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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentehuis

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

08.30-17.00 uur
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
en schuldhulpverlening)
Tel. spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

WMO-vervoer in de regio
verzorgd door Munckhof

Evenementen in de
gemeente

Maakt u gebruik van WMO-vervoer? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Eind mei is Verhoef Personenvervoer failliet verklaard. Verhoef verzorgde in opdracht van Munckhof het WMOvervoer in de regio. Nu is bekend
geworden dat vanaf 9 juli Munckhof het vervoer overgenomen
heeft en dus zelf gaat uitvoeren.
Het is de bedoeling dat Munckhof zoveel mogelijk chauffeurs
van Verhoef in dienst neemt. Ook
werft Munckhof op dit moment
nieuwe chauffeurs. Daarnaast

In Uithoorn en De Kwakel is de komende paar maanden veel te
doen. U vindt hieronder een selectie van de evenementen die in
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden waarvoor een vergunning
is aangevraagd of verleend. Meer weten over het evenement?
Kijk op www.uithoorn.nl/evenementen voor meer informatie.

zullen in de overgangsfase nog
taxi’s van Verhoef gebruikt worden.
Het kan zijn dat u door de organisatorische veranderingen op
sommige momenten minder stiptheid of uitval ervaart. Neem in die
gevallen contact op met het reserveringsnummer van het Wmo vervoer 020-4605461. Zij kunnen u
informeren waar de taxi zich bevindt en een indicatie geven hoe
lang het nog duurt voordat de taxi
arriveert.

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

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.

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

AmstelProms
Braderie THIB
All American Sunday
Hollands a/d Amstel
Polderfeest
Augustus Braderie
Tropical Night en The Day After
De Ronde van Uithoorn (wielerwedstrijd) UWTC
Kermis De Kwakel
Foodtruck Festival
Snuffelmarkt

Maak gebruik van de
burenkaart tijdens de
vakantie

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Augustus
1 t/m 7 aug
4 aug
25 en 26 aug
26 aug
September
1 t/m 4 sept
14 t/m 16 sept
26 t/m 29 sept

Ruimte huren?

Commissievergaderingen

Juli
14 juli
14 juli
22 juli
28 juli

Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zetten zich belangeloos in voor het
welzijn van anderen. Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Kom dan op tijd in actie!
De procedure voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding vergt veel tijd. De voordracht voor de Lintjesregen is in
april 2019. U moet dan u het voorstel vóór 15 juli 2018 dit jaar bij de
burgemeester indienen. Gaat het
om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan moet u het
voorstel tenminste zes maanden
van tevoren naar de burgemeester sturen.

Informatie Koninklijke
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het
aanvraagformulier, vindt u op
de gemeentelijke website Uithoorn.nl of Lintjes.nl. Daarnaast
kunt u contact opnemen met het
bestuurssecretariaat via 0297513108 of sbestuurssecretariaat@uithoorn.nl.
Informatie gemeentelijke
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen
van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het
bestuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

De vakantieperiode breekt weer
aan. Inbrekers hebben nooit vakantie en maken juist van deze periode gebruik om bij onbewoonde woningen in te breken. U
kunt zelf voorbereidende maatregelen treffen uw woning goed te
beveiligen. Maar wist u dat u gebruik kunt maken van de burenkaart? Of van de vakantieservice
van de politie?
Burenkaart
Op deze kaart staan tips hoe u ervoor kunt zorgen dat het voor inbrekers net lijkt of er iemand thuis
is. Eén van de tips is s ’avonds
een lampje aandoen. Verder kunt
u vragen of de buren de container buiten willen zetten op de juiste dag. In geval van nood weten
de buren hoelang u nog weg bent
en hoe zij u kunnen bereiken als
er iets is. Bekijk de Burenkaart of
kom hem afhalen op het gemeentehuis of op het politiebureau.

Vakantieservice van de politie
U kunt dit jaar nog gebruik maken van de vakantieservice van
de politie. Geef de politie door
dat u voor een langere periode
weg bent. Stuur een e-mail naar
de politie. Zij houden dan een extra oogje in het zeil als u op vakantie bent. Tijdens uw afwezigheid zal uw huisadres extra aandacht krijgen tijdens de surveillance. Als het nodig is, bijvoorbeeld
wanneer een raam of deur openstaat, neemt de politie contact op
met degene die u als uw contactpersoon heeft aangewezen.
Hoe werkt de vakantieservice
van de politie
U stuurt een e-mail naar intake.
se r vi ce .a a l sm e e r u i th o o r n @
politie.nl In deze e-mail geeft u uw
adresgegevens, periode van afwezigheid en het waarschuwingsadres of de sleutelhouder (naam,
adres én telefoonnummer) door.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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.

roepsschrift 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.

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 be-

Welke bekendmakingen vind ik op www.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

-

TER INZAGE

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Banken 1. Beroepperiode 14
juni 2018 tot en met 25 juli 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, de heer L. Schuijt (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 41. Inzageperiode vanaf donderdag 17 mei 2018 t/m woensdag 27 juni 2018. Inlichtingen bij afdeling
wonen en werken. (0297) 513 111.
Lokale gezondheidsnota 2018-2022 Uithoorn gezonder en gelukkiger.
Inzageperiode: 21 juni 2018 tot en met 2 augustus 2018. Inlichtingen bij
afdeling Leven, J. Ottenheym (0297) 513111.
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Appartementencomplexen Heijermanslaan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, R. Noorhoff (0297) 513111.
Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 2 en Besluit hogere waarde geluid Europarei Midden, fase 2 en 3. Beroepperiode 12 juli
2018 t/m 22 augustus 2018. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken,
R. Noorhoff (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

De Kwakel
- Boterdijk 136, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van
de bestaande woning (ontvangen 29-06-2018);

WWW.UITHOORN.NL

Dorpscentrum
- Amstelplein, aanvraag evenementenvergunning van THIB organisatie
voor het organiseren van een braderie op 9 februari, 13 april en 11 mei
2019 (ontvangen 29 juni 2018)
INGETROKKEN (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Zijdelwaard (Europarei)
- Joost van den Vondellaan 43, het vergroten van een balkon
(verzonden 18 juni 2018).
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
- J.N. Wagenaarlaan 6 instemmingsbesluit verleend aan Liander voor het
vervangen van leidingen en het verwijderen kabelverdeler/ondergronds
manipulatiepunt (verzonden 29 juni 2018).
- Joh. Enschedeweg 100 t/m 112, omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw (verzonden 06 juli 2018).

De Kwakel
- Noorddammerweg 15b, omgevingsvergunning voor het oprichten van
een opslaggebouw (verzonden 25 juni 2018).
- Iepenlaan 10 melding aanleg uitweg goedgekeurd (verzonden 4 juli
2018).
- Noorddammerweg 15a, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van
een bedrijfspand (verzonden 6 juli 2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 90 evenementenvergunning verleend aan UWTC NK
BMX kampioenschappen van 7 tot en met 8 juli 2018 (verzonden 4 juli
2018).
- Evenemententerrein Legmeer West om ontheffing UWTC voor recreatief nachtverblijf kampeerverbod buiten kampeerterreinen ten behoeve van het NK BMX 2018 van 6 tot en met 8 juli 2018 (verzonden 4 juli
2018).
Zijdelwaard (Europarei)
- Tesselschadelaan 7, plaatsen afvalcontainer van 25 juni 2018 t/m 11 juli 2018 (verzonden 22 juni 2018).
- Zijdelweg 43, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning.
- Arthur van Schendellaan 100a, evenementenvergunning voor Speel
Mee Uithoorn 2018 van 27 t/m 31 augustus 2018 in en rondom Sporthal De Scheg (verzonden 2 juli 2018).

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Wilhelminakade 3, melding incidentele festiviteit Cafe De Gevel op 20
juli 2018 tussen 17.00 uur en 23.00 uur ( verzonden op 29 juni 2018).
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar Honkbal- en softbalvereniging
Thamen Jeugdweekend op 14 en 15 juli 2018 (verzonden 5 juli 2018).
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar Honkbal- en softbalvereniging
Thamen Japans jeugdweekend op 18 en 19 augustus 2018 (verzonden
5 juli 2018).
KENNISGEVING Activiteitenbesluit, melding ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen.
De melding betreft het starten van een tuinbouwbedrijf.
Ontvangstdatum melding: 23 februari 2018
Melder: De Zonnebloem Jonge Planten B.V.
Locatie: Kalslagerweg 2, De Kwakel
Zaaknummer: 7587883

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 2 en Besluit hogere
waarde geluid Europarei Midden, fase 2 en 3

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het wijzigingsplan Europarei Midden fase 2 met identificatiecode NL.IMRO.0451.
WPEuropareiMF2-VG01 en het bijbehorende besluit vaststellen hogere
waarde geluid is vastgesteld.

Toelichting ontwerpwijzigingsplan
Op 28 januari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan Europarei Midden vastgesteld. Hierbij gaat het om de sloop van drie flats en de realisatie
van een nieuw woningbouwprogramma. Fase 1 (Straatsburgflat) is reeds
in ontwikkeling. Voor Fase 2 en 3 (Churchill- en De Gasperiflat) geldt dat
eerst een wijzigingsplan moet worden vastgesteld voordat de herontwikkeling kan worden gerealiseerd. In dit wijzigingsplan wordt de nieuwbouw
van ca. 26 grondgebonden woningen en één appartementencomplex planologisch mogelijk gemaakt.

Toelichting vaststellen hogere waarde geluid
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast
te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk
zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen voor
verschillende blokken binnen het plangebied Europarei, fase 2 en 3. Gelet
op artikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven in het ontwerpbesluit heeft het
college besloten in ontwerp hogere waarden vast te stellen, één en ander
zoals aangegeven in het ontwerpbesluit.

WWW.UITHOORN.NL

Wijzigingen ten opzicht van het ontwerpwijzigingsplan
Het ontwerpwijzigingsplan Europarei Midden, fase 2 en 3 en het ontwerpbesluit hogere waarde geluid fase 2 en 3 hebben vanaf vrijdag 4 mei 2018
tot en met donderdag 14 juni 2018 ter inzage. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. In verband met de financiële uitvoerbaarheid wordt het wijzigingsplan in delen vastgesteld. Eerst voor fase 2. Fase 3 wordt later vastgesteld.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (12 juli 2018 t/m 22 augustus
2018) kan tegen het vaststellingsbesluit en het besluit hogere waarde geluid beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot
het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die het college 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
Het vaststellingsbesluit en het besluit Hogere waarde geluid treedt 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 vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 11 juli 2018

