekst van de toelichting, paragraaf 5.8 aangepast.
Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar de Nota zienswijzen en ambtelijke wijziging. Deze nota is bijgevoegd in het bestemmingsplan.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 14 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met als kenmerk NL.IMRO.0451.BPBanken1-VG01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan 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 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 ‘sGravenhage. 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, 13 juni 2018

