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C O 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
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
Kent u iemand die een lintje
verdient?

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de griffier.

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
2012 een lintje.
In Uithoorn en De Kwakel zetten veel
inwoners zich belangeloos en vaak
heel bescheiden in voor het maatschappelijk welzijn. Zij kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke
onderscheiding, net als ieder ander
met bijzondere verdiensten voor de
samenleving. Iemand moet hen dan
wèl voorgedragen voor zo’n onderscheiding.
Hoe kunt u iemand voordragen?
Iedereen kan voor een ander een Koninklijke onderscheiding aanvragen.
Daarbij moet sprake zijn van een of
meer bijzondere verdiensten van de
voor te dragen persoon.
Criteria en aanvraagformulier
Op www.lintjes.nl staan de criteria om
in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Op diezelfde site staat ook een aanvraagformulier.
De informatie over het aanvragen
van een Koninklijke onderscheiding

staat ook op de site van de gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl. Het aanvraagformulier kunt u eventueel ook
opvragen bij het secretariaat van
B&W, tel. 0297-513 111.
Doe het voor 15 augustus!
Vanwege een uitgebreide procedure moeten aanvragen voor de lintjesregen op 27 april 2012 uiterlijk
15 augustus 2011 bij de burgemeester binnen zijn. U kunt de door u volledig ingevulde en goed onderbouwde aanvraag sturen naar burgemeester mevr. drs. D.H. Oudshoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Aanvraag voor andere
gelegenheid dan lintjesregen
Een onderscheiding kan ook bij een
bijzondere gelegenheid worden uitgereikt, zoals een jubileum van een
organisatie. De behandeling van zo’n
aanvraag duurt zes maanden. Houd
u daar dus rekening mee bij het indienen van een voordracht.

30 km/uur zone in De Legmeer
Van 2 t/m 20 mei 2011 konden de bewoners van De Legmeer reageren op
de ontwerptekeningen voor de inrichting van een 30 km/uur zone in Madelief, Muur, In het Midden, Melde,
Legmeerplein, Zegge, Zonnedauw,
Zilverschoon en Aan de Zoom vanaf de kruising met Geertruidahoeve.
De gemeente heeft tien reacties ontvangen.

Resultaat inspraak
Op basis van de inspraak hebben
B&W besloten een kleine aanpassing
in het voorlopig ontwerp aan te brengen. Uit oogpunt van veiligheid zal
het plateau Aan de Zoom verlengd
worden in westelijke richting en direct
na de parkeervakken beginnen. De
uitvoering van de werkzaamheden is
in het najaar van 2011.

ACtiViteiten KALenDeR
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?
-

nieuws uit de
gemeenteraad

t/m 13 aug. Expositie Kunst van Binnen Uit, werk van vrijwilligers.
Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50.
Open: do/vrij 14.00-17.00 u. en in het weekend 12.00-17.00 u.
19-22 juli
Rolstoelvierdaagse Rode Kruis afd. Uithoorn.
Start 10.00 u. en finish 15.30 u. telkens bij Het Hoge Heem.
Info: jpjwestera@caiway.nl
22 juli
Zinvol zingen voor en in Libellebos; 9.30-12.00 u.
Kosten: € 5,- (incl. thee, hapjes en teksten).
Verzamelen: 9.00 u. bij Multatulilaan 7. Aanmelden vooraf
bij Carla de Brave, 0297-567773 of 06-22608327.
23 juli
Kleur is kracht organiseert workshop speksteen. 10.00-15.00 u.
Kosten € 50,-. Nadere info: Astrid van Zelst: 0297-540352.
24 juli
Harley Weekend in Dorpscentrum, 12.00-19.00 u.
24 juli
Inschrijfdag voor de cursussen van volgend jaar,
CREA Uithoorn, Grevelingen 56. 13.00-17.00 u.
25 juli
Wijkwandeling (anderhalf uur), omgeving wijksteunpunt
Bilderdijkhof, start 10.00 u., inschrijfformulier af te halen
in wijksteunpunt. Kosten: € 6,75 incl. lunch.
27 juli
Workshop aquarelleren, 13.30-15.30 u. € 25,-.
Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
30 juli
Workshop speksteen, 10.00-15.00 u. € 50,(incl. materiaal en lunch). Meer info: Astrid van Zelst.
30 juli
Braderie op Amstelplein
evenementen vanaf augustus 2011 staan op www.uithoorn.nl

E-mail: griffie@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

HOOFDLiJnen VeRGADeRinG GemeenteRAAD
uitHOORn 14 JuLi 2011
In de raadsvergadering van 14 juli 2011 heeft één inwoner ingesproken over
de stand van zaken Dorpscentrum en heeft één inwoner ingesproken over de
stand van zaken Amsterdamseweg. Op de website van de gemeente Uithoorn
kunt u terugluisteren wat door de inwoners gezegd is (www.uithoorn.nl/ Bestuur
en organisatie/ De gemeenteraad/ Raadsvergaderingen/ inzage agenda).
In het informatief beraad is uitgebreid stilgestaan bij:
- Stand van zaken ontwikkeling Dorpscentrum;
- Stand van zaken Amsterdamseweg;
- G2 Jaarrekening 2010 en begroting 2012;
- AM groep jaarrekening 2010 en begroting 2012.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
- Evaluatie van het minimabeleid Aalsmeer en Uithoorn;
- Herziening Reglement van Orde.
- Verlenging zendtijd Rick FM;
- Bekrachtiging geheimhouding GPA;
- Bestemmingsplan Hélène Swarthlaan;
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2011.
Bij het onderwerp Herziening Reglement van orde hebben de fracties van
PvdA en VVD een amendement ingediend. Dit amendement is met algemene
stemmen aanvaard. Het eerstvolgende Informerend Debat wordt gehouden
op donderdag 15 september 2011. De agenda voor deze vergadering staat
vanaf vrijdag 9 september 2011 op de website van de gemeente Uithoorn.
Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffie (e-mail: griffie@
uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

Zomerdienstregeling
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren zal de Uithoornse gemeentepagina tijdens
de zomervakantie van de scholen alhier niet wekelijks, maar om de
week gepubliceerd worden. Deze dienstregeling gaat in per 20 juli en
duurt tot 31 augustus. De gemeentepagina verschijnt na 20 juli weer op
3 augustus, 17 augustus en 31 augustus. En dus niet op 27 juli, 10 augustus en 24 augustus. Vanaf 31 augustus verschijnt de gemeentepagina weer wekelijks (31 augustus, 7 september enz.).

Randweg Oost en Hollandsedijk
tijdelijk eenrichtingsverkeer

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Sinds 12 juli geldt op Randweg Oost
- Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl
en Hollandsedijk eenrichtingsverDe gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen keer. Dit geldt niet voor (brom)fietniet te vermelden.
sers. Deze regeling duurt tot en met
eind september. Vanaf de Zijdelweg
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
kunt u alleen richting Amsteldijk Zuid
voor de rest van het jaar op onze website www.uitrijden. De omleiding is met borden
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracaangegeven.
ties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering .

Omleidingsroute
Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Randweg Oost over
de Hollandsedijk richting Amstel tot
aan de Middenweg (Bovenkerkerpolder). Op het laatste gedeelte van de
Hollandsedijk blijft tweerichtingsverkeer mogelijk om de overlast voor de
bewoners te verkleinen. De Amsteldijk en Wiegerbruinlaan zijn ook onderdeel van de omleidingsroute. Het
bouwverkeer rijdt volgeladen over de

Randweg Oost en Hollandsedijk en
rijdt leeg terug via de Wiegerbruinlaan naar de Zijdelweg.
Veendijk niet berekend op
zwaar transport
Voor de aanleg van de nieuwe N201
vinden er de komende maanden veel
(zand)transporten plaats over de Hollandsedijk richting het aquaduct in de
Amstel. Omdat deze veendijk daarop
niet berekend is, is het zware en vele verkeer schadelijk voor het wegdek en dat kan voor onveilige situaties zorgen. De Hollandsedijk is echter de enige aanvoerroute voor de
bouw van het aquaduct. Daarom is
in overleg met de gemeenten Amstelveen en Uithoorn besloten eenrichtingsverkeer in stellen om zo de veiligheid op de dijk te handhaven.

inspraak kwaliteitsverbetering
busstation
Over dit plan is op 21 juli 2011 een inspraakbijeenkomst in het Alkwin Kollege, Weegbree 55. Van 19.00 tot
20.30 uur kunt u hier binnenlopen,
het plan bekijken en uw reactie geven. De bewoners rond het busstation hebben inmiddels een uitnodiging
per brief ontvangen. De aanwezigen

kunnen op deze avond reageren op
het plan. Deskundigen zijn aanwezig
om een toelichting te geven en vragen
te beantwoorden. Aan de hand van de
uitkomsten van deze avond beoordelen B&W of het noodzakelijk is de plannen
bij te stellen.
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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,
tel. 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:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008.
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007.
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
Tijdelijk:
- Legger regionale keringen Hoogheemraadschap van Rijnland. Ter inzage van
13 juni 2011 t/m 7 september 2011. Beroepsperiode 13 juni t/m 27 juli 2011. Informatie: Hoogheemraadschap van Rijnland: mw. M. Kruitwagen 071-3063988
of marieke.kruitwagen@rijnland.net. Gemeente Uithoorn: dhr. R. van Buuren
0297-513111. De leggerkaarten en aanvullende stukken zijn ook raadpleegbaar via de website van Hoogheemraadschap van Rijnland: www.rijnland.net.
- Verkeersbesluit aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Roodhalsgans 135. Ter inzage van 29 juni t/m 10 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit braderie 10 september 2011. Ter inzage van 29 juni-10 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Legger Primaire wateren en daarin aanwezige werken. Ter inzage van 4 juli
t/m 16 augustus 2011. Verantwoordelijke instantie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, tel. 0900-9394. Contactpersoon gemeente: de heer R. van
Buuren, tel. 0297-513111.
- Verkeersbesluit over instellen maximum snelheid 30 km/uur op Randweg Oost.
Ter inzage van 20 juli t/m 31 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit over instellen eenrichtingverkeer Randweg Oost tussen 11 juli
en 30 september 2011. Ter inzage van 20 juli t/m 31 augustus 2011. 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg schuin tegenover nr. 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het
oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw. Ontvangen 13 juli 2011
De Kwakel
- Boterdijk 166, aanvraag sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten. Ontvangen 7 juli 2011.
- Kalslagerweg 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
bestaande landbouwschuur. Ontvangen 7 juli 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Randhoornweg 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
zijgevel d.m.v. het plaatsen van een dubbele deur. Ontvangen 11 juli 2011.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van detailhandel in dienstverlening. Ontvangen 15 juli 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een
steiger. Ontvangen 15 juli 2011

WWW.UITHOORN.NL

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 Kwakel
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbalvereniging Thamen voor het organiseren van een Japans Baseball Camp op 16 en 17 juli
2011.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan het jeugdbestuur van Hockeyvereniging Qui Vive voor het organiseren van het A+B Toptoernooi op 27 en 28
augustus 2011.
- Boterdijk 166, sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten. Bezwaar: t/m 23 augustus 2011.
- Iepenlaan 40, omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande
loods. Bezwaar: t/m 25 augustus 2011.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 22-24, tijdelijke vergunning aan de exploitant van Chinees Restaurant Jade voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 13 oktober 2011;
- een drank- en horeca vergunning t/m 13 oktober 2011;
Bezwaar t/m 23 augustus 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8, verklaring van geen bezwaar aan R.K. Basisschool De Springschans voor het gebruiken van diverse speellocaties in de wijk op 20, 21 en 22
juli 2011.
- IJsbaan 8, omgevingsvergunning voor het vervangen van drie dakkapellen
voor één dakkapel en het vergroten van de bergruimte op de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 26 augustus 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelweg, onthefﬁng van het geluid aan de Provincie Noord-Holland voor werkzaamheden in de nachtelijke uren van 22 op 23 juli 2011. Bezwaar t/m 26 augustus 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Randhoornweg 39, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de zijgevel
d.m.v. het plaatsen van een dubbele deur. Bezwaar: t/m 25 augustus 2011.
- Mol 4, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en achterzijde. Bezwaar: t/m 25 augustus 2011.
VERKEERSBESLUITEN
Europarei
Randweg Oost
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een maximum
snelheid van 30 km/uur op de Randweg Oost ten einde de verkeersveiligheid te
waarborgen en de bruikbaarheid van de weg in stand te houden gedurende de periode waarin deze weg wordt gebruikt door bouwverkeer bij de aanleg van de nieuwe N201 (tot medio 2013). Dit verkeersbesluit ligt t/m 31 augustus 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Randweg Oost
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op de Randweg Oost, richting
de Amstel tussen 11 juli en 30 september 2011 eenrichtingverkeer in te stellen voor
al het verkeer met uitzondering van (brom-)ﬁetsers ten einde de overlast van zwaar
bouwverkeer te beperken en de veiligheid op de weg te verzekeren. Dit verkeersbesluit ligt, inclusief tekeningen, t/m 31 augustus 2011 ter inzage. Daartegen kan
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
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Raad bijgepraat: hoever zijn de plann

Wethouder Jeroen Verheijen: “ We ku
Dorpscentrum Uithoorn

Schansgebied en Schanskerk
Uithoorn - Afgelopen donderdagavond werd de raad van Uithoorn ‘bijgepraat’ over de plannen rond
de grootse plannen inzake de ontwikkeling in en rond het dorpscentrum. Wethouder Verheijen deed
dit door middel van een presentatie naar de raad toe en de directe bewoners/omwonenden ontvangen een nieuwsbrief. Echter, hetgeen in de planning staat is belangrijk voor iedere inwoner van Uithoorn en omgeving. Er gaan heel wat wegen op de schop en er zullen heel wat wijzigingen gaan
plaatsvinden die voor heel wat meer mensen dan alleen de directe bewoners van belang zijn. Vandaar dat wij dit op deze manier kenbaar maken:
In het dorpscentrum staat de komende jaren veel te gebeuren. Door de omlegging van de huidige
N201 krijgt Uithoorn een prachtige kans om de twee helften van het centrum met elkaar te verbinden. Daarnaast spelen in dit gebied verschillende andere ontwikkelingen. Ontwikkelingen die gedeeltelijk voortkomen uit het masterplan Dorpscentrum en gedeeltelijk uit ander beleid. Omdat veel deelprojecten met elkaar samenhangen is er over al die projecten één nieuwsbrief gemaakt. Ook op de
gemeentelijke website www.uithoorn.nl is de informatie over alle deelprojecten te vinden onder Actueel/Nieuwbouw en herinrichting/Dorpscentrum.
Het gebied van het masterplan Dorpscentrum omvat grofweg het gebied tussen de Thamerkerk en
Meerwijk, de Thamerlaan/Thamerweg en de Amstel. In het masterplan is ruimte voor meer winkels
en woningen, watersport- en horecabedrijven, een cultuurcluster en ruimte voor zakelijke dienstverlening. Het met elkaar verbinden van openbare ruimten zoals straten en pleinen hoort daar onlosmakelijk bij, evenals het benutten van de Amstel. Het masterplan biedt kaders voor initiatieven van zowel overheid als particulieren.

De deelprojecten
In deze nieuwsbrief vindt u algemene informatie over de stand
van zaken in de deelprojecten. De ontwikkeling van Thamen aan
de Amstel en de Busbaanzone is nog niet gestart of gepland en is
mede afhankelijk van particulier initiatief. Per deelgebied wordt
steeds gekeken hoe bewoners, ondernemers, buurtbeheer en andere belanghebbenden daarbij kunnen worden betrokken.

De volgende deelprojecten
vallen onder het Dorpscentrum

 De Schans, inclusief de kerk
 Amstelplein/Oude dorp
 Cultuurcluster/Marktplein e.o.
 De Waterlijn
 De Vinckebuurt
 Hoofdontsluiting Oude dorp
 Oranjebuurt
 Busbaanzone
 Thamen aan de Amstel

Wethouder Jeroen Verheijen

“We kunnen het maar één keer goed doen”
“Het Dorpscentrum is in beweging”, zegt wethouder Jeroen Verheijen enthousiast. “Waar tot een
paar maanden geleden steeds meer winkels leeg
kwamen te staan, worden de panden nu weer verhuurd. We hebben een nieuwe taartenwinkel en
bloemisterij, de verbouwing voor een cadeaushop
is in volle gang en EKZ makelaars opent over niet
al te lange tijd een filiaal in de Dorpsstraat. Om recreanten beter te kunnen bedienen, komt er een
informatiezuil van de VVV bij boekhandel Van
Hilten. En vergeet niet dat AH Jos van den Berg is
uitgeroepen tot de beste supermarktondernemer
van Nederland. Ook als gemeente willen we bijdragen aan de levendigheid in het centrum. Wij
krijgen regelmatig vragen wanneer de gemeente
nu eens iets doet aan de leegstand en de verpaupering. We kunnen zelf natuurlijk geen winkel beginnen, maar een informatiecentrum is wel een
mogelijkheid. Ons plan is om na de zomer zo’n
voorziening te openen met informatie over alle
plannen voor het Dorpscentrum. En als ondernemers iets willen starten in het centrum, doen wij
ons uiterste best om hen daarbij te helpen, ook als
dat betekent dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Daarmee proberen we het Dorpscentrum levendig te houden in afwachting van alle ontwikkelingen die ons te wachten staan.”

Op de opmerking dat er weinig lijkt te gebeuren
sinds het masterplan Dorpscentrum is vastgesteld, heeft Verheijen direct een antwoord: “Voor
de buitenwacht lijkt het misschien alsof er niets
gebeurt, maar dat is absoluut niet waar. Er worden gesprekken gevoerd met eigenaren, ontwikkelaars, beleggers en ook met ontwerpers. Er moet
van alles en nog wat uitgezocht en berekend worden voordat we de uitwerking van de deelplannen
kunnen maken. Bij die uitwerking zullen we ook
bewoners en ondernemers betrekken en daarvoor
is een goede voorbereiding nodig. We willen een
nieuw centrum maken waar we minstens 30 jaar
mee vooruit kunnen en dat kun je maar één keer
goed doen. En als het aan ons ligt, kan de schop de
grond in zodra de N201 is omgelegd.”

Eind 2007 heeft het bestuur van de Rooms Katholieke Parochie Emmaüs op last van de verzekeringsmaatschappij besloten om de kerk buiten
gebruik te stellen vanwege de slechte bouwkundige staat. Het gebouw is later ook ‘ingepakt’. In
2009 heeft de gemeenteraad, na diverse oproepen
uit de bevolking, besloten zich in te spannen om
delen van het kerkgebouw voor Uithoorn te behouden vanwege het beeldbepalende karakter.

geven op de vraag of de huidige fundering voldoende sterk is om één of meerdere verdiepingsvloeren in de kerk aan te brengen. Geotechnisch
onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre
bouwactiviteiten in het gebied rond de kerk (boven- en ondergronds) van invloed zijn op de fundering en stabiliteit van het kerkgebouw. Het onderzoek zal ook uitwijzen welke kansen en beperkingen er zijn voor de hoeveelheid bebouwing.

Daarnaast heeft de gemeente plannen voor de
bouw van onder meer woningen in het gebied
rond de Schanskerk, passend bij het monumentale karakter van de kerk en het dorpse karakter
van het gebied. In het Masterplan Dorpscentrum
is hiervoor de basis gelegd. Na de zomer wordt begonnen met de plannen hiervoor. Daarbij worden
ook de bewoners, ondernemers, buurtbeheer en
belangenorganisaties van het Schansgebied betrokken.
De gemeente en het parochiebestuur laten gezamenlijk twee onderzoeken uitvoeren die bepalend zijn voor de keuzes voor de toekomst van
het kerkgebouw en zijn mogelijke functies. Een
onderzoek naar de fundering van de Schanskerk
moet uitwijzen of de huidige fundering voor de
komende veertig jaar voldoende draagkracht
heeft en stabiliteit geeft om het gebouw te handhaven. Daarnaast moet het onderzoek antwoord

Vinckebuurt
Op 20 april is voor de Vinckebuurt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Thamerkerk de laatste in
de rij noodzakelijke overeenkomsten getekend tussen gemeente en ontwikkelaars. Met het in de lucht
gaan van de website www.vinckebuurt.nl is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van 288 woningen op het voormalige Campinaterrein en het Vleeschhoekterrein. De ontwikkeling is in handen van
respectievelijk Bouwfonds Ontwikkeling en Zeeman
Vastgoed.
Op het nu nog braakliggende terrein aan de Amstel
verrijzen de komende jaren eengezinswoningen en
appartementen in de nieuwe Vinckebuurt. De verschillende soorten eengezinswoningen staan aan
groene hofjes en pleintjes. De appartementen langs
de Amstel kennen veel variatie in bebouwing. Als al-

les volgens plan verloopt, kan eind dit jaar begonnen
worden met de eerste fase van het bouwrijp maken
van het terrein. Op www.vinckebuurt.nl vindt u meer
informatie over de planning van de verkoop van de
woningen.
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Waterlijn
De waterlijn langs de Amstel is
één van de belangrijkste recreatieve routes van Uithoorn. Lopen
langs het water en flaneren onder de bomen van het Marktplein
maken straks de beleving van het
dorp aan de Amstel tastbaar. Voor
de waterlijn is een plan in ontwikkeling.
In de vorige nieuwsbrief is een onderzoek aangekondigd onder waterrecreanten die Uithoorn bezoeken. Dat onderzoek is inmiddels
uitgevoerd. Een belangrijke conclusie van de Kamer van Koophandel is dat 80% van de water-

recreanten al eerder in Uithoorn
was, 95% is van plan terug te komen. Want Uithoorn is een leuke
en gezellige plaats, ligt op de vaarroute en de voorzieningen om
te overnachten worden goed gebruikt. Door verbetering van de
watersportvoorzieningen kan Uithoorn meer profijt halen uit het
bezoek van waterrecreanten.
Een ander onderzoek is gedaan
naar de mogelijkheid om het centrum van Uithoorn te verklaren
tot toeristisch gebied. In dat geval kan afgeweken worden van
de wettelijke winkelsluitingstij-

den en kunnen winkels vaker op
zondag open zijn. Het onderzoek
heeft uitgewezen dat de meeste
ondernemers geen behoefte hebben aan extra zondagsopenstelling aangezien het meer kost dan
het naar verwachting oplevert.
Daarnaast is de huidige toeristische functie in Uithoorn nog onvoldoende groot om een beroep te
kunnen doen op de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet. In de
toekomst, als een deel van de plannen voor het Dorpscentrum is uitgevoerd, zal opnieuw worden gekeken of een ruimere zondagopenstelling zinvol is.

Hoofdontsluiting Oude Dorp

Amstelplein/Oude Dorp
Als de N201 is omgelegd, krijgt Uithoorn een prachtige kans om de twee centrumdelen (Amstelplein en
Oude Dorp) met elkaar te verbinden en het dorpscentrum te vernieuwen. De nadruk ligt daarbij op winkels, maar ook komen er nieuwe woningen. Rond
een nieuw plein, bijvoorbeeld voor de markt en optredens of evenementen, liggen winkels met daarboven woningen.
Eerder is besloten doorgaand verkeer uit het centrum
van Uithoorn te weren en de Prinses Irenebrug uit te
laten komen in een nieuwe parkeergarage, de zogeheten garagevariant. De provincie Noord-Holland

en de gemeente Uithoorn hebben nader onderzoek
gedaan naar de verkeersgevolgen van dit besluit op
de nieuwe N201. Naar aanleiding van dit onderzoek
heeft de provincie aangegeven geen bezwaren te zien
in de garagevariant.
Om tot een goed plan te komen voor het gebied Amstelplein/Oude Dorp wordt een aantal zaken nader
onderzocht: de gewenste hoeveelheid winkeloppervlak, het winkelconcept en het volume (o.a. hoogte)
van de nieuwe bebouwing, de mogelijkheden en inpassing van de parkeergarage en uiteraard de financiele haalbaarheid. Naar verwachting zijn deze onderzoeken in het najaar van 2011 afgerond.

In het Uithoorns Verkeer en Vervoerplan (UVVP) staat dat zowel de Zijdelweg als de Amsterdamseweg
na de omlegging van de N201 op deze nieuwe provinciale weg worden aangesloten. Daarmee zijn ze
dan de twee belangrijkste hoofdontsluitingswegen van Uithoorn. De Amsterdamseweg wordt een belangrijke ontsluitingsroute voor het Dorpscentrum. Op dit moment loopt een onderzoek naar verschillende varianten voor deze route. Over de uitkomsten en het vervolg van het onderzoek krijgt u op een
later moment informatie.

Cultuurcluster
In het masterplan wordt ingezet op een cultuurcluster aan de Amstel (Marktplein). Het cluster
kan mogelijk de volgende functies bevatten: de
bibliotheek voor educatie en cultuur, ruimte voor
wijkcentrum, een kunstencentrum voor muziek,

Oranjebuurt
Rioolinspecties hebben uitgewezen dat in een aantal straten in de
Oranjebuurt het riool moet worden gerepareerd of vervangen. Reparatie en reiniging zijn noodzakelijk in de Prins Hendriklaan,
Oranjelaan, Dorpsstraat, Wilhelminakade en Emmalaan. In
een aantal straten moet de riolering geheel of gedeeltelijk wor-

den vervangen. Het gaat hierbij om de Prins Bernhardlaan,
Willem Alexanderpoort, Prinses
Beatrixlaan, Koningin Julianalaan en Prinses Christinalaan. Onderzoek moet uitwijzen of het riool vervangen kan worden zonder de straat open te breken. De
werkzaamheden aan de riolering
worden gefaseerd over diverse ja-

ren uitgevoerd. Hierbij zal afstemming plaatsvinden tussen de gemeentelijke deelprojecten en de
werkzaamheden van woningstichting Eigen Haard.
Na de bouwvakantie start een aantal van bovengenoemde werkzaamheden, de betreffende bewoners worden daar nader over geïnformeerd.

dans en toneel, een grand café, kleine theater- en
filmzaal, de VVV en expositieruimtes. Voor de
daadwerkelijke ontwikkeling van het cultuurcluster zijn vooral ook particuliere initiatieven
van belang.

Dorpscentrum

UitHOOrn

