3 JULI 2013

G

E

M

E

E

N

T

E

N

I

E

U

W

S

Start gratis Natuuroudercursus

Opening Natuurlijke
Speelplekken

De Werkgroep Natuur- en Milieueducatie (NME) van de regio AmstellandMeerlanden organiseert in augustus
en september weer een gratis Natuuroudercursus. Geïnteresseerde
ouders van basisscholen in de regio
kunnen aan deze cursus van vier bijeenkomsten meedoen.

Woensdag 26 juni 2013 opende wethouder Ria Zijlstra
officieel de natuurspeelplekken Meerwijk en GroenRode Scheg. De plekken bieden volop ruimte om te
rennen, klimmen, ontdekken en ravotten in de natuur,
maar er is ook nog wat te leren. Natuurlijk kreeg de wethouder bij de opening hulp van de kinderen. Kijk voor
alle foto’s op www.ﬂickr.com/gemeenteuithoorn/sets
en ga naar ‘Opening natuurlijke speelplekken’. De wethouder overhandigde ook het ‘Polderboek Meerwijk’ en
het ‘Boomboek Groen-Rode Scheg’. Deze boeken bieden een speciaal les- en activiteitenprogramma voor
scholen, buitenschoolse opvang en alle andere geïnteresseerden. Beide boeken zijn gratis te downloaden op
www.uithoorn.nl/nme.

Natuurouders
Iedere basisschool wil leerlingen de
natuur laten ervaren en hen onderzoek laten doen in de natuurlijke omgeving. Leerlingen leren met al hun
zintuigen, niet alleen door te lezen en
te luisteren, maar ook door te voelen en te ruiken. Leerkrachten die

met hun groep op stap gaan, kunnen
best een paar helpende handen gebruiken: de natuurouders. Natuurouders kunnen, na een korte training,
de leerkracht bijstaan bij het natuuronderwijs. Om aan de cursus mee te
doen is voorkennis over natuur of milieu niet nodig, enthousiasme is voldoende.
Cursusdagen
De cursusdagen zijn op zaterdag
24 augustus en 14 september en
op woensdagavond 28 augustus en
4 september. Meer informatie vindt
u op www.natuurmilieuweb.nl Opgeven kan via nme@amstelveen.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het
niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297
513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet
het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al
kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de
sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank
in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling
nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

TER INZAGE

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

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan “Het Erf”. Ter inzage van 31 mei t/m 11 juli 2013. Info:
mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding. Ter inzage van 31
mei t/m 11 juli 2013. Info: de heer M. Blonk, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 69 – Hoofdweg 47”. Ter inzage van 31 mei
t/m 11 juli 2013. Info: de heer W. van de Lagemaat, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Ter inzage van 31 mei t/m 11
juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vinckebuurt, ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt
en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder). Ter inzage vanaf 31 mei
2013 tot en met 11 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297-513111.
- Ontwerp-uitwerkingsplan Hof van Uithoorn fase 1. Ter inzage van 31 mei t/m 11
juli 2013. Info: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.
- Voornemen vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Hoofdweg 47.
Ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2013. Info: mevrouw J. Kars, tel. 0297-513111.
- Wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied voor perceel Poelweg 40-44 De Kwakel. Ter inzage van 7 juni t/m 18 juli 2013. Info: de heer R. Noordhoff, tel. 0297513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest. Ter inzage van de 13
juni t/m 12 juli 2013 Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, NoordHolland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober 2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297-513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 AE Den Haag,
o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl.
- Ontwerp voor de inrichting van Marktplein en Wilhelminakade. Ter inzage van 24
juni tot 11 juli 2013. Info: mevrouw D. van Steeg, tel.: 0297-513111.
- Actieplan Geluidsbelastingkaarten. Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus 2013.
Info: mevrouw J. Kars, tel.: 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
noordwestgevel. Ontvangen 27 juni 2013
- Industrieweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik naar gebedsruimte. Ontvangen 27 juni 2013
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren
van een onderheid terras. Ontvangen 26 juni 2013
- Pastoor J. van Dijklaan 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren
van een onderheid terras. Ontvangen 25 juni 2013
- Drechtdijk 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 23 juni 2013

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhoff)
- Geertruidahoeve 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de
woning op de eerste verdieping. Ontvangen 27 juni 2013
Thamerdal
- Zijdelveld 57, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras. Ontvangen 21 juni 2013
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:

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 86, het plaatsen van een schutting. Bezwaar: t/m 5 augustus
2013.
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
- Amsterdamseweg, vergunning kabels en leidingen voor het reconstrueren van het
drinkwaterleidingnetwerk. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg, vergunning kabels en leidingen voor het reconstrueren van het
LS-net en MS-net. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg-Molenlaan, vergunning kabels en leidingen voor het vervangen
van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg-Molenlaan, vergunning kabels en leidingen voor het vervangen
van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg-Wiegerbruinlaan – rotonde 2, vergunning kabels en leidingen
voor het vervangen van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg-Thamerweg fase 1, vergunning kabels en leidingen voor het
vervangen van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.
- Amsterdamseweg-Thamerweg fase 3, vergunning kabels en leidingen voor het
vervangen van gasleidingen. Bezwaar t/m 5 augustus 2013.

De Kwakel
- Noorddammerweg 24, Vergunning aan Avtutan Horeca B.V. voor het exploiteren
van een horecabedrijf t/m 4 juli 2016. Bezwaar t/m 8 augustus 2013
- Vuurlijn 24, Verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbal vereniging Thamen voor het organiseren van een Jeugdweekend op 5 en 6 juli 2013.
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-

Vuurlijn 24, Verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbal vereniging Thamen voor het organiseren een Japans Baseball Camp op 12 en 13 juli 2013.
Percelen aan de Drechtdijk, Kerklaan en Boterdijk, omgevingsvergunning voor het
aanleggen van een glasvezelnetwerk. Bezwaar: t/m 7 augustus 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein Vergunning aan Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel voor
het organiseren van de streekmarkt op 14 september 2013 van 09.00 tot 17.00
uur. Bezwaar t/m 8 augustus 2013
- Laan van Meerwijk Vergunning aan Stichting Jongeren Uithoorn aan de Amstel
voor het organiseren van de Xtreme Showdown op 7 juli 2013 van 11.00 tot 19.00
uur. Bezwaar t/m 7 augustus 2013
- Staartmees 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Bezwaar: t/m 5 augustus 2013.
Thamerdal
- Den Uyllaan 4 Onthefﬁng van het geluid aan Scholengemeenschap Thamen voor
het ten gehore brengen van geluid op 4 juli 2013 van 17.30 tot 23.45 uur. Bezwaar
t/m 5 augustus 2013
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 110a Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Cardanus voor het organiseren van Kids@theScheg op 28 juni 2013 van 19.00 tot 21.30
uur.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders over
het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een
vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297)
513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en
het aanvragen van spreektijd.
HEFFING EN INNING BELASTINGEN

Aanwijzing hefﬁngsambtenaar
Het college heeft bij besluit d.d. 13 juni 2013 nr. 9 het afdelingshoofd Publiekzaken
aangewezen als hefﬁngsambtenaar in artikel 231, tweede lid, onderdeel b Gemeentewet inzake (de genoemde onderdelen van) de navolgende verordeningen:
- Verordening afvalstoffenhefﬁng: Grove huishoudelijk afvalstoffen als in artikel 2.1,
van de tarieventabel behorende bij de verordening
- Verordening grafrechten
- Verordening marktgelden
- Verordening lig- en kadegelden
- Algemene rechtenverordening
- Verordening Precariobelasting
- Verordening rioolaansluitrecht
De hefﬁngsambtenaar heeft de bevoegdheid tot mandaat en ondermandaat. Deze
aanwijzingsregeling vervangt bestaande aanwijzingsbesluiten van burgemeester en
wethouders, met uitzondering van het ‘Attributie en mandaat besluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013’ d.d. 4 december 2012. Voor aanslagen, zaken, feiten
en omstandigheden die zich voor 1 januari 2013 hebben voorgedaan, blijven de oude aanwijzingsregelingen nog van kracht. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Attributiebesluit hefﬁng belastingen Uithoorn 2013’, treedt inwerking 3 dagen na deze bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

Mandaat hefﬁngsambtenaar
De hefﬁngsambtenaar van Uithoorn, daartoe aangewezen door het college van burgemeester en wethouders, mandateert zijn bevoegdheid tot het heffen van gemeentelijke belastingen:
- Inzake de verordeningen als hierboven genoemd aan het afdelingshoofd en in ondermandaat aan de clustercoördinator van de afdeling die de desbetreffende verordening uitvoert.
- Inzake de hefﬁng van marktgelden voor wat betreft de dagplaats, als bedoeld in
artikel 4 lid 1 onder a van de Verordening marktgelden, wordt een tweede ondermandaat verstrekt aan de marktmeester.
- Inzake de Lig- en kadegelden wordt een tweede ondermandaat verstrekt aan medewerkers van VOF Aemstel Boating die bij besluit van het college d.d. 27-3-2012
zijn aangewezen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Uithoorn.
Dit mandaatbesluit vervangt eerdere mandaatbesluiten inzake de betreffende (onderdelen van) de genoemde verordeningen. Voor aanslagen, zaken, feiten en omstandigheden die zich voor 1 januari 2013 hebben voorgedaan, blijven de oude mandateringen van kracht. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit hefﬁng belastingen Uithoorn 2013’, treedt inwerking 3 dagen na deze bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.
Mandaat invorderingsambtenaar
De invorderingsambtenaar van Uithoorn, daartoe aangewezen door het college van
burgemeester en wethouders, mandateert zijn bevoegdheid tot het invorderen van
lig- en kadegelden aan medewerkers van VOF Aemstel Boating die bij besluit van
het college d.d. 27-3-2012 zijn aangewezen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Uithoorn.
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit invordering lig- en kadegelden’,
treedt in werking 3 dagen na deze bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.
Beleidsregels horen in de bezwaarfase
De hefﬁngsambtenaar en de invorderingsambtenaar hebben beleidsregels vastgesteld voor het horen van bezwaarmakers. Deze beleidsregels zijn van toepassing op
bezwaarschriften die betrekking hebben op de verordeningen als genoemd in het ‘Attributiebesluit hefﬁng belastingen Uithoorn 2013’.
BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST
HERONTWIKKELING WINKELCENTRUM ZIJDELWAARD

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 26 juni 2013 een anterieure overeenkomst, zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in
de Wet ruimtelijke ordening zijn aangegaan met Delta Lloyd Vastgoed Winkels B.V.
De overeenkomst heeft betrekking op het gebied globaal begrensd door de Wiegerbruinlaan, Zijdelwaardplein, Anne Franklaan en Heijermanslaan te Uithoorn.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 4 juli 2013
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis.
AANPASSING BELEIDSREGELS VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN

Op 27 juni 2013 heeft het college van B&W de beleidsregels voor subsidieaanvragen
2013 aangepast met het toevoegen van beleidsregel 22 ‘Lokale Economie’. Meer informatie over de subsidieregeling van de gemeente Uithoorn staat op www.uithoorn.nl

