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

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. 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)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke 
welstandscommissie 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 
commissievergaderingen 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:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Vaststelling wijzigingsplan “Drechtdijk 56”. Inzageperiode 3 juni 2016 tot en 

met 14 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 8 en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet 

geluidhinder). Inzageperiode 3 juni 2016 tot en met 14 juli 2016. Inlichtingen 
bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Grevelingen 40-42. Beroepsperiode 17 juni 
2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 
513111.

- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 27 juli 
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.

- Vaststelling bestemmingsplan Jaagpad 5. Beroepsperiode 17 juni 2016 t/m 28 
juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.

- Vaststelling bestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Beroepsperiode 17 juni 2016 
t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.

- Inspraak en inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein”. In-
zageperiode 16 juni 2016 t/m 13 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. 
van der Pol (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Beroepsperiode 17 juni 
2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 
513111.

- Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 7”. Inspraakperiode 1 juli 2016 t/m 14 ju-
li 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Voorontwerp “Noordammerweg 44”. Inspraakperiode 1 juli 2016 t/m 14 juli 
2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 6”. Inspraakperiode 11 juli 2016 t/m 21 
augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Iepenlaan deelgebied 5. Inspraakperiode 15 juli 2016 t/m 25 au-
gustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Drechtdijk 90 en hogere waarde Wet geluidhinder. Inspraakperi-
ode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inspraakperi-
ode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Hoofdweg 55, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-

staande bedrijfswoning ten behoeve van huisvesting van tijdelijke arbeidsmi-
granten. Ontvangen 4 juli 2016.

 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 noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Jaagpad nabij 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

stal.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Muur 66, omgevingsvergunningsvrij voor het wijzigen van de achtergevel.

 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 (Buitendijks, Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg - Evenemententerrein Legmeer-West. Evenementenvergun-

ning aan Stichting Harley-weekend Uithoorn voor het organiseren van All Ame-
rican Sunday op 24 juli 2016 en een ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horeca-
wet voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken. Bezwaar t/m 11 
augustus 2016

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 KENNISGEVING VAN ONTVANGST MELDING(EN) 
 ACTIVITEITENBESLUIT
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben een melding Ac-
tiviteitenbesluit ontvangen voor het veranderen, wijzigen en/of uitbreidingen van 
een inrichting. Het betreft de volgende inrichting(en):
- Scania Uithoorn, Amsterdamseweg 50 te Uithoorn;
 Informatie over deze melding is te verkrijgen bij het team Vergunningen en 

Burgerzaken van de Uitvoeringsorganisatie (Duo+), telefoon (0297) 51 32 32.
Tegen de acceptatie van een melding Activiteitenbesluit kan geen bezwaar of be-
roep worden ingesteld.
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Noorddammerweg in De Kwakel 
afgesloten voor verkeer
We hebben nog even alles voor u op 
een rijtje gezet:

- Van 4 juli tot en met 22 juli 2016 
is de weg helemaal afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. In 
deze periode halen wij diverse 
asfaltlagen van de weg. We leg-
gen ook een duiker aan ter hoog-
te van de Iepenlaan. (Een duiker 
is een bouwwerk (meestal beton) 
onder de weg of in een dam. De-
ze verbindt wateren met elkaar).

- Van 25 juli tot en met 7 augus-
tus 2016 (bouwvakvakantie) is 
de Noorddammerweg open voor 
al het verkeer. 

- Van 8 augustus tot 19 augus-
tus 2016 maken wij het werk ver-

der af. Wij halen het laatste deel 
van het asfalt weg brengen de 
eerste nieuwe lagen asfalt aan.

- In de week van 15 augustus 
2016 is de Noorddammerweg 
weer geheel afgesloten, ook voor 
het bestemmingsverkeer. Dan 
brengen wij de toplaag aan op 
het asfalt. Om de overlast te be-
perken stellen wij steeds een af-
gekoeld gedeelte van het asfalt 
open voor het verkeer. 

Pendelbus 
Busmaatschappij Arriva zet een pen-
delbus in. Mocht u willen reizen in de 
periode van de werkzaamheden met 
het openbaar vervoer? Houdt u dan 
rekening met wat vertraging.

Vervolg op volgende blz.

Gewijzigde openingstijden
Op donderdag 14 juli 2016 zijn wij tot 16.00 uur geopend. 

Afsluiting Arthur van 
Schendellaan 
Vanaf donderdag 21 juli tot en met 
zaterdag 30 juli 2016 sluiten wij de 
Arthur van Schendellaan voor al 
het doorgaande verkeer. Dit is no-
dig om de sloopwerkzaamheden 
van de Straatsburgflat veilig uit te 
voeren. Tijdens de werkzaamhe-
den van de hoge sloopkraan zijn ex-
tra veiligheidsmaatregelen nodig. Dit 
geldt voor de tijden van 07.00 uur tot 
19.00 uur, niet op zondag. In dit vei-
ligheidsgebied blijft er 1 in- en uitrit 
voor het bouwverkeer open. Zodra 
de werkzaamheden klaar zijn, geven 
wij dit gebied weer gedeeltelijk vrij. 
De periode hierna wordt gebruikt om 
het betonafval af te voeren.

Nieuwsbrief
Woningbouwverenig ing Eigen 
Haard heeft een nieuwsbrief ge-
maakt en deze opgestuurd aan di-
rect omwonenden. In deze nieuws-
brief legt de woningbouwvereniging 
de werkzaamheden en de noodzaak 
van de afsluiting uit. 

Verkeersmaatregelen
Volg bij de wegwerkzaamheden de 
omleidingsborden. Hulpdiensten zijn 
van deze werkzaamheden op de 
hoogte. De bussen rijden om. Het 
gaat om de Connexxionlijnen 146, 
170, 270, 274, N70. Omdat haltes tij-
delijk zijn opgeheven zet Connexxion 
pendelbussen in als extra ondersteu-

ning tijdens de afsluitingsperiode. Blijf 
op de hoogte via www.connexxion.nl

Bouwverkeer
Speciaal voor de sloopwerkzaamhe-
den maken wij 2 extra in- en uitrit-
ten bij de fl at. De in- en uitritten zijn 
nodig om het puin veilig af te voeren 
zodat het gewone verkeer hier geen 
last van heeft. Na de sloopwerk-
zaamheden gebruiken wij deze in- 
en uitritten voor de bouwwerkzaam-
heden. Let u op de borden langs de 
weg. De snelheid bij deze in- en uit-
ritten is verlaagd.

Parkeren
Op een gedeelte van het parkeerter-
rein plaatsen wij hekken en contai-
ners om de doorgang voor gemoto-
riseerd verkeer niet mogelijk te ma-
ken. U kunt wel parkeren in de ove-
rige vakken en u kunt er wel met de 
fi ets of lopend langs. Volg de omlei-
dingsborden. De voorzieningen en 
parkeerterrein bij Sporthal De Scheg 
blijven bereikbaar. 

Actuele verkeerssituatie
Blijf op de hoogte van de werkzaam-
heden via de pagina werk in uitvoe-
ring op de website, Facebook en 
Twitter van de gemeente of via www.
eigenhaard.nl Heeft u verder nog 
vragen, dan kunt u ons ook bellen 
via (0297) 513 111.

Regiotaxi Amstelland wordt 
WMO vervoer Amstelland
Maakt u gebruik van de regio-
taxi? Vanaf 1 augustus 2016 zal 
Munckhof Taxi Services het over-
nemen van Connexxion.
Bent u 75 jaar of ouder of heeft u 
een beperking en een medische 
indicatie op basis van de Wet 
maatschappelijke Ondersteuning, 
dan kunt u gebruik maken van het 
WMO-vervoer. Het Wmo-vervoer 
is een vorm van individueel ver-
voer en brengt u van deur tot deur 
binnen een gebied van 25 kilome-
ter rondom uw woonadres.

Aanvragen nieuwe vervoerspas 
U heeft als cliënt van de Regio-
taxi, een brief ontvangen met een 
retourformulier. Wilt u een nieuwe 
vervoerspas voor het Wmo-ver-
voer ontvangen, vul dit formulier 

u in en stuurt u het aan ons terug 
met een nieuwe pasfoto. Vanaf 20 
juli 2016 krijgt iedereen een nieu-
we vervoerspas voor het Wmo-
vervoer Amstelland en een folder 
met uitleg over het gebruik van het 
Wmo-vervoer Amstelland. 

Geen brief ontvangen/
gegevens niet juist
Heeft u geen brief ontvangen? Bel 
de gemeente (0297) 513 111. Als 
uw gegevens niet juist zijn, stuur 
de brief met de juiste gegevens te-
rug naar de gemeente.

Niet voor 1 juli 2016 het 
formulier retour gestuurd
Stuur alsnog het formulier in. uw 
nieuwe vervoerspas wordt zo 
spoedig mogelijk nagestuurd.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN IEPENLAAN DEELGEBIED 5
Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmings-
plan Iepenlaan deelgebied 5 als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPIepenlaanD5-VG01 vast te stellen.
Toelichting
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd 
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een in-
tegrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- 
leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren 
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere 
jaren kan gaan duren. Daarom is er voor gekozen om het project in fases in te de-
len. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opge-
steld en ter inzage gelegd. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weer-
gegeven van de eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan; woonka-
vels in het woonlint aan de Iepenlaan met aan de zuidzijde een openbaar groen-
gebied tot aan de Vuurlijn. Tussen de woningen en het openbaar groengebied 
is een zone voorzien van weidekavels die een overgang vormen van privé naar 
openbaar gebied. Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er 
een koopovereenkomst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor 
dat deelgebied in procedure gebracht. Voorliggend bestemmingsplan betreft het 
vijfde bestemmingsplan dat voor het project Iepenlaan in procedure gaat. Het be-
stemmingsplan voor Iepenlaan deelgebied 5 heeft betrekking op de percelen Ie-
penlaan 1 -13 en Iepenlaan 20. De gronden achter de woonkavels van Iepenlaan 
1-15 worden tevens meegenomen, zodat deze groen ingericht kunnen worden. 
Daarnaast wordt het woon/zorgkavel aan de Noorddammerweg nader uitgewerkt.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
vrijdag 15 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digi-
taal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmings-
plan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedu-
rende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016) 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden 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 bestuursrecht-
spraak 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 voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 13 juli 2016

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUWLOCATIE 
 BMX-TERREIN
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 30 juni 
2016 het bestemmingsplan “Woningbouwlocatie BMX-terrein” als vervat in plani-
dentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPbmxterrein-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
Toelichting
Aan de Europarei ligt een BMX-terrein met bijbehorend clubhuis van de wieler-
vereniging UWTC. Zij willen hun activiteiten concentreren op sportpark de Rand-
hoorn en verhuizen daarom de BMX-baan. Op de vrijgekomen gronden beogen 
we de ontwikkeling van maximaal 35 woningen met bijbehorende voorzieningen. 
De woningen voorzien in een woningbehoefte en geven bewoners in de buurt 
een mogelijkheid wooncarrière binnen de wijk te maken. De gronden hebben mo-
menteel de bestemming Sport. Binnen deze bestemming zijn woningen niet toe-
gestaan. Met dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan wordt het gebied voorzien van 
passende bestemmingen. 
Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein is 
een ambtelijke wijziging opgenomen. Mogelijk worden de tuinen van de woningen 
aan de noordoost-zijde iets verlengd, om dit mogelijk te maken krijgt de bestem-

In Thamerdal worden 2 Esdoorns ge-
kapt, zodat Liander een transforma-
torstation kan plaatsen. De Esdoorns 

staan tegenover het appartementen-
complex Admiraal de Ruyterlaan 2-4, net 
naast de ondergrondse afvalcontainer.

Kappen bomen aan de 
Admiraal de Ruyterlaan



Officiële mededelingen en bekendmakingen
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Vervolg van vorige blz.

ming Verkeer ook de mogelijkheid voor tuinen en in- en uitritten. In relatie daar-
mee krijgt de bestemming Groen ook de ruimte om wegen in aan te leggen. Zo-
dat, indien nodig, de weg wat verlegd kan worden.
ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota Zienswijzen 
liggen met ingang van 15 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestem-
mingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt 
het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn alsmede in de open-
bare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden 
van de bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016) 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden 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 bestuursrecht-
spraak 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 voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 

in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 13 juli 2016

 Vaststelling bestemmingsplan drechtdijk 90 en 
 hOgere waarde wet geluidhinder
Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmings-
plan Drechtdijk 90 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrecht-
dijk90-VG01 vast te stellen.
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 90 is het in-
gediende initiatief om de intensieve veehouderij te beëindigen en om te schake-
len naar biologische rundveehouderij en als nevenfunctie een agrarisch kinder-
dagverblijf te kunnen exploiteren. Het initiatief past niet binnen het huidige be-
stemmingsplan. Om het initiatief mogelijk is het bestemmingsplan vastgesteld.
besluit hogere waarde (wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een besluit heb-
ben genomen tot vaststelling van een hogere grenswaarde van maximaal 55 dB 
als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het besluit heeft betrekking op het realiseren 
van het agrarisch kinderdagverblijf te Drechtdijk 90 te De Kwakel. De verhoogde 
geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Noordzuidroute. 
Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde dat gelijktijdig met het ontwerpbestem-
mingsplan terinzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit 
is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en het besluit hogere 
waarden liggen met ingang van15 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar-
naast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum 
in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de 
openingstijden van het gemeentehuis.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016) 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden 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 bestuursrecht-
spraak 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 voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 13 juli 2016




