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Postadres
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CO L O F O N

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.
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Zaterdag 28 juni 2014: Veteranendag
Zaterdag a.s. is het voor de 10e keer
Veteranendag. Met dit jaarlijkse nationale evenement bedankt heel Nederland ruim 100.000 militaire veteranen voor hun inzet, nu en in het
verleden. De witte anjer staat symbool voor de waardering van onze
veteranen. Door het opspelden van
een witte anjer laat iedereen aan de
veteranen zien hoe belangrijk hun inzet was en is. Het college van Uithoorn spelde dan ook met veel plezier de witte anjer op. Doe mee en
spelt, net als het college, zaterdag
een witte anjer op. De veteranen verdienen uw en onze steun.

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:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

tachementen, historische legervoertuigen en tientallen muziekkorpsen.
En vergeet niet omhoog te kijken als
de unieke luchtshow van moderne en
historische toestellen over de Hofvijver vliegt. Meer informatie is te vinden op www.veteranendag.nl/veteranendag-2014

Activiteiten
De meeste activiteiten vinden plaats
in ‘Veteranenstad’ Den Haag. Er is
een kleurrijk deﬁlé van duizenden veteranen, met meer dan honderd de-

Gemeentehuis 1 juli
eerder dicht

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

Op dinsdagmiddag 1 juli is het gemeentehuis om 16:00 uur gesloten.
U bent woensdagochtend 2 juli weer welkom vanaf 8:30 uur.

O F F I CIË 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.

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:
- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Langelaan Drechtdijk 90 De Kwakel Bezwaarperiode van 21 mei 2014 t/m 24 juni 2014. Inlichtingen bij Publiekszaken, H.J. Jansen - de Noo, 0297-513111.
- Besluit onttrekken aan het openbaar verkeer: deel parkeerterrein van winkelcentrum 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. Beroepsperiode 20 juni 2014 t/m 31 juli 31 juli 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 27
juni 2014 tot en met 10 juli 2014. Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, R.
Noorhoff, 0297-513111.

De Kwakel
- Tussen Drechtdijk 23 en 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen
van HDPE 40 mm in de bestaand tracé van KPN. Ontvangen 10 juni 2014.
- Ter hoogte van Kalslagerweg, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een duiker. Ontvangen 17 juni 2014.
- Iepenlaan 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning, bed en breakfast en een kookstudio. Ontvangen 17 juni 2014.
- Mijnsherenweg 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
afdak voor het stallen van rijwielen. Ontvangen 19 juni 2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een bestaand bedrijfspand tot tijdelijke winkelruimte. Ontvangen 17
juni 2014.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een
bestaand bedrijfspand tot tijdelijke winkelruimte.
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)
- Grift 51, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de zijgevel. Bezwaar: t/m
29 juli 2014.

De Kwakel
- Drechtdijk 21. Onthefﬁng artikel 35 van de Drank- en Horeca wet aan de exploitant van café Bolle Pouw voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank
tijdens het Beach Summer Festival op 22 juni 2014. Bezwaar t/m 30 juli 2014.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Randhoornweg. Vergunning aan Stichting Harley-weekend Uithoorn voor het
organiseren van de All American Day op 20 juli 2014 van 12.00 tot 19.00 uur.
Bezwaar t/m 30 juli 2014.
- Onthefﬁng aan Stichting Harley-Weekend Uithoorn voor het schenken van
zwakalcoholhoudende drank tijdens de All American Day op 20 juli 2014. Bezwaar t/lm 30 juli 2014.
Dorpscentrum
- Marktplein 17. Vergunning aan de exploitant van IJsallon Esplenada B.V. voor
het toevoegen een nieuwe leidinggevende aan de Drank- en Horecawet. Bezwaar t/m 30 juli 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 30. Melding ontvangen van Restaurant Amstelfort Fortress voor
het organiseren van een besloten incidentele festiviteit op 28 juni 2014 van
14.30 – 24.00 uur.
- Schoolstraat. Vergunning aan Lions Club Uithoorn voor het organiseren van
Culinair Uithoorn aan de Amstel op 21 juni 2014 van 14.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 28 juli 2014.
- Onthefﬁng artikel 35 van de Drank en Horeca wet aan de deelnemers van Culinair Uithoorn op 21 juni 2014 van 14.00 tot 21.00 uur. Bezwaar t/m 28 juli 2013.
- Eendracht 8. Verklaring van geen bezwaar aan R.K.B.S. De Springschans voor
het gebruik maken van diverse groenlocaties in Meerwijk voor het houden van
activiteiten tijdens schooltijd van 2 t/m 4 juli 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Lions Club Uithoorn voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan Culinair Uithoorn aan de Amstel op
21 juni 2014. Bezwaar t/m 29 juli 2014.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan. Vergunning aan Van Wijk Amsterdam B.V. voor het
plaatsen van een schaftkeet en een eco-toilet op de openbare weg t/m 18 juli
2014. Bezwaar t/m 30 juli 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 100. Vergunning aan de exploitant van Perlo Plaza V.O.F.
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 6 maart 2017. Bezwaar t/m 30
juli 2014.
VASTSTELLING ‘BELEID PLANOLOGISCHE
AFWIJKINGSMOGELIJKHEDEN (1E HERZIENING)’

Toelichting
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 juni
2014 het ‘Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden 1e herziening’ hebben
vastgesteld. Dit beleid vervangt het ‘Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden
als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 2e en bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor)’ uit november 2010. Dit beleid is per gelijke datum ingetrokken.

Het nieuwe beleid is net als het eerdere beleid opgesteld met het doel om een afwegingskader te hebben voor de veel voorkomende gevallen die vallen binnen artikel 4 van het Bor. Op basis van deze beleidsregels kunnen burgemeester en wetINGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
houders voor een aantal veel voorkomende kleinschalige bouwwerken die niet in
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa- overeenstemming zijn met een geldend bestemmingsplan, onthefﬁng van dat beren hiertegen is nog niet mogelijk.
stemmingsplan verlenen.

WWW.UITHOORN.NL

Reden aanpassing beleid
In de praktijk blijkt dat de toepassing van de beleidsregels uit november 2010 (en
dan met name voor gebruikswijzingen die niet in het beleid genoemd zijn) tot verwarring leidt. Dit omdat door het noemen van de relevante wetsartikelen in artikel 1 van de beleidsregels, het toepassingsbereik voor de categorieën genoemd
in het Bor, de suggestie wordt gewekt dat voor die categorieën alleen de gevallen
kunnen worden vergund die in het beleid zijn opgenomen. Het is echter niet het
doel van het beleid geweest enkel aan die gevallen medewerking te verlenen. Zoals hiervoor is aangegeven, geldt dat het beleid alleen geldt voor veel voorkomende gevallen. Voor andere gevallen moet een aparte afweging worden gemaakt.

Twee categorieën uit het Bor worden niet meer opgenomen in het Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden. Het gaat om de categorieën genoemd in artikel 4,
lid 1 en 9 van het Besluit omgevingsrecht (het bouwen van een bijbehorend bouwwerk en het wijzigen van het gebruik). Op deze manier is het duidelijk dat het beleid niet voor deze categorieën geldt. Het schrappen van deze categorieën heeft
verder geen consequenties voor de eerder opgenomen artikelen in het beleid die
over deze categorieën gaan, omdat deze artikelen inmiddels zijn achterhaald door
de recent geactualiseerde bestemmingsplannen.

De beleidsregels voor de algemeen voorkomende bouwwerken is behouden. De
beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden biedt daarmee duidelijkheid
over de toepassing van het afwijkingenbeleid voor de burger. Het gaat hierbij om
beleid over het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding, het realiseren van een
dakterras, het bouwen van een steiger, het bouwen van een hekwerk op een steiger en het bouwen van verhoogde steigers of bootbergingen.
Inwerkingtreding
Het beleid treedt in werking op donderdag 26 juni 2014 en is te raadplegen via de
site van de gemeente www.uithoorn.nl.

Meer informatie?
Informatie over de beleidsregels, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken (tel. 0297-513111).
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN CULTUURCLUSTER
DORPSCENTRUM

Toelichting
Op 11 februari 2010 heeft de raad het Masterplan Dorpscentrum vastgesteld. Eén
van de ontwikkelingen binnen dit masterplan is het creëren van een cultuurcluster aan het Marktplein. Dit ter versterking van de voorzieningenstructuur aan de
Amstel.

Inmiddels is de voorgenomen ontwikkeling zover gevorderd dat deze planologisch
is vertaald naar een voorontwerpbestemmingsplan. Binnen het (voorontwerp)bestemmingsplan krijgt de locatie de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’. Binnen
het bestemmingsplan zijn binnen deze bestemming op de eerste en tweede bouwlaag sociale-, educatieve en/of culturele activiteiten (zoals een theater, bibliotheek,
bioscoop), detailhandel, horeca en dienstverlening toegestaan. Op de tweede
bouwlaag en hoger zijn maximaal 30 woningen en zes hotelkamers toegestaan.
Daarnaast is nog een ondergrondse parkeergarage toegestaan.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van de inspraakprocedure van
vrijdag 27 juni 2014 tot en met donderdag 10 juli 2014 digitaal te raadplegen op
www.uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de
openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16
Uithoorn en in het informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 Uithoorn. De
openingstijden staan aangegeven op de website van de gemeente.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie indienen
op het voorontwerpbestemmingsplan. Deze reactie dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8,
1420 AA Uithoorn.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk,
de provincie en het waterschap 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.
Gedurende deze terinzagelegging zal ook het voorlopige ontwerp van de nieuwbouw worden gepresenteerd. Dit gebeurt aan de hand van een zogenoemde inloopavond. Gedurende deze avond kan ook het ontwerpbestemmingsplan worden
geraadpleegd. 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, 25 juni 2014

WIJZING OP AANWIJZINGSBESLUIT ALCOHOLVERBODSGEBIEDEN

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden niet geldt voor vergunningsplichtige en meldingsplichtige evenementen in de aangewezen gebieden.
Dit besluit treedt in werking de dag na deze publicatie.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen
zes weken na publicatie op een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend worden.
Vervolg op volgende blz.

25 juni 2014
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vervolg van vorige blz.
AAnwijzingsbesluit ondergrondse contAiners

Op 4 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn besloten om beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers vast te stellen. Aan de hand van deze beleidsregels (zie regelingenbank) zijn er locatieplannen van ondergrondse containers opgesteld voor:
- gf-restafval in Meerwijk
- kunststof bij 3 winkelcentra en bij 6 flats
- textiel op 6 locaties in Uithoorn
Op 3 juni 2014 heeft het college deze locaties aangewezen. De locaties zijn te
vinden op www.uithoorn.nl. Bezwaarperiode van 11 juni 2014 tot en met 6 augustus 2014.
bekendmAking omgevingsdienst noordzeekAnAAlgebied

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in
zijn vergadering van 12 maart 2014 het volgende besloten:
Op grond van artikel 37 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied stelt het Algemeen Bestuur een verordening vast
omtrent de ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Op grond van artikel 38 lid 1 van genoemde Gemeenschappelijke regeling
en artikel 2 lid 2 van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
is deze bevoegdheid overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. De organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied regelt de organisatorische invulling van de ambtelijke organisatie van de OD NZKG. Er worden 5 organisatieonderdelen vastgesteld. De verordening regelt de structuur, leiding en taken van
de 4 directies en het organisatieonderdeel Staf en Business control. Tevens worden de taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur, adjunct-directeuren en de controller benoemd.
Stukken van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn te raadplegen via
de website www.odnzkg.nl

besluit van de directeur van de omgevingsdienst noordzeekanaalgebied
van 22-4-2014, tot het vaststellen van de vervangingsregeling directeur
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; Gelet op artikel
3 lid 2 van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
2014; Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

Bij afwezigheid van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
wordt in zijn plaatsvervanging voorzien door één van de adjunct-directeuren, dan
wel indien deze functie vacant is een door de directeur aangewezen waarnemer
en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving:
1. Adjunct-directeur Vergunningverlening;
2. Adjunct-directeur Toezicht & handhaving;
3. Adjunct-directeur Advies en Expertise;
4. Adjunct-directeur Bedrijfsvoering.

besluit van de adjunct-directeur Advies en expertise van de
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen
van de vervangingsregeling directie Advies en expertise omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied
De adjunct-directeur van de directie Advies en Expertise; Gelet op artikel 11 lid 2
van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;
Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

besluit van de adjunct-directeur bedrijfsvoering van de omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het vaststellen van de
vervangingsregeling directie bedrijfsvoering omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied
De adjunct-directeur van de directie Bedrijfsvoering; Gelet op artikel 13 lid 2 van
de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014; Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

vervanging teammanagers Advies en expertise:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door een van de andere
teammanagers van de directie Advies en Expertise, dan wel indien deze functie vacant is een aangewezen waarnemer.
- Zijn alle teammanagers van de directie Advies en Expertise afwezig, dan wordt
de teammanager vervangen door de adjunct-directeur Advies en Expertise,
dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer.

vervanging teammanagers bedrijfsvoering:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door een van de andere
teammanagers van de directie Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een aangewezen waarnemer.
- Zijn alle teammanagers van de directie Bedrijfsvoering afwezig, dan wordt de
teammanager vervangen door de adjunct-directeur Bedrijfsvoering, dan wel
indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer.

vervanging adjunct-directeur Advies en expertise:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen door de adjunct-directeur Vergunningverlening, de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving of de
adjunct-directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een
door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen
de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

vervanging adjunct-directeur bedrijfsvoering:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen door de adjunct-directeur Vergunningverlening, de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving of de
adjunct-directeur Advies en Expertise, dan wel indien deze functie vacant is
een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding
tussen de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Besluit van de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving van de
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het
vaststellen van de Vervangingsregeling directie Toezicht & Handhaving
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied
De adjunct-directeur van de directie Toezicht & Handhaving; Gelet op artikel 9 lid
2 van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;
Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

besluit van de adjunct-directeur vergunningverlening van de
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied van 22-4-2014, tot het
vaststellen van de vervangingsregeling directie vergunningverlening
omgevingsdienst noordzeekanaalgebied
De adjunct-directeur van de directie vergunningverlening; Gelet op artikel 7 lid 2
van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;
Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:

Vervanging teammanagers Toezicht & Handhaving:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door een van de andere
teammanagers van de directie Toezicht & Handhaving, dan wel indien deze
functie vacant is een aangewezen waarnemer.
- Zijn alle teammanagers van de directie Toezicht & Handhaving afwezig, dan
wordt de teammanager vervangen door de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving, dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer.

vervanging teammanagers vergunningverlening:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door een van de andere
teammanagers van de directie Vergunningverlening, dan wel indien deze functie vacant is een aangewezen waarnemer.
- Zijn alle teammanagers van de directie vergunningverlening afwezig, dan
wordt de teammanager vervangen door de adjunct-directeur vergunningverlening, dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer.

Vervanging adjunct-directeur Toezicht & Handhaving:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen door de adjunct-directeur
Vergunningverlening, de adjunct-directeur Advies en Expertise of de adjunctdirecteur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

www.uiTHoorn.nl

vervanging adjunct-directeur vergunningverlening:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen door de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving, de adjunct-directeur Advies en Expertise of de
adjunct-directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een
door de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen
de directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

bekendmaking en inwerkingtreding
Deze vijf bovengenoemde besluiten treden in werking met ingang van de dag na
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.
Zaanstad, 22-4-2014
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter,
via @RaadUithoorn

Nieuwe raadsperiode barst na de zomer echt los
Frans Boonman mag
dan pas drie maanden
achter de rug hebben als
raadslid namens Ons

Je moet je dan ontzettend
focussen en ontkomt er
niet aan om sommige
zaken te laten lopen.

de wijze waarop Ons
Uithoorn de lokale
politiek benadert.
“We proberen heel

“Als raadslid wil ik een brugfunctie vervullen
en goed luisteren naar wat er leeft”
Uithoorn, dat wil niet
zeggen dat hij een onbekende is in de lokale
politiek van Uithoorn.
Zeker niet. Sinds de
oprichting eind 2009
is Boonman bij Ons
Uithoorn betrokken.

Zonde natuurlijk. Om
dat effect een beetje te
dempen, heeft Benno
een groep mensen om
zich heen verzameld die
met hem meedenken.”

Uithoorn te vertegenwoordigen, zodat je in de
debatten ook hoort wat
leeft onder wat wij de
stille groepen in de samenleving noemen.”

Heel Uithoorn
Boonman behoorde tot
die groep, die nog steeds
bestaat. “Het zijn mensen die hart hebben voor
Uithoorn en die bereid
zijn hun eigen tijd op te
offeren voor het algemeen belang.” Het kersverse raadslid noemt de
groep kenmerkend voor

Brugfunctie
Om erachter te komen
wat er speelt in de
gemeente, gaat de partij
veel op pad. Boonman
verklaart: “De besluiten
van de raad zijn vaak erg
abstract. Daardoor staat
de politiek ver van de
mensen af, terwijl al die
beslissingen hen wel

Na de verkiezingen van 19 maart deden verschillende
nieuwe raadsleden hun intrede in de lokale politiek.
Onder hen Frans Boonman van Ons Uithoorn.
“Mensen écht vertegenwoordigen, daar gaat het om.”

Meedenken
Boonman: “De afgelopen vier jaar had Ons
Uithoorn één zetel, die
was voor onze lijsttrekker Benno van Dam.
Maar een enkele zetel
is eigenlijk te veel werk
voor één persoon.

Nieuwe vergaderwijze
voor meer participatie

Zware onderwerpen
in commissies

De gemeenteraad van Uithoorn heeft sinds de
verkiezingen in maart een nieuwe vergaderstructuur.
De raad komt niet meer tweewekelijks in volledige
bezetting bijeen en kent nu zogeheten commissievergaderingen. Deze moeten de drempel voor
participatie lager maken.

In de commissievergaderingen
van de maand juni kwam een
aantal ‘zware’ onderwerpen
voorbij. Onder meer alcoholgebruik
onder jongeren, nieuwe zorgtaken
en ernstige burenruzies.

Raadslid Frans Boonman
van Ons Uithoorn

In de nieuwe vergaderstructuur is het informatieve debat komen
te vervallen, ten faveure
van commissievergaderingen. Door de

“Het idee is goed, maar
de praktijk lijkt nu nog
erg veel op de oude
situatie. Ik zou het leuk
vinden als de commissievergaderingen meer

“Ik wil inwoners en ondernemers
oproepen om zich te mengen
in het debat”
kleinere bezetting van
de commissies, moet
meer ruimte ontstaan
voor focus, diepgang
en participatie. Raadslid Frans Boonman
van Ons Uithoorn:

gaan leven. Ik wil
inwoners en ondernemers dan ook oproepen
om zich te mengen in
het debat en over de
onderwerpen die op de
agenda staan met de

raad in gesprek te gaan.
Als we elkaar ontmoeten, kunnen we betere
besluiten nemen voor
Uithoorn.” Boonman
vervolgt: “Ik heb vaak
genoeg zelf op de publieke tribune gezeten
in de afgelopen vier
jaar. Ik weet dat zo’n
vergadering lastig te
doorgronden kan zijn.
Maar nu de commissievergaderingen er zijn,
is de drempel echt
lager. Ik zou tegen
iedereen willen zeggen:
probeer het uit!”

Dinsdagavond 3 juni
ging het in de commissie
Organiseren onder
andere over de preventie
van alcoholgebruik door
jongeren. Sinds 1 januari
2014 mag aan personen
jonger dan 18 jaar geen
alcohol meer worden
geschonken. Brenda
Elgersma van Ons
Uithoorn wilde weten
of burgemeester Oudshoorn iets ziet in een
lik-op-stuk beleid om,
ook aan de ouders, direct de consequenties
van alcoholmisbruik

door een jongere duidelijk te maken. Er zal worden nagedacht over de
vraag hoe de ouders
kunnen worden betrokken in het proces om
deze jongeren van de
alcohol af te houden.
Donderdagavond 5 juni
werden de leden van de
commissie Leven bij
hun eerste commissievergadering getrakteerd
op een presentatie over
het sociaal domein. In
sneltreinvaart werd nog
eens doorgenomen voor
welke delen van de zorg

georganiseerd gingen
meedoen.”

aangaan. Als raadslid wil
ik een brugfunctie vervullen en goed luisteren naar
wat er leeft. Natuurlijk, je
kunt niet iedereen tevreden stellen. Maar je kunt
wel benaderbaar zijn, je
open stellen. Vandaar dat
we veel op pad gaan.”

Echt beginnen
Terug naar het raadslidmaatschap. Daar is
Boonman stellig over:
hij heeft niet het gevoel
dat het al echt is begonnen.
“De afgelopen maanden
vlogen voorbij. Eerst was
er de formatie van het
nieuwe college. Daarna
ging er veel tijd zitten in
kennisoverdracht door
ambtenaren en het
lezen van rapporten.
Tot nu toe kost het veel
tijd, maar is het nog niet
zoals ik dat voor me zie,
waarbij je mensen werkelijk vertegenwoordigt.
Ik verwacht dat het echte
raadswerk na het zomerreces écht begint.”

Voetballen
Een goed voorbeeld van de
aanpak van Ons Uithoorn
is het WK Uithoorn, dat de
partij onlangs organiseerde
op het Amstelplein. Hierbij
konden passanten het tegen
elkaar opnemen in korte
voetbalwedstrijdjes.
Boonman: “We organiseerden het zelfstandig.
Met ondersteuning van
lokale ondernemers, maar
los van bijvoorbeeld
scholen en verenigingen.
Zo wilden we bereiken dat
ook mensen die niet zijn

RAADSAGENDA
Datum: 26 juni 2014
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

de gemeente vanaf 1
januari 2015 verantwoordelijk wordt: de
AWBZ, de Jeugdwet
en de nieuwe Participatiewet. Er komt veel

bijpraatsessie dan ook
zeer nuttig. Daarna werd
nog gesproken over de
notitie over buurtbeheer
en het integraal veiligheidsbeleid. Bij dit laatste

Raad wil ouders betrekken bij
voorkomen alcoholmisbruik
regelgeving af op de
gemeente. De presentatie
gaf een duidelijk beeld
van de omvang en impact van de taken, en
hoe dat in de praktijk
wordt aangepakt. De
raadsleden vonden deze
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Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografie: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

punt liet burgemeester
Oudshoorn weten zich
zorgen te maken over de
toename van het aantal
ernstige burenruzies. De
inzet van vrijwilligers die
bemiddelen brengt nog
onvoldoende resultaat.

1

Opening en inspreken
burgers 19.30 uur

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.35 uur

3

Debat in het teken van
financiën: programmarekening 2013, eerste
voortgangsrapportage
en Kadernota 19.40 uur

4

Stemmingen, kijk op Uithoorn.nl voor overzicht
hamerstukken 23.00 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 8 september
2014. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
terugluisteren en alle
vergaderdata vinden.

