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Bezoekadres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

nieuwe spelregels
Dat betekent dat er nieuwe spelregels nodig zijn om te regelen wie er
wel in aanmerking komt voor de diverse vormen van hulp en ondersteuning. Daarom zijn concept verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet opgesteld. Onder voorbehoud
van positieve besluitvorming door het
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
worden deze verordeningen op 16 juli 2014 vrijgegeven voor inspraak. Iedereen wordt uitgenodigd om op de
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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.

wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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.

informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

concept verordeningen te reageren.
inspraakperiode
De inspraakperiode loopt van 16 juli 2014 tot 27 augustus 2014. De verordeningen zijn via www.uithoorn.nl
vanaf 16 juli volledig digitaal te bekijken. Verder liggen de verordeningen vanaf 16 juli ter inzage op het
gemeentehuis (Laan van Meerwijk
16 te Uithoorn). Na de inspraakronde gaan de verordeningen opnieuw
naar B&W en de raad, samen met de
reacties uit de samenleving
Reacties
Reacties kunnen uiterlijk 27 augustus schriftelijk worden gestuurd naar
Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn, o.v.v.
verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet. Reacties kunnen ook
per e-mail worden verzonden naar:
gemeente@uithoorn.nl o.v.v. verordeningen Jeugd, Wmo en Participatiewet.
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werk en inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Concept verordeningen jeugd, wmo
en Participatiewet klaar voor inspraak
Per 1 januari 2015 krijgen de gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd(zorg),
maatschappelijke ondersteuning en
werk. De wetswijzigingen die gepaard gaan met deze verandering
treffen iedere inwoner. Iedereen die
zorg of ondersteuning zelf kan regelen of betalen, wordt geacht dit te
doen.
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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).

-

met 30 juli 2014 ter inzage. Inlichtingen bij Leefomgeving, R.A. van de Pol
(0297) 513 111.
Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4. Beroepsperiode 20 juni 2014 t/m 31 juli 31 juli 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
Bestemmingsplan Drechtdijk 109, Beroepsperiode 11 juli 2014 t/m 21 augustus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297-513111.
Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4, Beroepsperiode 11
juli 2014 t/m 21 augustus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. Blonk,
0297-513111.
inGeDienDe AAnVRAGen OmGeVinGsVeRGunninG

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

Bedrijventerrein uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen
van gevelwijzigingen en gevelreclame ten behoeve van een winkelruimte. Ontvangen 27 juni 2014.
De Kwakel
- Het Fort 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. Ontvangen 30 juni 2014.
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 legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van
een bestaand bedrijfspand tot tijdelijke winkelruimte. Bezwaar t/m 18 augustus 2014.
OVeRiGe BeKenDmAKinGen
wet milieuBeheeR

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 3 meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Oprichting Haes leer v.of., Ondernemingsweg 3 te Uithoorn. Het betreft een
stoffeerderij gericht op auto’s.
- Oprichting Aldi Uithoorn, Sportlaan 17 te Uithoorn.
- Oprichting 4Q-Air B.V. T.J. Twijnstralaan 14 te Uithoorn, consulting en adviesbureau en mogelijkheid om testen uit te voeren.

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 9 juli 2014

BeKenDmAKinG wijZiGinG VeRORDeninG
AlGemene ReChten 2014

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de Gemeenteraad in de vergadering van 26 juni 2014 heeft besloten tot
vaststelling van:
- Verordening tot derde wijziging op de verordening algemene rechten 2014
De datum van ingang van de heffing is 27 juni 2014.

Alle verordeningen zijn vanaf 1 februari 2014 digitaal te raadplegen op
www.uithoorn.nl.
BOOttRAileR VeRwijDeRD

Op dinsdag 8 juli 2014 is er een boottrailer en een lege vouwwagen verwijderd op
de Willem Alexanderpoort. Deze kan binnen 6 weken bij de gemeente opgehaald
worden door de eigenaar. Na 6 weken worden deze vernietigd.
teR inZAGe

Tijdelijk:
- Voorontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 27
juni 2014 tot en met 10 juli 2014. Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, R.
Noorhoff, 0297-513111.
- Besluit onttrekken aan het openbaar verkeer: deel parkeerterrein van winkelcentrum Zijdelwaard. Dit besluit inclusief bijbehorende tekening liggen tot en

www.uithOORn.nl

BeleiDsReGels suBsiDieAAnVRAGen 2015 VAstGestelD

Op 7 juli 2014 heeft het college van B&W de beleidsregels voor subsidieaanvragen
2015 vastgesteld. Op basis van deze beleidsregels worden instellingen in staat
gesteld om hun subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2015 in te dienen bij de
gemeente Uithoorn. In de beleidsregels 2015 staat beschreven op welke maatschappelijke effecten de gemeente Uithoorn wil sturen, inclusief de in aanmerking
komende instellingen en activiteiten. Meer informatie over de beleidsregels 2015
is te vinden op www.uithoorn.nl.

