Kent u iemand die een lintje
verdient?
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Laatste werkzaamheden bij
bussluis Meerwijk

De aannemer is bezig met de laatste
werkzaamheden aan de veilige verbinding bij Meerwijk en Polderweg,
bij de bussluis. Deze week (van 6 t/m
10 juli) zet Connexxion een pendel-

dienst in tussen het werkgebied en
Amstelplein en het werkgebied en
busstation.
Bekijk de dienstregeling via www.
connexxion.nl

Kent u iemand in uw omgeving die
een Koninklijke onderscheiding verdient? Zo ja, laat ons dat weten. Wie
weet, krijgt deze persoon dan in april
2016 een lintje. Doe het voor 1 september! Vanwege een uitgebreide procedure moeten aanvragen
voor de lintjesregen in april 2016 al
vόόr 1 september 2015 bij de burge-

meester binnen zijn. Inwoners van
Uithoorn en De Kwakel kunnen de
door hen volledig ingevulde en goed
onderbouwde aanvraag sturen naar
burgemeester mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn.
Meer informatie op www.uithoorn.nl

Eigenaar
Peugeot
gezocht
De Gemeente Uithoorn is op zoek
naar de eigenaar van een Peugeot
fox. Dit voertuig stond geparkeerd
bij het park naast de kerk de Schutse te Uithoorn. De brommer is inmiddels weggesleept. Deze stond hier al
een geruime tijd gestald. Als de eigenaar zich niet meldt voor 13 augustus 2015 vernietigen wij de brommer.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeentesurveillant van
de gemeente Uithoorn via (0297)
513111 van maandag t/m donderdag
tussen 10:00 uur en 10:30 uur en
van 13:00 uur tot en met 13:30 uur.

Maaien bermen
De komende weken maaien wij de
bermen en bermsloten in de gemeente. Dit doen wij twee keer per
jaar. Tijdens deze eerste maaironde maaien we niet alles. Dit doen
we bewust. In de bermen leven veel
dieren en beschermde planten. Als
we alles in een keer maaien verdwijnen de schuilplaatsen en het voedsel voor de dieren. Als we bloemen
voor de bloei maaien, kunnen ze
zich niet met hun zaden voortplanten. We maaien daarom alleen de

Nieuwe inzamelzakken voor
PMD
Sinds 1 april 2015 zamelen de inwoners van de gemeente Uithoorn
plastic en metalen verpakkingen en
drinkpakken (PMD) in. Zij bieden
PMD aan in ‘oranje containers’ of in
plastic heroes zakken.
Inmiddels is er een PMD-zak ont-

randen langs de fietspaden. Maar
ook de uitzichthoeken op gevaarlijke kruispunten. Door minder vaak
te maaien, krijgen planten de kans
om hun zaad te laten vallen. Zo zorgen we er voor dat het jaar erop weer
meer kleur en leven is. Dieren die afhankelijk zijn van de bloemen, zoals
bijen en vlinders, hebben zo meer te
eten en zullen beter kunnen overleven en voortplanten.In het najaar
maaien we de bermen die nu niet gemaaid zijn.

Niet voor de deur parkeren op 8 en 9 juli
Woont u rond het gebied waar wij gaan asfalteren? Parkeer uw auto
op 8 en 9 juli, tussen 19.00 en 06.00 uur buiten het werkgebied. Er is
dan geen autoverkeer mogelijk en het kan zijn dat u met de auto uw
straat dan niet uit kunt. Dank u wel voor uw medewerking.

worpen en geproduceerd. Deze zakken zijn wat sterker dan de plastic
Heroes zakken. PMD-zakken kunt u
voortaan via www.zakkenbestellen.
nl bestellen. Ze zijn binnenkort ook
af te halen op het gemeentehuis of
de gemeentewerf. De plastic heroes
zakken worden eerst opgemaakt.

Oranje haken voor PMD
bij appartementen
Bij de appartementen in Uithoorn en
De Kwakel hangen nu ‘oranje haken’
aan lantaarnpalen. Hier kunnen inwoners hun PMD-zakken met plastic, metaal en drinkpakken aan hangen.
Inzamelen
In de hele gemeente halen wij elke
woensdag de zakken van de haken.
U kunt uw zak op dinsdagavond of
op woensdagochtend voor 7.30 uur
ophangen.
Afvalkalender
Bewoners van laagbouw kunnen
hun PMD-container of -zakken op
andere dagen buiten zetten. Weten
wanneer wij uw PMD-afval ophalen?
Kijk op www.recyclemanager.nl of
download de app. Zet via de app de

ophaaldagen in uw agenda. Zo mist
u geen ophaaldag.
Afval scheiden
Het scheiden van afval wordt steeds
makkelijker voor iedereen. De verpakkingen hoeven niet schoongespoeld te worden. Chipzakjes en
kauwgomstrips mogen niet bij het
PMD. Meer weten over PMD ophalen in Uithoorn, kijk op www.uithoorn.
nl/PMD Door het inzamelen en recyclen van PMD helpt u mee om de
afvalstoffenheffing laag te houden.
Dankzij deze ‘eigen’ grondstoffen is
Nederland minder afhankelijk van het
buitenland. Recycling is goed voor de
economie, werkgelegenheid en het
milieu. Het gaat hierbij om voldoende
massa. De gemeente roept daarom
iedereen op om de zakken te vullen!

O F F I CI ËL 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.

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 Europarei Midden. Inzageperiode 29 mei 2015 t/m
9 juli 2015. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.
- Terinzage legging Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 3. Inzageperiode van 29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken.
- Ontwerp-uitwerkingsplan Legmeer-West, De Toekomst, fase 2, Inzageperiode 29 mei 2015 t/m 9 juli 2015. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.
- Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V.. Inzageperiode van 5 juni 2015 t/m
17 juli 2015 ter inzage. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken J. Bosschers
(0297) 513111.
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet. Inzageperiode: 18 juni 2015
tot en met 6 augustus 2015. Inlichtingen bij afdeling Sociale Voorzieningen
(0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Ginkgo 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtreclame. Ontvangen 22 juni 2015.
- Fresialaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping. Ontvangen 28 juni 2015.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade tegenover 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een steiger naar een horecaterras. Ontvangen 12 juni 2015.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gooimeer 9, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de constructie. Ontvangen 26 juni 2015.
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
- Johan Enschedeweg 180. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Plux
B.V. voor het exploiteren van een horecabedrijf en een Drank- en horecavergunning t/m 19 september 2015. Bezwaar t/m 24 juli 2015.
- Handelsweg 30, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclame-uiting aan de gevel. Bezwaar: t/m 5 augustus 2015.
De Kwakel
- Vuurlijn 24. Verklaring van geen bezwaar aan Honk- en softbal Vereniging
Thamen voor het organiseren het Japans jeugdweekend op 11 en 12 juli 2015.
- Ginkgo 48, omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtreclame. Bezwaar: t/m 13 augustus 2015.

Dorpscentrum
- Raadhuisstraat. Vergunning aan Schilders en Afwerkingsbedrijf Rijpkema
voor het plaatsen van een schaftkeet en een eco-toilet van 13 t/m 31 juli 2015.
Bezwaar t/m 5 augustus 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan de heer Plasmeijer voor het innemen van een
standplaats op 12 en 19 december 2015 voor de verkoop van kerstbomen. Bezwaar t/m 4 augustus 2015.
- Laan van Meerwijk/Polderweg. Onthefﬁng van het geluid aan de gemeente Uithoorn voor werkzaamheden aan de openbare weg in de nacht van 8 op 9 juli 2015 en in de nacht van 9 op 10 juli 2015 van 19.00 tot 06.00 uur. Bezwaar
t/m 13 augustus 2015.
- Grift 51, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de zolderverdieping aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 10 augustus 2015.
- Grauwe Gans 68, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw en het wijzigen van de gevel. Bezwaar: t/m 11 augustus 2015.

WWW.UITHOORN.NL

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden van 17 t/m 27 augustus 2015 om kenbaarheid te geven aan de
Ride for the Roses op 6 september 2015. Bezwaar t/m 5 augustus 2015.
- Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het plaatsen van 10 tijdelijke reclameborden en het ophangen van 1 spandoek van 16 t/m 31 juli 2015 om kenbaarheid te geven aan de Kooyman Polderloop op 30 juli 2015. Bezwaar t/m
5 augustus 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 59. Verklaring van geen bezwaar aan Vereniging
Buurtbeheer Zijdelwaard voor het organiseren van diverse zomeractiviteiten
in de periode van 8 t/m 31 juli 2015 van 13.00 tot 17.00 uur.
- Arthur van Schendellaan 100. Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Kinderopvang Solidoe voor het organiseren van de Solidoedag op 7 juli 2015 van
10.00 tot 16.00 uur.
- Bilderdijkhof 1. Drank en horecavergunning aan de exploitant van het horecagedeelte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Beroep t/m 13 augustus 2015.
- Potgieterplein. Vergunning aan Bellie’s Baguette voor het innemen van de
standplaats met een mobiele verkoopwagen op vrijdag voor de verkoop luxe
belegde broodjes en hartige taart. Bezwaar t/m 29 juli 2015.
- Zijdelwaardplein, omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie ﬁetsenstallingen bij het Winkelcentrum Zijdelwaard. Bezwaar: t/m 13 augustus 2015.
Dorpscentrum
- Irenepad, omgevingsvergunning voor het realiseren van een poort bij de boodschappensteiger. Bezwaar: t/m 13 augustus 2015.
- Wilhelminakade tegenover nr. 13, omgevingsvergunning voor het wijzigen van
een steiger naar een horecaterras. Bezwaar: t/m 13 augustus 2015.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Vaststelling gewijzigde bestemmingsplannen Landelijk Gebied en paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 25 juni 2015 onderstaande bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied gewijzigd
heeft vastgesteld.
-

Landelijk gebied – Veenweidegebied (identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPLGveenweide-VG01)
Landelijk gebied – Glastuinbouwgebied (identificatiecode NL.IMRO.0451.
BPLGglas-VG01)
Landelijk gebied – Langs de Vuurlinie (identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPLGvuurlinie-VG01)
Landelijk gebied – Tussen Poelweg en Noorddammerweg (identiﬁcatiecode
NL.IMRO.0451.BPLGpoelweg-VG01)
Landelijk gebied – De Kwakel Tuinbouwgebied (identificatiecode
NL.IMRO.0451.BPLGtuinbouw-VG01)

Verder heeft de gemeenteraad van Uithoorn het paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.PBP prostibeleidVG01 ongewijzigd vastgesteld.

Bestemmingsplannen Landelijk gebied
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder
zijn dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld volgens
landelijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden is het bestemmingsplan Landelijk Gebied uit 2005 geactualiseerd.Hiertoe is eerst de kadernota Landelijk Gebied
opgesteld. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld op 12 december 2013. Deze
nota, waarbij als basis de Structuurvisie Gemeente Uithoorn is gebruikt, beschrijft de
uitgangspunten voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor het Landelijk
Gebied. In de kadernota is de keuze gemaakt om het huidig bestemmingsplan Landelijk Gebied op te delen in 5 deelgebieden met een eigen bestemmingsplan om de
leesbaarheid van de plannen te verbeteren en recht te doen aan de eigen identiteit met ruimtelijke kenmerken, wensen en behoeften. In hoofdzaak gaat het om een
actualisatie van het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied 2005. Tevens wordt
in de bestemmingsplannen ingespeeld op de trends en ontwikkelingen die spelen
in het landelijk gebied door ruimte te bieden waar dit mogelijk is. Verder zijn enkele
reeds ingediende initiatieven meegenomen in de verschillende plannen.

Vervolg op volgende blz.

O F F i Ci ë L e me D e D e L in G e n e n B e K e n D mA K in Ge n
Vervolg van vorige blz.
Paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid
Het paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid betreft een juridische regeling om
de al bestaande wijzigingsbevoegdheid om één seksinrichting in het landelijk gebied mogelijk te maken te behouden. Door de opsplitsing in 5 afzonderlijke bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied is het niet mogelijk om een overkoepelende regeling voor seksinrichtingen op te nemen in de plannen. De al bestaande regeling is een regeling die in 2000 vanuit de wijziging van het Wetboek
van strafrecht is opgesteld. Eerst in gemeentelijk beleid, later als paraplubestemmingsplan en in 2005 verwerkt in het huidige bestemmingsplan Landelijk gebied.
De regeling is opgesteld, omdat met het wijzigen van het wetboek van strafrecht
het zogenaamde bordeelverbod is opgeheven. Daardoor werd het exploiteren van
prostitutie beschouwd als een beroep dat op basis van vrijwilligheid kan worden
uitgevoerd. De gemeente hanteert als beleid een algemeen verbod voor het vestigen van seksinrichtingen. Een nuloptie van de planologische regeling is echter
niet toelaatbaar. Daarom is een gebied aangewezen waar het vestigen van één
seksinrichting uit planologisch oogpunt doormiddel van een wijzigingsbevoegdheid toelaatbaar kan zijn, mits voldaan kan worden aan een aantal daarvoor gestelde eisen. Dit gebied is weer opgenomen in het paraplubestemmingsplan en
zodoende gehandhaafd.
wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen Landelijk
Gebied
De vastgestelde bestemmingsplannen zijn naar aanleiding van de ingediende
zienswijzen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen op een aantal punten gewijzigd. Daarnaast zijn er diverse ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. In
de bij de raadsbesluiten behorende Nota’s zienswijzen voor de afzonderlijke bestemmingsplannen (nota zienswijzen Veenweidegebied, nota zienswijzen Glastuinbouwgebied, Nota zienswijzen Langs de Vuurlinie, Nota zienswijzen Tussen
Poelweg en Noorddammerweg en Nota zienswijzen De Kwakel Tuinbouwgebied)
zijn alle wijzigingen aangegeven. Deze nota’s zijn als bijlage bijgevoegd bij de toelichting van de bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied. De raad heeft in
zijn vergadering van 25 juni 2015 tevens amendementen aangenomen. Het amendement over de regeling voor plattelandswoningen heeft betrekking op de bestemmingsplannen De Kwakel Tuinbouwgebied, Glastuinbouwgebied en Tussen Poelweg en Noorddammerweg. Het amendement over de Vuurlijn heeft betrekking op
het bestemmingsplan Langs de Vuurlinie.
terinzage
De bovengenoemde bestemmingsplannen, de besluiten van de gemeenteraad
en de Nota’s zienswijzen liggen met ingang van 10 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage. De bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl Daarnaast liggen de bestemmingsplannen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en gedurende de openingstijden in het dorpshuis De Quakel in De Kwakel.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (10 juli 2015 t/m 20 augustus 2015) kan
tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die
zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad
te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
De besluiten tot vaststelling van de bestemmingsplannen van de gemeenteraad treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Uithoorn, 8 juli 2015

BeKenDmAKinG nieuwe BeLeiDsReGeLs suBsiDieAAnVRAGen
2016

Op 2 juli 2015 heeft het college van B&W de beleidsregels voor subsidieaanvragen 2016 vastgesteld. Op basis van deze beleidsregels worden instellingen in
staat gesteld om hun subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2016 in te dienen
bij de gemeente Uithoorn. In de beleidsregels 2016 staat beschreven op welke
maatschappelijke effecten de gemeente Uithoorn wil sturen, inclusief de in aanmerking komende instellingen en activiteiten. Meer informatie over de beleidsregels 2016 is te vinden op www.uithoorn.nl
BeKenDmAKinG OPenBARe VeRGADeRinGen weLstAnDsCOm
missie

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.
Rectificatie publicatie Kennisgeving publicatie op 4 juni 2015

wet ALGemene BePALinGen OmGeVinGsReCht (wABO)

Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn zijn van plan om voor-

www.uithOORn.nL

schrift 1.2.6.A en 1.2.6B aan de op 23 december 2013 (kenmerk 483913-16306)
aan Quaker Chemical B.V. verleende omgevingsvergunning toe te voegen. In
voorschrift 1.2.6A is expliciet opgenomen dat in de opslagvoorziening “Hal 2” geen
brandbare gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) aanwezig mogen zijn. In voorschrift
1.2.3B is opgenomen dat in de opslagvoorziening “Hal 2”aanvullende organisatorische en technische maatregelen moeten worden getroffen. De inrichting is gelegen aan de Industrieweg 7 te Uithoorn.

u kunt het ontwerp besluit inzien
Het ontwerp besluit en alle bijbehorende stukken kunnen van 5 juni tot 17 juli 2015
worden ingezien: Op het gemeentehuis van de gemeente Uithoorn, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens inloopuren (tel: 0297 513 111).
Zienswijzen
Als u het met het ontwerp besluit niet een bent, dan kunt u uw zienswijze (graag
onder vermelding van uw telefoonnummer) tot 17 juli 2015 schriftelijk indienen bij
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500
EE Zaandam of per e-mail: wabo@odnzkg.nl.
In uw zienswijze moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. Geef het duidelijk aan als u een ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt
dat uw naam en adres bekend worden. U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze
mondeling te geven. Een verzoek voor een gesprek moet voor 10 juli 2015 zijn
gedaan. U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar HYPERLINK “mailto:wabo@
odnzkg.nl” wabo@odnzkg.nl ter attentie van de heer C.H.M. van Broekhoven.

Verdere procedure
Wij zullen binnen 6 maanden na binnenkomst van de vergunningaanvraag een
definitief besluit nemen. Hierbij zullen wij rekening houden met de eventueel ingekomen zienswijzen. Worden geen zienswijzen ontvangen, dan zullen wij binnen 4
weken na de ter inzagelegging een definitief besluit nemen. Tegen ons definitieve
besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Voorwaarde is dan
wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar
voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dat niet gedaan, dan moet aangetoond worden
dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.
PuBLiCAtie BeLeiDsReGeLs VOOR tOePAssinG ARtiKeL 13B
OPiumwet

De burgemeester heeft besloten beleidsregels op te stellen voor het toepassen
van handhaving op grond van artikel 13b Opiumwet. De beleidsregels hebben
betrekking op woningen en alle al dan niet voor publiek opengestelde lokalen en
de daarbij behorende erven op het grondgebied van Uithoorn en worden als uitgangspunt gebruikt indien er soft- en/of harddrugs (waaronder hennepteelt) worden aangetroffen.
Deze beleidsregels treden in werking de dag na deze publicatie.

