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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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

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.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Doe mee met trainingen over (positief) opvoeden van uw (puber)kind
of laat uw kind meedoen met een
sociale vaardigheidstraining of een
weerbaarheidstraining. Met deze
trainingen krijgen u en uw kind handvatten voor sociaal-emotionele problemen, weerbaarheid en positief
opvoeden. Inwoners uit de gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn kunnen
deze trainingen volgen.

-

Hoe geef ik mijn eigen grenzen
aan?
Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?
Hoe kan ik omgaan met boosheid?
Hoe kan ik initiatieven nemen?

Hoe vergroot ik als
ouder/verzorger:
- Het zelfvertrouwen of de weerbaarheid van mijn kind?
- Hoe kan ik gewenst gedrag stimuleren en hoe ga ik om met ongewenst gedrag?
- Hoe ga ik om met een conﬂict met
mijn puber?
- Hoe kan ik mijn kinderen helpen
tijdens de echtscheiding?
- Hoe leer ik om gaan met lastig
gedrag van mijn kind en hoe kan
ik dat op een positieve manier beinvloeden?
- Zijn er handige opvoedtips die mij
kunnen helpen?

Hieronder vindt u actuele
cursusaanbod
Inwoners uit de gemeente OuderAmstel en Uithoorn kunnen deze
trainingen volgen. Meer informatie
over de training en het aanmelden
leest u bij de trainingen via www.uithoorn.nl/jeugdhulp
- Rots en water (6 t/m 12 jaar)
- Omgaan met echtscheiding JES
training (12 t/m 17 jaar)
- SOVA (sociale vaardigheidstraining) (8 t/m 12 jaar)
- SOVA (sociale vaardigheidstraining) Rupsenclub (4 t/m 7 jaar)
- Tripple-P (voor ouders/verzorger
die kinderen hebben in de leeftijd
van 3 t/m 12 jaar).
- Tripple Teens (ouders/verzorgers
die kinderen hebben in de leeftijd
van 12 t/m 17 jaar)

U of uw kind kan meedoen met
een training die het beste bij uw
kind past
Daar leert uw kind:
- Hoe kan ik voor mezelf opkomen?

Meer informatie
Kijk op www.uithoorn.nl/jeugdhulptrainingen voor meer informatie en
aanmelden. De trainingen gaan altijd
door. U of uw kind kan gratis deelnemen.

Iedereen kan meedoen!
Het culturele- en het sportseizoen
voor de teamsporten zijn (vrijwel)
ten einde. Veel kinderen verheugen zich al op het nieuwe seizoen
na de zomervakantie. Voor andere kinderen is het de vraag of
ze komend seizoen mee kunnen
doen, omdat ze door de ﬁnanciële situatie thuis de contributie niet
kunnen betalen. Uithoorn werkt
samen met het Jeugdsportfonds
en Jeugdcultuurfonds Noord-Holland. Kinderen uit gezinnen met
een minimum inkomen kunnen
via deze fondsen sporten en les-

sen volgen op kunst- en cultuurgebied. De bijdrage kan worden
gebruikt voor contributie/lesgeld,
sportkleding, maar ook bijvoorbeeld voor zwemles (A+ B diploma). Het Jeugdsportfonds of het
Jeugdcultuurfonds betalen het
geld direct aan de sportvereniging,
de sportwinkel of bijvoorbeeld de
muziekvereniging. Ouders/verzorgers hoeven het geld dus niet
voor te schieten. Meer informatie of u in aanmerking komt of hoe
u zich kunt aanmelden leest u op
www.uithoorn.nl

Aanmelden

y

Meer Info

www.uithoorn.nl/
jeugdhulptrainingen

y

y
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y
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WERK IN UITVOERING
Herstraten Koningin Julianalaan
Vanaf 3 juli tot en met 21 juli wordt de
Julianalaan opnieuw bestraat vanaf
de het Marktplein tot en met de kruising van de Prins Clausstraat.

Parkeren
Tijdens het herstraten kunt u uw auto
hier niet parkeren. Wij adviseren u te
parkeren op het parkeerterrein aan
de Prins Clausstraat.

Bereikbaarheid
De straat blijft bereikbaar voor voetgangers. De voetpaden worden niet
tegelijkertijd opengebroken. Wij houden voetpaden zo lang mogelijk
open met loopplanken. Fietsers kunnen langs het werk rijden maar zullen waarschijnlijk moeten afstappen.
Voor auto’s etc. is er wel een omleidingsroute. Volg hiervoor de borden.

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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden
u kosten in rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften,
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Banken 1. Inzageperiode van 15 juni 2017 t/m 26
juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Duo+ Vergunningen.
- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inzageperiode van vrijdag 30
juni 2017 t/m donderdag 13 juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Uithoorn.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Mijnsherenweg 12 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het
plaatsen van gevelreclame. Ontvangen 16 mei 2017.
- Achterweg 50 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bestemmingsplan inzake het omzetten van een bedrijfswoning
naar plattelandswoning. Ontvangen 31 mei 2017.
- Vuurlijn 29 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een woning. Ontvangen 19 juni 2017.
- Noorddammerweg nabij 1, kavel 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van een woning. Ontvangen 8 mei 2017.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 41 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik. Ontvangen 14 juni 2017.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het
kappen van twee (waardevolle) kastanjebomen. Ontvangen 15 juni 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- De Gasperiﬂat 1-120 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik door 1 huishouden naar meerdere huishoudens
per woning voor maximaal 8 woningen (alleen voor statushouders). Ontvangen 19 juni 2017.
Bedrijventerrein
- Industrieweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het amoveren van sliblagunes RWZI. Ontvangen 7 juni 2017.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Noorddammerweg 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning.
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
- Bedrijvenweg 24, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 1 augustus 2017.
- Hooilaan 9, omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbouw. Bezwaar: t/m 28 juli 2017.
- Stelling 8, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 20 juli 2017.
- Drechtdijk 21, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclame- uiting. Bezwaar : t/m 31 juli 2017.
- Iepenlaan 30, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 4 augustus 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90, omgevingsvergunning voor het bouwen van een startheuvel en een parc fermé. Bezwaar: t/m 1 augustus 2017.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18 Exploitatievergunning The Party Factory van 12 juni
2017 t/m 12 juni 2020. Bezwaar tot en met 30 juli 2017.

Thamerdal
- Zijdelveld 66a, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning en
het realiseren van een kelder en het verbreden van een brug. Bezwaar: t/m 1
augustus 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- De Gasperiﬂat 1-120, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik door 1 huishouden naar meerdere huishoudens per woning voor maximaal 8 woningen (alleen voor statushouders). Bezwaar: t/m 3
augustus 2017.
- Wiegerbruinlaan 49, omgevinsgvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Bezwaar : t/m 28 juli 2017.
- Van Eendenlaan 1, omgevinsvergunning voor het plaatsen van een zadeldak
op de garage. Bezwaar: t/m 21 juli 2017.

WWW.UITHOORN.NL

START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
RANDWEG 145

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Randweg 145 is het
ingediende verzoek om het bestaande bedrijf gevestigd aan de Randweg 155
uit te breiden.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145 ligt in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 30 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 ter
inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. 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, 28 juni 2017

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN LEGMEER-WEST,
FASE 4, 5 EN 6

Toelichting
In 2005 is besloten om Legmeer-West als bouwlocatie te ontwikkelen. Het uitgangspunt bij het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp was om in LegmeerWest in totaal circa 1000 woningen te realiseren. Door economische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen op de woningmarkt hebben de ontwikkelende partijen een nieuwe stedenbouwkundig plan voor het gebied opgesteld.
Het is de ambitie om voor Legmeer-West fase 4, 5, 6 te komen tot een onderscheidend woonmilieu, opgezet vanuit het landschap en de openbare ruimte. Tevens
is de opzet van het stedenbouwkundig plan zodanig dat het ﬂexibel en gefaseerd
is te ontwikkelen. De verschillende eengezinswoning-typologieën zijn met elkaar
uitwisselbaar en kleinschalig per buurt/cluster/woonveld te ontwikkelen. En die
buurten/clusters/woonvelden worden “opgehangen” aan één sterke hoofdstructuur van openbare ruimte (water+groen+verkeer), maar zijn onafhankelijk van elkaar te realiseren. Het stedenbouwkundig plan is de onderlegger voor het voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, fase 4, 5 en 6.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van de inspraakprocedure van
vrijdag 30 juni 2017 tot en met donderdag 20 juli 2017 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. 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.
Inloopbijeenkomst
Op 5 juli 2017 vindt tussen 17.00 en 20.00 uur in De Brede school, Randhoornweg 31-39 te Uithoorneen inloopbijeenkomst plaats. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u het stedenbouwkundig plan bekijken en het voorontwerpbestemmingsplan inzien. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Tijdens deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van Van Wijnen Projectontwikkeling, woningcorporatie Eigen Haard en de gemeente aanwezig.

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. 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, 28 juni 2017

Vervolg op volgende blz.

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
Vervolg van vorige blz.
AFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN
IOAZ UITHOORN 2017
De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 1 juni jl. de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 (verder: Afstemmingsverordening) vastgesteld.
Binnen de Participatiewet, IOAW en IOAZ gelden rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn twee kanten van één medaille. Het recht op bijstand is altijd
verbonden aan de plicht zich in te zetten om weer onafhankelijk te worden van de
uitkering. In de afstemmingsverordening wordt vastgelegd welke spelregels gelden om deze rechten en plichten zo optimaal mogelijk met elkaar te verbinden. Als
gevolg van het aannemen van de verzamelwet SZW 2017 in november 2016, behoefde de Afstemmingsverordening aanpassing. De gevolgen van de Verzamelwet voor de Afstemmingsverordening hebben betrekking op de volgende zaken:
- de verordeningsgrondslag;
- mogelijkheid tot blijvend en tijdelijk weigeren van een IOAW en IOAZ-uitkering;

-

medewerkingsplicht;
verrekening bestuurlijke boete bij recidive.

Naast de wijzigingen als gevolg nieuwe wetgeving, is de Afstemmingsverordening
ook geüpdatet. De Afstemmingsverordening is op 16 juni 2017 gepubliceerd op
www.overheid.nl en is inmiddels in werking getreden.
VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET
UITHOORN 2017
De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 1 juni jl. de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017 (verder: Verordening Loonkostensubsidie) vastgesteld. Een loonkostensubsidie kan worden ingezet om personen met
een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden door de werkgever te
compenseren. In de Verordening Loonkostensubsidie worden de spelregels met
betrekking tot de inzet van een loonkostensubsidie vastgelegd. Aanpassing van
de bestaande Verordening Loonkostensubsidie was noodzakelijk als gevolg van
de wet ‘Stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet’, welke op 1 februari jl.

WWW.UITHOORN.NL

in werking is getreden. Als gevolg van deze wet zijn de volgende maatregelen officieel in werking getreden:
- de forfaitaire loonkostensubsidie;
- flexibele termijnen voor loonwaardebepaling;
- loonkostensubsidie voor jongeren met beperkingen die al werken wordt mogelijk gemaakt.

Ook het loonwaardebegrip wijzigt. Loonwaarde wordt voortaan gekoppeld aan het
wettelijk minimum (jeugd)loon in plaats van het geldende loon. De Verordening
Loonkostensubsidie is op 16 juni 2017 gepubliceerd op www.overheid.nl en is inmiddels in werking getreden.
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Door de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn is de gewijzigde verordening
maatschappelijke ondersteuning (juni 2017) vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 1 juni jl. De ingangsdatum van de verordening is 1 juni 2017 en vanaf 19
juni 2017 te zien op Overheid.nl.

