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18 JUNI 2014

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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
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

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

COLOFON

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 inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. 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.offi cielebekendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Langelaan Drechtdijk 90 De Kwa-

kel Bezwaarperiode van 21 mei 2014 t/m 24 juni 2014. Inlichtingen bij Publieks-
zaken, H.J. Jansen - de Noo, 0297-513111.

- Beleidsregels WK voetbal 2014, Inzageperiode: 28 mei 2014 t/m 13 juli 2014, 
Inlichtingen bij: Publiekszaken, Margo Millenaar of Alie Veldman (0297) 
513111.

- Besluit onttrekken aan het openbaar verkeer: deel parkeerterrein van winkel-
centrum Zijdelwaard. Dit besluit inclusief bijbehorende tekening liggen tot en 
met 30 juli 2014 ter inzage. Inlichtingen bij Leefomgeving, R.A. van de Pol 
(0297) 513 111. 

- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4. Beroepsperio-
de 20 juni 2014 t/m 31 juli 31 juli 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Zuider Legmeerpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een brug. Ontvangen 13 mei 2014.
- Ter hoogte van Drechtdijk 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen 

van HDPE 40 mm in een bestaande tracé van KPN. Ontvangen 10 juni 2014.

 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
- Industrieweg 13 A, omgevingsvergunning voor Wijzigen van het gebruik naar 

autoverkoop. Bezwaar: t/m 25 juli 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Muur 15 te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het realiseren van een terras-

overkapping. Bezwaar: t/m 23 juli 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Groenstrook tussen Meerwijk-Oost en Meerwijk-West, omgevingsvergunning 

voor het plaatsen van een picknicktafel met afdakje. Bezwaar: t/m 18 juli 2014. 
- Grevelingen 50. Drank- en Horecavergunning aan de exploitant van horecabe-

drijf Het Pannenkoekenfort. Bezwaar t/m 22 juli 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Rioolaansluitvergunning tijdelijk unitpark Heijermanslaan t/o nr. 49. Bezwaar 

t/m 16 juli 2014. Zijdelwaardplein 60 t/m 100 en Zijdelrij 5 t/m 10, omgevings-
vergunning voor het uitbreiden en renoveren van het Winkelcentrum Zijdel-
waard. Bezwaar: t/m 24 juli 2014.

- Arthur van Schendellaan 53. Verklaring van geen bezwaar aan de ouderver-
eniging van baisisschool De Vuurvogel voor het organiseren van de vuurvo-
geldag op 20 juni 2014 van 17.00 tot 20.00 uur.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Promobase voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden om 

kenbaarheid te geven aan Caiway glasvezelkabel. Bezwaar t/m 25 juli 2014.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van hore-

cabedrijf Grill Restaurant Los Argentinos voor: de exploitatie van het horeca-
bedrijf, Drank- en Horecavergunning t/m 11 september 2014. Bezwaar t/m 23 
juli 2014. 

- Den Uyllaan 4. Ontheffi ng van het geluid aan R.K. Scholengemeenschap Tha-
men voor het ten gehore brengen van geluid tijdens het slotfeest op 4 juli 2014 
van 17.00 tot 00.03 uur. Bezwaar t/m 17 juli 2014.

 BESLUIT ONTTREKKEN AAN OPENBAAR VERKEER
Wijk: Zijdelwaard
Vanwege de ontwikkeling en herinrichting van het winkelcentrum Zijdelwaard door 
Delta Lloyd, wordt een deel van het parkeerterrein van Zijdelwaard bebouwd. Dit 
parkeerterrein moest nog aan het openbaar verkeer te worden onttrokken. De raad 
heeft dit besluit genomen. 
Dit besluit inclusief bijbehorende tekening liggen tot en met 30 juli 2014 ter inza-
ge. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend 
bij de raad.

 TER INZAGE LEGGING UITWERKINGSPLAN ‘PARK KRAYENHOFF, 
 DEELGEBIED B1 TOT EN MET B4’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben beslo-
ten om voor deelgebied B1 tot en met B4 van Park Krayenhoff een uitwerkings-
plan, met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoffB-VG01 vast te 
stellen. 
Toelichting
Om het woningbouwproject Park Krayenhoff te kunnen ontwikkelen, heeft de raad 
op 8 oktober 2009 het bestemmingsplan Park Krayenhoff vastgesteld. Voor on-
derhavig plangebied ‘Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4’ is in het be-
stemmingsplan een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Met voorliggend uitwer-
kingsplan wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt.
Voor dit gebied heeft is eerder een uitwerkingsplan vastgesteld. Echter, door de 
marktomstandigheden van de afgelopen jaren heeft de realisatie van het plan op 
zich laten wachten en zijn de plannen gewijzigd. Reden waarom een nieuw uit-
werkingsplan is opgesteld. Hierin wordt de nieuwbouw van circa 69 woningen ju-
ridisch planologisch mogelijk gemaakt.  
De stedenbouwkundige opzet voor deelgebied B1-B4 bestaat uit eengezinswo-
ningen evenwijdig aan de N196, zoals ook opgenomen in het oorspronkelijke Ste-
denbouwkundig Masterplan. Haaks hierop staan hierachter eengezinswoningen 
in eengezinswoningen in rijen van vier of woning woningen. Het plan gaat uit van 
een grote variatie aan eengezinswoningen met verschillende beukmaten woning-
dieptes en woonoppervlaktes. 
Ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpuitwerkingsplan zijn 
geen zienswijzen ontvangen. Het plan is derhalve ongewijzigd vastgesteld. 
Terinzage
Het uitwerkingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 20 juni 2014 
gedurende zes weken ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan terinzage in het ge-
meentelijk 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 (20 juni 2014 t/m 31 juli 2014) kan te-
gen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig 
met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een 
ieder als het gaat om een wijziging die het college heeft aangebracht in het vast-
gestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden inge-
steld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen 
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht 
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afl oopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 18 juni 2014

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Tijdelijke afsluiting 
Amsterdamseweg tussen 
nieuwe N201 en de rotonde 
Johan Enschedeweg, Uithoorn
Op 18, 19 en 20 juni is de Amster-
damseweg tussen de N201 en de ro-
tonde Joh. Enschedeweg volledig af-
gesloten, in verband met werkzaam-
heden voor de defi nitieve inrichting 
van de kruising Hollandsedijk/Am-
sterdamseweg. 
Vanwege een juridische procedu-
re was het niet mogelijk deze werk-
zaamheden eerder uit te voeren en 
is het ontwerp van de kruising aan-
gepast. Er zou ter hoogte van de Hol-
landsedijk alleen een fi etsoversteek 
komen. Met het aangepaste ontwerp 
wordt het ook mogelijk om met auto’s 
en kleine vrachtauto’s (tot 10 meter) 
van en naar de Bovenkerkerweg te 

rijden. De omleidingsroute tijdens de 
werkzaamheden is via de Amsteldijk 
- Chemieweg- Amsterdamseweg- 
Johan Enschedeweg (- Wiegerbruin-
laan - Zijdelweg ) en vice versa.

Toekomstige situatie rondom 
kruising Hollandsedijk/
Amsterdamseweg
Verkeer komend vanaf de nieuwe 
N201 richting Hollandsedijk/Boven-
kerkerweg kan alleen rechtsaf de 
Hollandsedijk op rijden. Verkeer ko-
mend vanaf de Hollandsedijk/Boven-
kerkerweg kan alleen rechtsaf rich-
ting Uithoorn. 
Verkeer komend uit Uithoorn kan niet 

Gemeentehuis 1 juli 
eerder dicht 
Op dinsdagmiddag 1 juli is het gemeentehuis om 16:00 uur gesloten. 
Het gemeentehuis is 2 juli gewoon weer open vanaf 8:30 uur.

meer (linksaf) de Hollandsedijk. Ver-
keer komend vanaf de Hollandsedijk 

kan niet meer linksaf via de Amster-
damseweg de nieuwe N201 op.




