19 JUNI 2013

G

E

Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- 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: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. 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

Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Kadernota: 4 juli 2013

‘bezuinigingen nodig voor ﬁnancieel
gezond Uithoorn’
Op donderdag 4 juli 2013 bespreekt de Raad van Uithoorn de Kadernota. U bent van harte welkom bij deze vergadering die om 19.30 uur begint.
Het college van B&W heeft op 4 juni
2013 de Kadernota vastgesteld. Op
4 juli 2013 behandelt de gemeenteraad deze nota. De Kadernota is voor
de gemeenteraad een belangrijk document. Hiermee geeft de gemeenteraad de kaders mee aan het college voor het opstellen van de begroting 2014.

Tekort maakt bezuinigingen noodzakelijk
De Kadernota presenteert een verwacht financieel tekort van circa
€ 1,8 mln. in 2014, oplopend tot een
tekort van € 3,1 mln. in 2017. Dat
betekent dat er bezuinigingen nodig
zijn om te zorgen dat het de ﬁnanciele huishouding van Uithoorn weer
op orde komt. Maar waarop gaan we
dan bezuinigingen? Daarover vindt u
in de Kadernota voorstellen van het
3. Werkzaamheden Amsterdam- college en de partijen. Deze stukken
kunt u vinden op www.uithoorn.nl
seweg-Petrus Steenkampweg
Eind juni 2013 begint het project
‘hoofdontsluitingsroute Oude Dorp’. Hoe komt het?
In de periode tot 1 september 2013 In het algemeen constateren we een
worden ondergrondse kabels en lei- stevige economische tegenwind in
dingen verlegd op de kruising Am- Nederland. Die tegenwind speelt ook
sterdamseweg-Petrus Steenkamp- Uithoorn parten. Dat heeft geleid tot
weg. Op 1 september begint de aan- een fors verlies op de bouwgrondexleg van de onderdoorgang voor het ploitatie. De andere belangrijke factor
wegverkeer onder de busbaan. De- is dat het Rijk de gemeenten meer taze werkzaamheden eindigen in janu- ken heeft toebedeeld, maar daarvoor
minder geld beschikbaar heeft. Om
ari 2014.
welk bedrag het precies gaat is nog
altijd onduidelijk. Maar wel duidelijk
Bereikbaarheid en
is wel dat de gemeenten, dus ook Uitverkeersomleidingen
Tijdens bovengenoemde werkzaam- hoorn, dit moeten opvangen. Daarheden worden de kruisingen Amster- naast vragen ook lokale ontwikkelindamseweg-Wiegerbruinlaan en Am- gen om extra investeringen, bijvoorsterdamseweg-Petrus Steenkamp- beeld op het gebied van veiligheid.
weg volledig voor het wegverkeer afgesloten. Er komen omleidingsrou- Hoe pakken we het aan?
tes die met borden worden aangege- Het college en de raad hebben afgeven. Fietsers worden bij de afgeslo- sproken dat de partijen aan de voorten kruisingen omgeleid. De kruising kant betrokken zouden zijn. DaarAmsterdamseweg-Molenlaan blijft tij- om heeft het college alleen voorsteldens de werkzaamheden voor het len over de decentralisaties en veiligwegverkeer beperkt (snelheid) toe- heid gedaan. Daarnaast heeft dit jaar
vooral de raad voorstellen aangedragankelijk.
gen over bezuinigingsrichtingen (bijHoe blijft u op de hoogte?
Wij willen graag dat u op de hoogte bent van de actuele situatie rond
de werkzaamheden en omleidingen.
Daarom kiezen wij ervoor u zoveel
mogelijk digitaal te informeren. Dit
doen wij via www.uithoorn.nl. Daar
De gemeente heeft de taak om de
vindt u op de projectpagina Amsterkwaliteit van de openbare ruimte
damseweg de laatste stand van zaregelmatig te toetsen. U kunt daarken. U kunt ons ook volgen via Twitbij helpen door uw buurt te beoorter: https://twitter.com/#!/Gem_Uitdelen.
hoorn

Werkzaamheden
Amsterdamseweg
Werkzaamheden kruising
Industrieweg
De nieuwe rotonde op de kruising
Amsterdamseweg-Industrieweg is
eind juni gereed. De aanleg hiervan
heeft langer geduurd dan gepland.
Dit is veroorzaakt door de vorstperiode, een omvangrijke bodemsanering en tegenvallers in de ondergrond
bij het verleggen van kabels en leidingen.
Planning andere werkzaamheden
bij Amsterdamseweg
De provincie schiet goed op met de
werkzaamheden voor de nieuwe
N201. Naar verwachting gaan het
aquaduct onder de Amstel en de aansluiting in Mijdrecht eind 2013 open.
Om de plaatselijke wegen op tijd gereed te hebben moet de gemeente diverse werkzaamheden tegelijkertijd
laten uitvoeren. Het gaat hierbij om:
1. Werkzaamheden kruising
AmsterdamsewegWiegerbruinlaan
Op 1 juli 2013 beginnen we met de
aanleg van de rotonde op de kruising
Amsterdamseweg-Wiegerbruinlaan.
Daarbij worden eerst ondergrondse
kabels en leidingen verlegd en daarna volgt de aanleg van de rotonde.
Deze werkzaamheden nemen in totaal zo’n 4 maanden in beslag. Dit betekent dat de rotonde begin november 2013 gereed is.
2. Werkzaamheden
Amsterdamseweg-Molenlaan
Op 2 september 2013 beginnen we
met de aanleg van de rotonde op de
kruising Amsterdamseweg-Molenlaan. Ook hier worden eerst ondergrondse kabels en leidingen verlegd
en dan volgt de aanleg van de rotonde. Deze werkzaamheden gaan in fasen, omdat het -vanwege werkzaamheden elders- nodig is wegverkeer
via de Molenlaan mogelijk te maken.
De werkzaamheden duren in totaal
zo’n 4 maanden. Dit betekent dat de
rotonde in december 2013 gereed is.

lage 2 van de Kadernota). Alle voorstellen vindt u in de kadernota 2014
op www.uithoorn.nl De verwachting
is dat alle voorstellen tezamen voldoende opleveren voor een structureel sluitende begroting 2014-2017.
Bij de behandeling van de Kadernota op 4 juli a.s. gaat de Raad op een
interactieve manier in discussie over
die verschillende bezuinigingsmaatregelen. Die discussie leidt uiteindelijk tot vaststellen van de Kadernota.
Daarmee staan de richtlijnen voor het
college van B&W voor het opstellen
van een structureel sluitende meerjarenbegroting vast. De bespreking
van de meerjarenbegroting staat vervolgens op de agenda op 7 november 2013.

Buurt in beeld

Infoavond 20 juni
Bent u geïnteresseerd om samen
met andere bewoners van uw wijk
op pad te gaan om verslag uit te
brengen over hoe de openbare
ruimte erbij ligt? Kom dan op donderdag 20 juni naar een korte informatiebijeenkomst in het gemeentehuis (kamer 23). De bijeenkomst
duurt van 19.00-20.00 uur. Heeft u

Ria Zijlstra: ‘sociale netwerken
zijn van deze tijd’
Sociale netwerken zijn natuurlijk echt
van deze tijd. Iedereen ‘netwerkt’ tegenwoordig, vooral dankzij de sociale media zijn we veel vaker met elkaar in contact. Maar als bestuurder zie ik vooral dat sociale netwerken van enorme waarde zijn. Zeker in
een tijd waarin we ﬂink inleveren op
het zorgbudget zijn ‘sociale netwerken’ een belangrijke factor om budget efficiënt in te kunnen inzetten.
Sociaal netwerken kan met buren,
familie of lotgenoten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je met elkaar eenzelfde ‘opvoedprobleem’ bespreekt.
Vanuit de gemeente hebben we af
en toe bijeenkomsten over het ‘puberbrein’ georganiseerd. Daar vertellen deskundigen een verhaal, maar
het is nog belangrijker dat ouders elkaar als mede- ‘puberouder’ ontmoeten en met elkaar dingen herkennen
en tips uitwisselen.

Maarten Levenbach:
‘van regelaar naar regisseur’
Dat belang van herkennen en erkennen van problemen zie je ook binnen
de gebieden waar ik verantwoordelijk voor ben, zoals gezondheidszorg
en sociaal domein. Bij mantelzorgers
bijvoorbeeld. Een keer per jaar organiseren wij een activiteit voor mantelzorgers. Daar zie je exact hetzelfde
gebeuren. Mensen voelen zich gesteund omdat ze elkaars situatie begrijpen. Even ontspannen een kopje
thee drinken met iemand die meteen
Wat betekent het voor Uithoorn?
Het is onvermijdelijk dat de Uithoorn- begrijpt wat je bedoelt, is dan net zo
se samenleving gaat merken dat het zinvol als een gesprek met de behan‘krap’ is in Uithoorn. Daarom wordt delend arts.
het op 4 juli geen makkelijke discussie. Welke bezuinigingsrichting de Juist het erachter komen wat iemand
Raad ook kiest, het heeft gevolgen. werkelijk nodig heeft is nu de kern
Maar om een zelfstandige gemeente van een gesprek. We spreken binnen
te kunnen blijven is een gezond ﬁnan- de Wmo (Wet maatschappelijke oncieel klimaat een vereiste. Dat kun- dersteuning) van een ‘kanteling’. In
nen we niet realiseren zonder maat- het verleden kwam iemand met een
vraag bijvoorbeeld om een verhoogd
regelen.
toilet en vervolgens ging de gemeente regelen dat er een verhoogd toilet
Meedenken?
kwam. Nu in de 21ste eeuw kiezen
Neem contact op met de grifﬁe
We nodigen u van harte uit uw bijdra- we voor een andere aanpak en proge aan de discussie te leveren. Om- beren in een gesprek te achterhalen
dat de Raad de voorstellen heeft ge- of het ‘verhoogde toilet’ de oplossing
daan kunt u uw opmerkingen of vra- biedt of dat er iets anders nodig is.
gen kwijt bij de grifﬁe. De grifﬁe zorgt De gemeente is niet meer de ‘regedat uw opmerking of vraag bij de juis- laar’ maar de ‘regisseur’. Misschien
te politieke partij terecht komt. Het is is iemand heel eenzaam en moeten
aan de partijen om op 4 juli keuzes we daar iets aan doen. Dan komt het
‘sociale netwerk’ weer heel nadrukte maken.
kelijk in beeld.
U kunt terecht bij de grifﬁe via mail:
griffie@uithoorn.nl of telefonisch: Ria Zijlstra:
‘verbinden en oplossen’
0297 513963
In de gemeentegids vindt u alle gege- Dan kan het dus ook gaan over de
vens over de raadsleden. Uiteraard contacten tussen ouders en school
is de informatie ook beschikbaar op bijvoorbeeld. Krijgt het kind een probleem, dan moet je kunnen achterhawww.uithoorn.nl .

Beoordeel uw buurt

Meer informatie?
Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Neem dan contact op met de gemeentelijke projectleider voor de uitvoering van de herinrichting, de heer
J. de Jong. Dit kan telefonisch via
(0297) 51 31 11 of per e-mail via gemeente@uithoorn.nl

U

De gemeente Uithoorn houdt deze
maand juni een enquête over sociale netwerken. Wethouders Ria Zijlstra en Maarten Levenbach vertellen waarom sociale netwerken zo belangrijk zijn:

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
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Op wie kunt u rekenen,
als het even tegenzit?

COLOFON

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

I

al eerder deelgenomen aan “Buurt
in beeld” dan kunt u een schouwpakketje voor uw buurt aanvragen
bij onderstaand telefoonnummer.
Meer info?
Bent u niet in de gelegenheid
naar de infobijeenkomst te komen
maar wel geïnteresseerd? Neem
dan contact op met het secretariaat van de afdeling Leefomgeving
(gemeentewerf), tel. 0297-513111.
Meer informatie over buurt en
beeld kunt u ook vinden op www.
uithoorn.nl onder Kwaliteitsplan
Openbare Ruimte.

WWW.UITHOORN.NL

len waar het probleem werkelijk ligt.
Is het iets genetisch of gaat het alleen
maar in een bepaalde omgeving/situatie niet goed. In beide gevallen kunnen goede ‘sociale netwerken’ heel
erg helpen. Bijvoorbeeld omdat een
druk kind iedere dag een uurtje naar
oma of de buurvrouw gaat. Of een ‘inspringer’ uit je sociale netwerk helpt
het kind van een kennis/ familielid
met huiswerk maken. Wij hebben alweer ruim een jaar een lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De
rol van het CJG is de ‘verbinder’ zijn
tussen gezin en professionals. We
merken dat dit vruchten afwerpt. Het
is immers de taak van professionele begeleiding om er samen met de
ouders en verzorgers achter te komen welke oplossing een gezin nodig heeft.
Maarten Levenbach:
‘verbinden en samenwerken’
Dat verbinden is ook voor de gezondheidszorg interessant. Daarom hebben wij zorgverleners, onder
wie de huisartsen en professionele
zorginstellingen als Vita, Brijder en
Jeugdriagg betrokken bij het opstellen van de nota gezondheidszorg.
En ook de Wmo-raad heeft meegedacht en meegewerkt. Het idee is dat
de gemeente een voorzet geeft met
het beleid in deze nota. We moeten
immers met elkaar investeren in het
samen gezonder worden. Concreet
hebben we een link gelegd met bijvoorbeeld buurtstudio ‘Villa Kakelbont’ . Zij gaan een laagdrempelige
sportactiviteit organiseren voor de
buurt.
Ria Zijlstra
Het is tijd voor een andere insteek.
Waar we in het verleden vaak keken
naar wat iemand niet kon, moeten we
ons nu veel meer richten op wat iemand juist wel kan. In het onderwijs
zijn we daarnaar op weg met ‘passend onderwijs’. Doel is om kinderen zoveel mogelijk in het reguliere
onderwijs te houden. De school gaat
dan gericht ondersteuning inkopen,
tegelijkertijd moeten wij kijken wat er
thuis nodig is. Waar hebben ouders
behoefte aan. Als dat een ‘weekendje samen weg’ is, dan is er dus oppas
nodig. Kun je dan op iemand een beroep doen?
Maarten Levenbach
Invullen dus die enquête, want hoe
beter we inzicht krijgen in wensen en
behoeften en in de eigen kracht van
mensen, hoe beter wij daar met middelen op in kunnen spelen. Ons uitgangspunt is dat we het dan met minder geld, toch minstens zo goed of
zelfs beter kunnen.
Ria Zijlstra
Zo zie ik het ook. ‘Sociale netwerken’: we kunnen, maar vooral we willen er niet omheen. Ik ben benieuwd
naar de resultaten. We houden u op
de hoogte. Let ook op de tweets van
de gemeente.
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O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E 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 kunt u vinden in het 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.
TER INZAGE

N

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer.
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.

Tijdelijk:
- Ontwerp hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Ter inzage van 22 mei t/m 28 juni
2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding. Ter inzage van
31 mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 47”. Ter inzage van 31
mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31 mei t/m
11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage t/m 1 juli 2013. Info: de heer B. de Bruin, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder). Ter inzage vanaf
31 mei 2013 t/m 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1. Ter inzage van 31 mei t/m
11 juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
- Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Hoofdweg
47. Ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2013. Info: mevrouw J. Kars, tel. 0297513111.
- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Poelweg 40-44 De
Kwakel. Ter inzage van 7 juni t/m 18 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel.
0297-513111.
- Visie op het sociale domein Uithoorn. Ter inzage t/m 28 juni 2013. Info: mevrouw D. Veurink, tel. 0297-513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest. Ter inzage van de
13 juni t/m 12 juli 2013 Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk. Ontvangen 10 juni
2013.
- Vuurlijn 30 t/m 42 en Ringdijk 15 t/m 18, aanvraag omgevingsvergunning voor
het aanleggen van een glasvezelnetwerk (FttH). Ontvangen 10 juni 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Muur 80 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
voorgevel. Ontvangen 6 juni 2013.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 13, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.
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.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 34, onthefﬁng van het geluid aan de heer Krijtenberg voor het ten
gehore brengen van muziek op 22 juni 2013 van 20.00 tot 01.00 uur. Bezwaar
t/m 22 juli 2013.
- Laan van Meerwijk 16, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de hoofdentree. Bezwaar: t/m 25 juli 2013..

De Kwakel
- Kerklaan, vergunning aan Muziekvereniging Tavenu voor het organiseren van
Midzomeravond festival op 22 juni 2013 van 19.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m
23 juli 2013.
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Dorpscentrum
- Dorpsstraat 16, Vergunning aan de exploitant van 24 Quality services voor het
exploiteren van een escortbedrijf. Bezwaar t/m 22 juli 2013

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan het Nederlandse Rode Kruis afdeling Uithoorn voor het organiseren van de rolstoelvierdaagse van 25 t/m 28 juni 2013. Bezwaar t/m 23 juli 2013.
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 20 tijdelijke
reclameborden om kenbaarheid te geven aan de braderie op 30 juni 2013 en
voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven
aan de braderie op 27 oktober 2013. Bezwaar t/m 26 juli 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- De Mérodelaan, vergunning aan SW Wolda B.V. voor het plaatsen van een
zeecontainer en een ecotoilet op de parkeerplaats nabij het Hoge Heem van
10 juni t/m 27 september 2013. Bezwaar t/m 24 juli 2013.
START INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“DRECHTDIJK 113”

Op 10 april 2013 hebben burgemeester en wethouders een ruimte voor ruimteovereenkomst gesloten met de eigenaar van het perceel Drechtdijk 113. Kern van
deze overeenkomst is dat alle opstallen van het bestaande glastuinbouwbedrijf
aan Drechtdijk 113 worden gesloopt. Het gehele perceel achter het woonlint wordt
grasland. In het lint wordt één woning gerealiseerd.
Voorliggend voorontwerpbestemmingsplan betreft de herziening van de bestemmingen voor het te slopen glastuinbouwbedrijf en voor de bouw van een woning.

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Drechtdijk 113’ ligt in het kader van de inspraakprocedure vanaf vrijdag 21 juni 2013 t/m donderdag 4 juli 2013 ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.
nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de
openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de
openingstijden van het dorpshuis.
Inspraakmogelijkheid
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening 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 wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 19 juni 2013
BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST HET ERF
(gelegen achter Boterdijk 174)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 13 mei 2013
een anterieure overeenkomst, zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als
bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening zijn aangegaan met de heren R.J. en R.A.
van Kessel.
De overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie D, nummer 6229 (gedeeltelijk), gelegen in het gebied
achter Boterdijk 174 (De Kwakel).

Ter inzage
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 20
juni 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

