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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 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:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan 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
maandag 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
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15, Uithoorn,
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur,
telefoonnummer: 0297 513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ALGemene inFORmAtie
stankoverlast Amsteldijk
Beheer bv
Op 5 juli was er een stroomstoring bij
Amsteldijk Beheer bv, hierbij is een
deel van het productieproces stil komen te liggen. Bij het weer opstarten
van de productie is er teerlucht vrijgekomen. Dit veroorzaakte buiten
het bedrijf de nodige overlast. Amsteldijk Beheer bv besloot hierop direct het gehele productieproces stil
te leggen. Brandweer AmsterdamAmstelland, de inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) en de provincie Noord-Holland waren snel ter
plaatse. Er werd door metingen vastgesteld dat er buiten het bedrijf geen
gevaarlijke stoffen waren gekomen.
Amsteldijk Beheer moest een plan
opstellen hoe de installaties veilig en stankvrij weer opgestart konden worden. Dit plan is voorgelegd

aan de provincie, de brandweer en
de inspectie SZW. Deze gezamenlijke overheden hebben het bedrijf toestemming gegeven om eerst installatieonderdelen schoon te maken, zodat in een later stadium beoordeeld
kan worden of de productieprocessen weer in gebruik genomen kunnen worden.
Bij controle bleek dat Amsteldijk Beheer op zondag 8 juli volgens het
goedgekeurde plan met schoonmaakwerkzaamheden is gestart.
De gezamenlijke overheden blijven
de werkzaamheden bij Amsteldijk
nauwgezet volgen.
Voor vragen of klachten kunt u telefonisch contact opnemen met de servicedesk van de provincie NoordHolland op 0800-9986734 (gratis).

teer moet uit de weg
Wethouder Ria Zijlstra heeft namens
de gemeente Uithoorn de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer (Code MVW) ondertekend. Deze richtlijn
ziet erop toe dat teer definitief uit de
Nederlandse asfaltketen wordt verwijderd.
Door de ondertekening van de code werkt ook de gemeente Uithoorn
mee aan het behalen van deze doelstelling. De gemeente Uithoorn is
hiermee de negenentwintigste gemeente in Nederland die de Code MVW ondertekent. Onder andere Amsterdam, Woerden en Roosendaal en ook Rijkswaterstaat en de
provincie Zuid-Holland zijn Uithoorn

al voorgegaan. De lijst van ondertekenaars is terug te lezen op http://
www.crow.nl/milieuverantwoordwegbeheer. Het CROW is het nationale
kennisplatform voor infrastructuur,
verkeer, vervoer en openbare ruimte.
Verantwoorde werkwijze
Bepaalde stoffen (PAK’s) in teerhoudend asfalt zijn kankerverwekkend.
De aannemers moeten dit asfalt op
een verantwoorde manier scheiden,
afvoeren en verwerken. Door middel
van thermische verwerking wordt de
teer in het asfalt vernietigd. Het gereinigde materiaal wordt vervolgens
toegepast in nieuw asfalt en beton.

Renovatie veld bij Qui Vive
In de week van 9 juli 2012 begint
aannemer BAM/Nootenboom Sport
B.V. met de renovatie van een kunstgrashockeyveld bij UHC Qui Vive.
Het gaat om het tweede veld van het
sportcomplex. Het huidige zandkunstgrasveld wordt vervangen voor een
semi-waterkunstgrasveld. Gelijktijdig
met de renovatie van veld 2 krijgt ook
het trainingsveld een nieuwe toplaag.
De aan- en afvoer van materialen en
materieel gebeurt via de ingang van

het complex aan de Noordammerweg. Om te lossen zal incidenteel een
vrachtwagen op de rijbaan van de
Noordammerweg parkeren.
meer info?
Voor vragen of opmerkingen kunt u
contact opnemen met de heer E. Valkenburg van de afdeling Leefomgeving via tel. 0297-513111 of per email: gemeente@uithoorn.nl t.a.v. de
heer E. Valkenburg.

Zomerdienstregeling
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren zal de gemeentepagina tijdens de zomervakantie van de scholen niet wekelijks, maar om de week gepubliceerd
worden. Deze regeling gaat in per 26 juli duurt tot 3 september 2012.
De gemeentepagina verschijnt na 25 juli weer op 8 en 22 augustus. En
dus niet op 1, 15 en 24 augustus. Vanaf 5 september verschijnt de gemeentepagina weer wekelijks (dus 5 september, 12 september enz.).

informatiecentrum Dorpscentrum
tijdelijk op maandag dicht
In de vakantieperiode is het Informatiecentrum Dorpscentrum op maandag gesloten. Van 16 juli t/m 31 augustus is het centrum geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.
In het Dorpscentrum staat de komende jaren veel te gebeuren. Door de
omlegging van de huidige N201 krijgt
Uithoorn een mooie kans om de twee
helften van het centrum met elkaar te
verbinden. Het centrum van Uithoorn
ligt prachtig aan de Amstel en deze
ligging kan nog veel beter benut worden. Het gebied van het Dorpscen-

trum omvat grofweg het gebied tussen Thamerkerk en Meerwijk, Thamerlaan/Thamerweg en Amstel. In
het gebied is ruimte voor meer winkels en woningen, watersport- en horecabedrijven, een cultuurcluster en
ruimte voor zakelijke dienstverlening.
wat is in Dorpscentrum te vinden?
In het Informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpsstraat 15 is uitgebreide informatie te vinden over de
verschillende plannen. De informatie
is onlangs geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe plannen en ontwikkelingen.

Bijeenkomst ‘natuurweb’
in uithoorn
Op 20 juni 2012 kwamen 40 ambtenaren, juristen, docenten, vrijwilligers, politici en bestuurders in Uithoorn bijeen voor een netwerkbijeenkomst over speelnatuur. Gemeente
Uithoorn was gastheer voor deze bijeenkomst, omdat zij participeert in
het arrangement ‘Natuurweb NoordHolland’, samen met de gemeente
Heemstede.
Via dit arrangement is geld beschikbaar om natuurspeelplekken te verrijken met natuur- en milieueducatie.
Wethouder Ria Zijlstra van jeugd, onderwijs en milieu opende de bijeenkomst met een speech over het belang van speelnatuur in Uithoorn.
De projectleiders van gemeente Uithoorn en gemeente Heemstede presenteerden de stand van zaken van
hun projecten. In Uithoorn verschij-

nen twee natuurlijke speelplekken,
één in Zijdelwaard en één in Meerwijk. In Heemstede is op 4 juli 2012
het Speelbos Meermond geopend.
Boomjurist Bas Visser gaf tevens een
presentatie over de juridische kant
van speelnatuur. Na de pauze konden de deelnemers één van de drie
workshops bezoeken, over natuur en
milieueducatie op natuurspeelplaatsen, kinderparticipatie bij het ontwerpen van speelnatuur of het vergroenen van speelplekken verankeren in
het gemeentelijk beleid. Het was een
geslaagde middag. Op 20 september
vindt de laatste Natuurwebbijeenkomst plaats in Heemstede.
Zie bit.ly/verslaguithoorn voor het
volledige verslag met links naar de
presentaties en filmpjes van de bijeenkomst.

ACtiViteiten en eVenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 19 aug

Expositie ‘Kunst van binnen uit - 8 - ‘ in Galerie Fort aan de
Drecht, Grevelingen 50. Open op vrijdag 14.00-17.00 uur en in
het weekend 12.00-17.00 uur. Toegang gratis.

11 juli

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum Zijdelwaardplein, 9-13 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

12 juli

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht
bij Keeponweight Coaching., Willem de Freschweg 4. 19.0020.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

13 juli

Kids@the Mix disco in Sporthal De Scheg, A. van Schendellaan 100 A. Happy Power, glittertattoos en gratis limonade.
Tijd: 19.00-21.30 Leeftijd: 8 t/m 12 jaar. Entree: € 5,-. Voorver-

koop bij boekhandel Ten Hoope. Meer info: Natascha Halici,
06-52646156 of nhalici@cardanus.nl
14 juli

Spelend Schilderen, Eye-openers: 10 losse workshops in juli
en augustus. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86,
lokaal 6..Eerste workshop op 7 juli van 13.30-16.30 uur. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor €75,-. Info: Joke Zonneveld, tel.: 020-6418680; info@jokezonneveld.nl

18 juli

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

18 juli

1ste cursus Mixed Media op Canvas bij CREA Uithoorn, Grevelingen 56. 6 maal op woensdagavond van 19.30-22.00 uur,
voor €80,-. Meer informatie op www.crea-Uithoorn.com

19 juli

Spreekuur gezond voedingsadvies voor een gezond gewicht bij Keeponweight Coaching, Willem de Freschweg 4.
19.00-20.00 uur. Aanmelden via: 06-20021854.

21 juli

Eye-openers: Spelend Schilderen, het labyrinth. 10 lose workshops. 13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten: € 32,50 inclusief alle materiaal, 3 workshops voor € 75,-, doek € 7,50 Info: Joke Zonneveld, tel.:
020-6418680; info@jokezonneveld.nl

25 juli

Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink
06-20730223

Evenementen vanaf augustus 2012 staan op www.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE 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.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit inzake aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
bij de ingang van de woning Johan van Oldenbarneveldtlaan 35. Ter inzage
van 13 juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111
- Verkeersbesluit inzake evenementen 2012 in De Kwakel. Ter inzage van 13
juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit inzake geslotenverklaring Randweg voor alle motorvoertuigen
tussen Randhoornweg en Noorddammerweg, met uitzondering van bestemmingsverkeer voor het baggerdepot en Randweg 5 . Ter inzage van 13 juni t/m
25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Culinair Uithoorn 16 juni 2012. Ter inzage van 13 juni t/m 25
juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Inrichtingsvisie Groenzone Meerwijk. Ter inzage van 20 juni t/m 1 augustus
2012. Contactpersoon: de heer R.A. van de Pol, 0297-513111.
- Verkeersbesluit evenementen zomer 2012 in het Dorpscentrum van Uithoorn.
Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit “Film aan de Amstel” 22 september 2012. Ter inzage van 4 juli
t/m 15 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” Ter inzage van 6 t/m 26 juli
2012. Contactpersoon: de heer M. Blonk, 0297-513111.
- Besluit tot opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de woning Thamerweg 61 te Uithoorn. Ter inzage van 11 juli t/m 22
augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Dorpscentrum
- Amstelplein 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de entreepui. Ontvangen 2 juli 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Staringlaan 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel. Ontvangen 4 juli 2012
- Wiegerbruinlaan 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
een brandcompartiment op de begane grondverdieping. Ontvangen 6 juli 2012

men voor het ten gehore brengen van geluid tijdens het Slotfeest Thamen. Bezwaar t/m 16 augustus 2012
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.
VERKEERSBESLUIT Evenement ‘Film aan de Amstel’

Dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op zaterdag 22 september
2012 het evenement “Film aan de Amstel” mogelijk te maken in het Dorpscentrum
van Uithoorn. Hiertoe moet de weg waarop dit evenement plaatsvindt worden afgesloten voor alle verkeer, waarbij op de betreffende weg op zaterdag 22 september 2012 van 15.00 - 24.00 ook niet kan worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt door het Marktplein van nummer 1 t/m 63 gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren
of vee op zaterdag 22 september 2012 van 15.00 tot 24.00 uur door het plaatsen
van verkeersborden..
Ter inzage
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 15 augustus 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
VERKEERSBESLUIT

Bedrijventerrein
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken JP-GG-74 nabij de ingang van de woning Thamerweg 61 te Uithoorn op te heffen.

Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 22 augustus 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“ZIJDELVELD 58”

In Thamerdal ligt het historische woonlint Zijdelveld. In het lint staat op nummer 57
een vrijstaande woning. Op dit perceel is naast de woning een grote zijtuin gesitueerd. Voor dit onbebouwde deel van het perceel is een woning voorzien. Om deze
ontwikkeling mogelijk te maken, gaat een bestemmingsplanprocedure van start.

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.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld 58’ ligt in het kader van de inspraakprocedure vanaf vrijdag 6 juli 2012 t/m donderdag 26 juli 2012 ter inzage. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Daarnaast
ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstijden ter inzage in
zowel het gemeentelijke informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis als in
de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1.

Thamerdal
- Zijdelveld 54, omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame. Bezwaar: t/m 13 augustus 2012.
- Den Uyllaan 4, onthefﬁng van het geluid aan R.K. Scholengemeenschap Tha-

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, 4 juli 2012

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

De Kwakel
- De Kwakel Zuid (De Oker), omgevingsvergunning voor het oprichten van 45
woningen (bouwnummers 85 t/m 129). Bezwaar: t/m 10 augustus 2012.
- Evenementenlaan, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van de Kermis van 1 t/m 4 september 2012. Onthefﬁng artikel 35 Dranken Horecawet voor schenken van zwakalcoholhoudende drank door de heer
Maliekhadien tijdens de Kermis in de feesttent van 1 t/m 4 september 2012.
Bezwaar t/m 15 augustus 2012.

WWW.UITHOORN.NL

Binnen deze termijn kan iedereen een inspraakreactie zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal het college vervolgens een standpunt innemen.

d e

g e m e e n t e R a a d

v a n

u i t H o o R n

i n f o R m e e R t

u

o v e R

z i j n

a c t i v i t e i t e n

Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Ondernemers kunnen nog meer voor Uithoorn bereiken’
nemer moet je aan de regels
voldoen, terwijl de gemeente
de regels maakt. Maar ik zou
het soms anders willen zien.”

3

Jordy Keimes, fractievoorzitter voor het CDA

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf vragen
aan’ geven we vijfmaal het woord aan
Jordy Keimes. Hij is fractievoorzitter van het
CDA in de gemeenteraad van Uithoorn.

1

Waar wil je het
op deze pagina
over hebben?
“Over ondernemen in
Uithoorn. Na uitgebreid contact met ondernemers heeft
de gemeente in 2009 een economische visie geformuleerd,
met daarin plannen voor ondernemerschap in Uithoorn.
Inmiddels zijn we drie jaar
verder en worden de eerste
resultaten zichtbaar. Voor mij
als ondernemer is dat soms
best lastig om te accepteren.”

2

Wat bedoel je
daarmee?
“De besluitvorming van de
gemeenteraad is logischerwijs een heel andere dan die

Hoe gaat de
gemeente om
met ondernemers?
“De visie die we in Uithoorn
hebben vastgesteld, stelt
dat de gemeente vooral
faciliteert. De gemeente
heeft de regie, verzorgt de
wet- en regelgeving en luistert naar de ondernemers.
En soms moet de gemeente
ook de portemonnee trekken
– dat hoort er ook bij. Ik
denk dat dit de juiste benadering is om samen met de
ondernemers te zorgen voor
een mooi Uithoorn aan de
Amstel. Zeker in combinatie met de doelen die we

“Mooie vergezichten zijn leuk, maar we
moeten niet vergeten concreet te worden”
van mijzelf als ondernemer.
Als ik een kans zie, dan wil
ik die liefst gisteren grijpen.
Binnen de gemeente gaan de
processen niet zo snel. Dat
is logisch, want als onder-

hebben gesteld: een mooi
nieuw dorpscentrum, een
goed ondernemersklimaat
en revitalisering van het
bedrijventerrein. Ook voor
de inwoners is dit goed.”

4

Hoe pakt dit in
de praktijk uit?
“Op zich gaat het goed,
maar draagvlak is voor mij
een aandachtspunt. We
moeten geen plannen maken
en dan kijken wat iedereen
ervan vindt, maar het proces
omdraaien. Ook duren sommige zaken te lang. Mooie
vergezichten zijn leuk, maar
we moeten niet vergeten
concreet te worden. Dat
ontbreekt nog wel eens.”

5

Kun je een
voorbeeld van
succes noemen?
“Dan denk ik aan de winkels
langs de Amstel die leeg
stonden, maar inmiddels
zijn opgevuld. Dat is
belangrijk voor ondernemers, die nu geld willen
verdienen en niet over
een paar jaar. Bovendien
is het goed voor toeristen,
dat zij zien: hier gebeurt
wat. Ondernemers redden

zichzelf zolang er een
goede samenwerking
is met de gemeente.
Daarom is het ook goed
dat ondernemersverenigingen zich samenvoegen.
Laat ondernemers
elkaar maar opzoeken.
Met hulp van de gemeente
kunnen ze samen ontzettend
veel voor elkaar boksen,
voor zichzelf én voor
Uithoorn.”

Hoe moet het verder met de Schanskerk?
De gemeenteraad besprak
tijdens de vergadering van
28 juni het collegevoorstel
om een stedenbouwkundige
verkenning te laten uitvoeren
naar het Schansgebied.
Want, aldus wethouder
Jeroen Verheijen, als de
Schanskerk wél gesloopt
wordt, moet je weten wat je
met het gebied wil. Wat de
raad vooral wilde weten, was
wat het college heeft gedaan
met de moties uit 2009,
die aangaven te doen wat
mogelijk is om de Schanskerk
te behouden. De wethouder

legde uit dat het college een
uiterste poging had gedaan
de Schanskerk te behoeden
voor sloop door te pogen
‘De Burcht’ te kopen. Zo
zou de parochie het onderhoud aan de kerk kunnen
bekostigen. Het college was
al bijna rond met het bisdom
over de aankoop, toen
het parochiebestuur het
voorstel afwees. Daarna
restte nog het waarborgen
van de veiligheid rond de
Schanskerk. Ook vroegen
de raadsleden zich af of de
aanvraag voor een sloop-
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vergunning al was
ingediend. Deze blijkt
inderdaad aangevraagd
te zijn. Omdat het een
monument betreft, moet
de erfgoedcommissie de
aanvraag beoordelen.
Maar als die besluit dat
het gebouw gesloopt mag
worden, moet de gemeente
een vergunning afgeven,
aldus de wethouder. Tijdens
het politiek debat van
morgenavond neemt de
raad een besluit over een
eventuele stedenbouwkundige verkenning.

Raadsagenda
Datum: 12 juli 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening

2

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college 19.40 uur

3

Schanskerk
19.50 uur

4

Amstelveenlijn,
presentatie 20.45 uur

5

Cultuurkaders en
cultuurpijlers 21.15 uur

6

Algemene Plaatselijke
Verordening 2012
21.40 uur

7

Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden 22.00 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 13 september
2012. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

