
G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum/
receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 

17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

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

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 

13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscom-
missie 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 commissieverga-
deringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

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

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

Juni
29 juni t/m 1 juli Amstelland Festival

Juli
6 t/m 8 juli NK Bmx
07 juli Freerun buitenevenement
14 juli AmstelProms
14 juli Braderie THIB
22 juli All American Sunday
28 juli Hollands a/d Amstel

Augustus
1 t/m 7 aug Polderfeest
4 aug Augustus Braderie
25 en 26 aug Tropical Night en The Day After
26 aug De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) - 

UWTC

September
1 t/m 4 sept Kermis De Kwakel
14 t/m 16 sept Foodtruck Festival
26 t/m 29 sept Snuffelmarkt

Werk in uitvoering
WERKZAAMHEDEN VOOR-
BEREIDING WONINGBOUW 
LEGMEER-WEST FASE 4-5-6

Vanaf 18 juni gaat de aannemer 
beginnen met het klaarmaken van 
de grond voor de woningbouw 
Legmeer-West fase 4-5-6. 

Werkzaamheden
De aannemer gaat onder andere 
bestaande watergangen (sloten) 
dichtmaken en zorgt dat het wa-
ter op een andere plek opgevan-
gen wordt (graven van extra wa-
terplekken). Op het terrein wordt 
veel zand en grond gestort. Dit 
zand zal een tijdje blijven liggen 
zodat de grond inzakt. Dit is nodig 
vanwege de voorbelasting voor 
de aanleg voor toekomstige we-
gen/straten. De grond wordt ge-
stort voor de toekomstige bouw-
kavels. Verder legt de aannemer 
drainage aan in de ondergrond. 
Dat helpt de grond nog sneller in 
te zakken. Het overtollige grond-
water wordt dan sneller afge-
voerd. 

Planning
De werkzaamheden v inden 
plaats in verschillende periodes 
en loopt door tot mei 2019. 

Rijroute en rijtijden 
werkverkeer
U kunt in de omgeving van dit ter-
rein overlast ondervinden van het 
werkverkeer. Met de aannemer is 
afgesproken dat de aanvoer van 
het zand voor de 1e fase plaats-
vindt via de Noorddammerweg 
omdat de 1e fase zich ook aan de 
zijde van de Noorddammerweg 
bevindt. De aanvoer van het zand 
in de 2e en 3e fase zal plaatsvin-
den via de Faunalaan. Het trans-
port van het zand vindt plaats op 

werkdagen tussen 07.00 uur en 
19.00 uur, met uitzondering van 
ondergenoemde tijden in verband 
met de beging en eindtijden van 
de Brede School Legmeer.
- Maandag t/m vrijdag:

tussen 08.00-08.45 uur;
- Maandag, dinsdag, donder-

dag: 
tussen 15.00-15,.45 uur;

- Woensdag en vrijdag:
tussen 12.00-12.45 uur.

AFSLUITING WATERWOLF-
TUNNEL 8 JULI

Vanwege onderhoud is de Wa-
terwolftunnel (N201) afgeslo-
ten op vrijdag 6 juli 2018 van 
19.00 tot zaterdag 7 juli 2018 tot 
06.00 uur. Tijdens deze periode 
zal de Waterwolftunnel zijn af-
gesloten van de Burgermeester 
Brouwerweg(N201) tussen Fok-
kerweg (N232) en Legmeerdijk 
(N231) hmp 35,8-38,8). De toe- 
en afritten van N201 naar de Mid-
denweg en naar de Braziliëlaan 
zijn afgesloten. Lokaal verkeer 
vanaf Middenweg wordt omgeleid 
via Braziliëlaan, Machineweg en 
Japanlaan naar N231.

Sorteercentrum in De Kwakel
Iedereen weet dat het belang-
rijk is om afgedankte apparaten 
naar het  scheidingsdepot te bren-
gen. Maar wat gebeurd er daar-
na mee? De apparaten gaan naar 
een sorteercentrum voor demon-
tage ter voorbereiding op de re-
cycling. 

Op 19 juni werd het Regionaal 
Sorteercentrum Schiphol aan de 
Bedrijvenweg 2 in De Kwakel of-
ficieel geopend. De medewerkers 
sorteren en demonteren jaarlijks 
7 miljoen kilo afgedankte elektri-
sche apparaten. Voor dit werk kan 
men in De Kwakel nog mensen 

met een afstand tot de arbeids-
markt gebruiken! De doorstroom 
is groot. 

De medewerkers volgen name-
lijk tegelijkertijd een traject om 
door te stromen naar een regulie-
re baan. Onder andere door een 
rijbewijs te behalen voor de hef-
truck. Er is veel gelegenheid om 
te oefenen op het sorteercentrum. 
Een deuk rijden in een kapotte 
wasmachine is namelijk geen pro-
bleem. Maar soms leidt het tot ge-
heel ander werk. Een van de me-
dewerkers zit nu op een callcen-
tre in Portugal!

Denk mee over nieuwe 
Buurtcentrum Thamerdal!
Dat kan op 3 juli tijdens de inloop-
bijeenkomst (16.00-20.00 uur) in 
basisschool Het Duet of op www.
uithoorndenktmee.nl 

Thamerdal krijgt een nieuw buurt-
centrum naast basisschool Het 
Duet. Het buurtcentrum heeft een 
ruimte die buurtbewoners kunnen 
gebruiken: Bij de buren. Wat daar 
precies in komt, weten we nog 
niet. Dat bespreken we graag met 
de buurtbewoners. In het centrum 
komt ook een beweegbox, een 
moderne gymzaal en de huurders 
van de Bovenboog krijgen er ook 
een plek. 
We vinden het belangrijk dat de 
buurtbewoners kunnen kiezen 
welke sfeer het gebouw heeft. We 
hebben drie verschillende sferen 
uitgezocht waarop u kunt stem-

men tot 10 juli. Daarnaast zijn we 
op zoek naar leuke ideeën voor 
de inrichting rond het nieuwe ge-
bouw. Daar hoort het schoolplein 
van Het Duet ook bij dat we groter 
gaan maken. 

U kunt meedenken op twee 
manieren: 
1. Tijdens de inloopbijeenkomst

op 3 juli in de hal van basis-
school Het Duet. De bijeen-
komst is van 16.00 tot 20.00
uur. U kunt binnenlopen op
een tijdstip dat u het beste uit-
komt.

2. Op www.Uithoorndenktmee.
nl, ga vervolgens naar het pro-
ject Buurtcentrum Thamerdal.
Om digitaal mee te kunnen
denken, moet u zich wel eerst
aanmelden op de website.

Gemeente Uithoorn lanceert 
‘meedenk platform’
Heeft u altijd al mee willen den-
ken over bepaalde projecten in 
de gemeente? Kijk dan nu op uit-
hoorndenktmee.nl. Op dit mee-
denkplatform kunt u als inwoner 
van Uithoorn of De Kwakel mee-
denken over verschillende pro-
jecten die in de gemeente (gaan) 
spelen.

Als gemeente hechten we grote 
waarde aan de mening, ideeën en 
wensen van de inwoners. Met de 
lancering van uithoorndenktmee.
nl kunt u bijvoorbeeld uw mening 
geven over bijvoorbeeld ontwer-

pen, een stem uitbrengen of een 
idee plaatsen in de daarvoor be-
stemde ideeënbus. Ook vindt u 
op de site meer informatie over 
projecten, de planning en kondi-
gen we bijeenkomsten over het 
project aan.
De gemeente geeft daarnaast 
over ieder project dat op de site 
staat, een nieuwsbrief uit. Om de-
ze te ontvangen, moeten u zich 
aanmelden Dit geldt ook voor het 
meedenken. Door eenmalig een 
gebruikersnaam en wachtwoord 
aan te maken, kunt u uw stem la-
ten horen.

Vacature nieuwe 
burgemeester voor 
Uithoorn opengesteld
Tijdens een speciale raadsvergadering op 14 juni 2018 heeft de 
gemeenteraad de profielschets voor een nieuwe burgemeester 
voor de gemeente Uithoorn vastgesteld. De vacature is nu of-
ficieel opengesteld. De profielschets is door de gemeenteraad 
opgesteld. De inwoners van Uithoorn konden daarover mee-
denken door via een enquête aan te geven over welke kwalitei-
ten de nieuwe burgemeester moet beschikken. Daar is massaal 
(door 615 mensen) op gereageerd. 

Waarnemend burgemeester
Sinds 1 maart 2018 is de functie van burgemeester van Uit-
hoorn vacant. Vandaar dat Uithoorn op zoek is naar een nieu-
we burgemeester. Voorlopig wordt de functie waargenomen 
door de heer Pieter Heiliegers. Voor de nieuwe burgemeester 
van de gemeente Uithoorn heeft de gemeenteraad deze profiel-
schets vastgesteld. Hierin wordt aangegeven wat voor een bur-
gemeester de gemeente zoekt en waarom. Wij bedanken onze 
inwoners voor het meedenken bij het opstellen van deze pro-
fielschets.

Op www.uithoorn.nl kunt u de profielschets 
en de bijlage bekijken.

Kent u iemand in Uithoorn 
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zet-
ten zich belangeloos in voor het 
welzijn van anderen. Wilt u ie-
mand voor een Koninklijke onder-
scheiding in aanmerking laten ko-
men? Kom dan op tijd in actie!

De procedure voor het toeken-
nen van een Koninklijke onder-
scheiding vergt veel tijd. De voor-
dracht voor de Lintjesregen is in 
april 2019. U moet dan u het voor-
stel vóór 15 juli 2018 dit jaar bij de 
burgemeester indienen. Gaat het 
om een uitreiking tijdens een an-
dere gelegenheid, dan moet u het 
voorstel tenminste zes maanden 
van tevoren naar de burgemees-
ter sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op de 
gemeentelijke website Uithoorn.
nl of Lintjes.nl. Daarnaast kunt 
u contact opnemen met het be-
stuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is op dit 
moment gezien in Uithoorn. Wij 
gaan de rups bestrijden en ho-
pen verdere verspreiding te voor-
komen. De eikenprocessierups 
kan gezondheidsklachten ver-
oorzaken. Ziet u een plek met 
rupsen die nog niet is afgezet 
met roodwit-afzetlint? Geef de-
ze plek direct aan ons door via 
de Makkelijkmelden app of via  
www.uithoorn.nl/melden
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse pu-
blicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële me-
dedelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bij-
voorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bo-
vendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de ru-
briek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u 
kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de officiële mededelin-
gen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingeke-
ken. 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 openba-
re 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 Uit-
hoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motiva-
tie 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 inge-
diend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete-
kent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn 
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-
recht 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 aan-
vragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kos-
ten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 beroeps-
schrift door de rechtbank worden u griffiekosten in rekening gebracht. 
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amster-
dam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemoti-
veerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behan-
deling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in re-
kening 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 verbin-
dende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de vol-
ledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog di-
gitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook 
inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uit-
hoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE
- Voorontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Inzage-

periode vanaf donderdag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018.
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Banken 1. Beroepperiode 14

juni 2018 tot en met 25 juli 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en wer-
ken, de heer L. Schuijt (0297) 513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 41. Inzageperiode vanaf donder-
dag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018. Inlichtingen bij afdeling wo-
nen en werken (0297) 513 111.

- Lokale gezondheidsnota 2018-2022 Uithoorn gezonder en gelukkiger. In-
zageperiode: 21 juni 2018 tot en met 2 augustus 2018. Inlichtingen bij af-
deling Leven, J. Ottenheym (0297) 513111.

- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Appartementencomplexen
Heijermanslaan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Ap-
partementencomplexen Heijermanslaan. Inlichtingen bij afdeling wonen
en werken, R. Noorhoff (0297) 513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van be-
zwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C.T. Storkweg 21 evenementenaanvraag en ontheffi ng art. 35 Drank- en

Horecawet ingediend door Schijf houthandel en Sloopwerken B.V. op 22 
september 2018 (ontvangen 14 juni 2018).
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
- Vuurlijn 24 evenementenaanvraag ingediend door HSV Thamen voor het

Japans Jeugd weekend op 18 en 19 augustus 2018 (ontvangen 6 juni
2018).

- Vuurlijn 24 evenementenaanvraag ingediend door HSV Thamen voor het
jeugdweekend op 14 en 15 juli 2018 (ontvangen 6 juni 2018).

- Boterdijk 136 aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een brug, Boterdijk 136 (ontvangen 20-06-2018). 

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Hoek Noordammerweg / Randweg, aanvraag omgevingsvergunning

voor het plaatsen van (deels flexibele) keerwanden (ontvangen 11-06-
2018).

Dorpscentrum
- Stationsstraat 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten

van de garage/berging, (ontvangen 13-06-2018).
- Burg. van Meetelenstraat 16-20, aanvraag omgevingsvergunning voor

het oprichten van 3 appartementen, (ontvangen 14-06-2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 2, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf en

drank- en horecavergunning Black Pepper Grill Restaurant (ontvangen
15-06- 2018).

- Dorpsstraat 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een hekwerk op het dak aan de achterzijde woning.

Thamerdal
- Zijdelweg 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een

dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen 11-06-2018).
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100, aanvraag evenementenvergunning Speel

Mee Uithoorn van 26 t/m 31 augustus 2018 (ontvangen 10 juni 2018).
- Rodenbachlaan 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen

van een schutting, (ontvangen 19-06-2018);

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
 VERLENGEN
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 verlengen voor 
de hierna te noemen aanvragen:
Zijdelwaard
- Zijdelweg 43, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een

dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 90-98 naast, het oprichten van een bedrijfsgebouw.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Boterdijk 182, het realiseren van een opbouw op een bestaande aan-

bouw (ingetrokken 08-06-2018).

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 17 insrtemmingsbesluit Relined voor het aansluiten op het

glasvezelnetwerk (verzonden 20 juni 2018).
- J.A. van Seumerenlaan 1 evenementvergunning FrUni XL op 7 juli 2018

(verzonden 21 juni 2018).
De Kwakel
- Rozenlaan 83, omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten

van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (verzonden 19 juni
2018).

- Rozenlaan 92, instemmingsbesluit Liander voor het splitsen van het elek-
triciteitsnet in verband met spanningsklachten (verzonden 11 juni 2018).

- Poelweg 2, instemmingsbesluit Eurofi ber Nederland B.V. voor het aan-
sluiten van een huisaansluiting op het glasvezelnet (verzonden 14 juni
2018).

- Poelweg 4, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van
de bestaande bedrijfswoning (verzonden 13 juni 2018).

- Noorddammerweg 24, ontheffi ng later sluitingsuur in verband met viering
Suikerfeest op 17 op 18 juni 2018 tot 05.00 uur (verzonden 14 juni 2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Op de Klucht 2C instemmingsbesluit Relined voor het aansluiten op glas-

vezelnetwerk (verzonden 20 juni 2018).
Dorpscentrum
- Marktplein, Wilhelminakade, evenementenvergunning AmstelProms op

zaterdag 14 juli 2018 van 16.00 tot 24.00 uur (verzonden 20 juni 2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 19 instemmingsbesluit Eurofi ber Nederland B.V. voor het re-

aliseren van een huisaansluiting (verzonden 21 juni 2018).
Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 49, omgevingsvergunning voor het verrichten van lich-

te constructieve wijzigingen in de woning (verzonden 11 juni 2018).
- Clara Egginklaan 2 t/m 60 (voormalig BMX terrein), omgevingsvergun-

ning voor het oprichten van 30 woningen (verzonden 18 juni 2018).

VOORNEMEN OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt bekend, 

dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van on-
derstaand persoon e/o personen ambtshalve op te schorten met de aandui-
ding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) 
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistra-
tie Personen (BRP) van de gemeente Uithoorn staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
datum voornemen

Fayez A. 17-02-1967 28-06-2018
De Bruin R. 30-10-1954 28-06-2018
Van den Berg A.A.G.  18-01-1988 28-06-2018
Avşar C.B. 05-08-1994 28-06-2018
Haksteeg J.A.C. 31-08-1974 28-06-2018
Madigan A.V. 09-08-1986 28-06-2018
Troch P.L. 05-05-1983 28-06-2018
van Dort G.W.J. 29-09-1967 28-06-2018
Gharbi M. 18-05-1983 28-06-2018
Riddell V.J. 07-01-1991 28-06-2018
Jong-Loy G. 02-12-1964 28-06-2018
Vontsteen S.J. 09-10-1992 28-06-2018
Strijker A. 08-06-1966 28-06-2018
Doest J.G. 05-09-1973 28-06-2018
Beydals D. 10-02-1987 28-06-2018
Król D. 10-05-1988 28-06-2018

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvan-
gen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documen-
ten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van 
bovengenoemde personen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Uithoorn. Vier weken na plaatsing van deze publi-
catie zal een definitief besluit worden genomen.

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
APPARTEMENTENCOMPLEXEN HEIJERMANSLAAN EN 
ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER 
APPARTEMENTENCOMPLEXEN HEIJERMANSLAAN 

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan Appartementencomplexen Heijermanslaan met 
identificatiecode NL.IMRO.0451. BPHeijermanslaan-OW01 en het bijbe-
horende ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder met ingang van 
29 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting ontwerpbestemmingsplan
Ter plaatse van benzinestation tegenover het winkelcentrum Zijdelwaard-
plein vindt een herontwikkeling plaats. Het plan is om het benzinestation 
te saneren en drie appartementencomplexen met ieder vijf huurwoningen 
voor de doelgroep senioren (in totaal 15 woningen) te realiseren. Ieder ap-
partementencomplex krijgt vier lagen en is circa 13 m hoog en heeft een 
plat dak. Op de begane grond komen de toe- en opgang, bergingen en 
parkeerplaatsen. Op de eerste en tweede verdiepingen komen ieder twee 
appartementen. Op de derde verdieping komt één appartement. De hoog-
te van de toegestane volumes is afgestemd op het winkelcentrum, de be-
staande woningen in de omgeving en de schaal en maat van de groen-
waterstructuur. Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inza-
ge gelegen. Hierop zijn geen inspraakreacties ontvangen. Het vooront-
werpbestemmingsplan heeft in mei 2018 ter inzage gelegen. Het ontwerp-
bestemmingsplan is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het 
voorontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn aangegeven in de No-
ta Inspraak en vooroverleg die als bijlage in het ontwerpbestemmingsplan 
is opgenomen.
Toelichting ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast 
te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaar-
den niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegen-
gegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt gecon-
cludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk 
zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen voor 
de nieuwe appartementencomplexen binnen het plangebied. Gelet op ar-
tikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en 
de overwegingen zoals aangegeven in het ontwerpbesluit heeft het colle-
ge besloten in ontwerp hogere waarden vast te stellen, één en ander zoals 
aangegeven in het ontwerpbesluit. 
Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan Appartementencomplexen Heijermanslaan 
en het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder liggen vanaf vrij-
dag 29 juni 2018 tot en met donderdag 9 augustus 2018 ter inzage. Het 
ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelij-
keplannen.nl. Daarnaast liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ont-
werpbesluit Hogere waarde ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis.
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een 
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder 
kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met in-
achtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vast-
stelling van de hogere waarden.

Uithoorn, 27 juni 2018




