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ALGemene inFORmAtie

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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15, Uithoorn, 
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur, 
telefoonnummer: 0297 513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl

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 kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie 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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Activiteiten binnen uithoorn/De Kwakel 
aanmelden vanaf september
Op onze evenementenkalender vindt u 
een diversiteit aan activiteiten en eve-
nementen. Heeft u activiteiten of eve-
nementen gepland voor de maand 
september? Meld deze dan nu aan. 
Evenementen of activiteiten die buiten 
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden 
worden niet geplaatst op de evene-
mentenkalender. In september begin-
nen diverse instellingen, verenigingen, 
stichtingen met een nieuw aanbod aan 
sportieve of culturele activiteiten. Team 
Communicatie ontvangt eind augus-
tus, begin september binnen een kor-
te periode een grote hoeveelheid nieu-
we aanmeldingen voor de evenemen-
tenkalender. Om elk evenement of ac-
tiviteit te kunnen beoordelen en plaat-

sen, willen wij de aanmeldingen graag 
gespreid ontvangen. Zo heeft u meer 
kans dat uw activiteit of evenement tij-
dig op de Gemeentepagina en websi-
te wordt geplaatst. Houd er bij aanmel-
ding rekening mee dat in de zomer-
maanden de Gemeentepagina twee-
wekelijks verschijnt.

Vergunning of melding nodig?
Heeft u eerst gecontroleerd of een ver-
gunning of melding nodig is voor het 
houden van de activiteit of het evene-
ment? Dan kunt u zich aanmelden via 
het online formulier op onze website 
www.uithoorn.nl/evenementen Hier 
kunt u alle informatie en voorwaarden 
nog eens doorlezen.

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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenemen-

tenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

t/m 19 aug Expositie Kunst van binnen uit -8-, Galerie Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 50. Open op vrijdag 14.00-17.00 uur en in het 
weekend 12.00-17.00 uur. Toegang gratis.

18 juli Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij winkelcentrum 
Zijdelwaardplein, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 
06-20730223

18 juli  1ste cursus Mixed Media op Canvas bij CREA Uithoorn, Gre-
velingen 56. 6 maal op woensdagavond van 19.30-22.00 uur, 
voor €80,-. Meer informatie op www.crea-Uithoorn.com

21 juli  Eye-openers: Spelend Schilderen, het labyrinth. 10 lose work-
shops. 13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Mar-
grietlaan 86. Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal, 3 work-
shops voor €75,-, doek €7,50 Info: Joke Zonneveld, tel.: 020-
6418680; info@jokezonneveld.nl

25 juli Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen 
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730223

29 juli         CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrij-
vingen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden 
en    schilderen. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.
crea-Uithoorn.com

1 aug. Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, bij Aldi en Deen 
in Legmeer, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: Rob Brink 06-
20730223

5 aug.  CREA Uithoorn is open van 13.00-17.00 uur voor inschrijvin-
gen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schil-
deren. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uit-
hoorn.com

8 aug. Spreekuur Vrijwilligerscentrale Buurtbeheer, weekmarkt, 
 Wilhelminakade, 9.00-13.00 uur. Contactpersoon: 
 Rob Brink 06-20730233

Evenementen vanaf september 2012 staan 
op www.uithoorn.nl

informatiecentrum 
Dorpscentrum tijdelijk op 
maandag dicht
In de vakantieperiode is het Informatiecentrum Dorpscentrum op maan-
dag gesloten. Van 16 juli t/m 31 augustus is het centrum geopend op 
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. 

wat is in informatiecentrum Dorpscentrum te vinden?
In het Informatiecentrum Dorpscentrum aan de Dorpsstraat 15 is uit-

gebreide informatie te vinden over de verschillende plannen met dit 
gebied. De informatie is onlangs geactualiseerd.

Vanaf 20 juli gaat de rotonde Tha-
merlaan weer helemaal open. De ro-
tonde was sinds begin juni gedeel-
telijk afgesloten in verband met rio-
leringswerkzaamheden. Het werk is 

volgens planning verlopen en de om-
leidingsroutes vervallen per 20 juli. 
De rotonde wordt eenvoudig inge-
richt in afwachting van de ontwikke-
lingen in het dorpscentrum.

Rotonde thamerlaan vrijdag 
20 juli weer open

stemmen PeR BRieF 
weGens BeROeP OF 
weRKZAAmheDen 
Buiten neDeRLAnD

De burgemeester van Uithoorn 
maakt bekend dat het stemmen per 
brief toegestaan is aan de kiesge-
rechtigde Nederlander, die op de 
dag van de stemming (12 september 
2012) wegens beroep of werkzaam-
heden (of wegens beroep of werk-
zaamheden van de echtgeno(o)t(e), 
levensgezel of ouder) buiten Neder-
land verblijft.

wat te doen?
Voor het stemmen per brief wegens 
beroep of werkzaamheden in het bui-
tenland dient de kiezer uiterlijk 15 
augustus 2012 een verzoekschrift in 
bij de burgemeester van de gemeen-
te waar de kiezer is geregistreerd. 
Het hiertoe strekkende aanvraagfor-
mulier (model M 3) is kosteloos bij 
het gemeentehuis, afdeling verkie-
zingen, verkrijgbaar. 
De kiezer kan ook, in plaats van een 
verzoekschrift in te dienen, na ont-
vangst van zijn stempas, tot en met 
de dag van de stemming, zelf een an-
dere kiezer machtigen voor hem te 
stemmen, door zijn stempas aan die 
kiezer over te dragen.
Een op deze wijze aangewezen ge-
machtigde moet op de dag van de 
kandidaatstelling (31 juli 2012) in de-
zelfde gemeente staan ingeschreven 
als de kiezer die de volmacht geeft.
De aldus gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk met 
zijn eigen stem, in de gemeente waar 
hij staat ingeschreven, uitbrengen.
Een volmacht die verleend is door 
overdracht van de stempas kan tot 
het uitbrengen van een stem door de 
gemachtigde door de volmachtgever 
worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee 
aanwijzingen als gemachtigde aan-
nemen. Nadere informatie wordt ver-
strekt door de afdeling/sector Burger-
zaken van de gemeente.

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Burgerza-
ken.

stemmen Bij VOLmACht 

De burgemeester van Uithoorn maakt 
bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal een 
kiezer toegestaan is bij volmacht te 
stemmen. Daarbij gelden de volgen-
de bepalingen.

A.  machtiging op schriftelijke 
 aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze 

gemeente zijn kosteloos verkrijg-
baar de formulieren voor de ver-
zoekschriften om bij volmacht te 
mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiter-
lijk op 29 augustus 2012 door 
de kiezer worden ingediend bij de 
burgemeester van de gemeente, 
waar hij op de dag van de kandi-
daatstelling (31 juli 2012) als kie-
zer is geregistreerd.

3. Hij, die zich bereid heeft verklaard 
als gemachtigde op te treden, 
moet op de dag van de kandidaat-
stelling (31 juli 2012) als kiezer zijn 
geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ont-
vangt de gemachtigde een vol-
machtbewijs. Hij dient de vol-
machtstem tegelijk met zijn eigen 
stem uit te brengen.

5. De volmachtgever is niet bevoegd 
de volmacht in te trekken of in per-
soon aan de stemming deel te ne-
men.

 
B.  machtiging door overdracht 
 van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van 

een verzoekschrift in te dienen, na 
ontvangst van zijn stempas, tot en 
met de dag van de stemming, zelf 
een andere kiezer machtigen voor 
hem te stemmen, door zijn stem-
pas aan die kiezer over te dragen.

Verkiezingen tweede Kamer 2. Een op deze wijze aangewezen 
gemachtigde moet op de dag van 
de kandidaatstelling (31 juli 2012) 
in dezelfde gemeente staan inge-
schreven als de kiezer die de vol-
macht geeft.

3. De aldus gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk met 
zijn eigen stem, in de gemeente 
waar hij staat ingeschreven, uit-
brengen.

4. Een volmacht die verleend is door 
overdracht van de stempas kan 
tot het uitbrengen van een stem 
door de gemachtigde door de vol-
machtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee 
aanwijzingen als gemachtigde aan-
nemen. 

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Burgerza-
ken.

stemmen in een AnDeRe 
Gemeente met een 
KeiZeRsPAs

De burgemeester van Uithoorn 
maakt bekend dat het bij de aan-
staande verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal een kiezer toegestaan is zijn 
stem uit te brengen in een andere ge-
meente met een kiezerspas. Daarbij 
gelden de volgende bepalingen.

A.  schriftelijk verzoek 
1. Bij het gemeentehuis van deze 

gemeente zijn kosteloos verkrijg-
baar formulieren voor verzoek-
schriften om in een andere ge-

meente met een kiezerspas aan 
de stemming te mogen deelne-
men.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 
op de veertiende dag voor de dag 
van de stemming, dus uiterlijk op 
29 augustus 2012, door de kiezer 
worden ingediend bij de burge-
meester van de gemeente, waar 
hij op de dag van de kandidaat-
stelling (31 juli 2012) als kiezer is 
geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd 
indien aan de verzoeker is toege-
staan bij volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek 
wordt de beslissing gesteld op de 
stempas, die daardoor wordt om-
gezet in een kiezerspas.

B.  mondeling verzoek
5. Na ontvangst van zijn stempas 

kan de kiezer ook, in plaats van 
een schriftelijk verzoek te doen, 
zich onder overlegging van zijn 
stempas vervoegen bij het ge-
meentehuis van de gemeente, 
waar hij op de dag van de kandi-
daatstelling (31 juli 2012) als kie-
zer is geregistreerd, om deze te 
doen omzetten in een kiezerspas. 
Dit kan geschieden tot op de vijf-
de dag voor die van de stemming, 
dus uiterlijk op 7 september 2012.

Een kiezer, die in het bezit is van een 
kiezerspas, kan zich ter uitoefening 
van zijn kiesrecht aanmelden in elk 
stembureau in Nederland. 

meer info?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Burgerza-
ken.
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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 bibli-
otheek 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 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.

 TER INZAGE 
Permanent:
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Verkeersbesluit inzake aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

bij de ingang van de woning Johan van Oldenbarneveldtlaan 35. Ter inzage 
van 13 juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111

- Verkeersbesluit inzake evenementen 2012 in De Kwakel. Ter inzage van 13 
juni t/m 25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit inzake geslotenverklaring Randweg voor alle motorvoertuigen 
tussen Randhoornweg en Noorddammerweg, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer voor het baggerdepot en Randweg 5 . Ter inzage van 13 juni t/m 
25 juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Culinair Uithoorn 16 juni 2012. Ter inzage van 13 juni t/m 25 
juli 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Inrichtingsvisie Groenzone Meerwijk. Ter inzage van 20 juni t/m 1 augustus 
2012. Contactpersoon: de heer R.A. van de Pol, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit evenementen zomer 2012 in het Dorpscentrum van Uithoorn. 
Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit “Film aan de Amstel” 22 september 2012. Ter inzage van 4 juli 
t/m 15 augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Voorontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” Ter inzage van 6 t/m 26 juli 
2012. Contactpersoon: de heer M. Blonk, 0297-513111.

- Besluit tot opheffen gereserveerde gehandicapte nparkeerplaats nabij de in-
gang naar de woning Thamerweg 61 te Uithoorn. Ter inzage van 11 juli t/m 22 
augustus 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van de woning 
Mgr. Noordmanlaan 54 te De Kwakel. Ter inzage van 18 juli t/m 29 augustus 
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
- Poelweg 2, omgevingsvergunningvrij voor het plaatsen van een dakkapel.

 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
- Jaagpad 6b, omgevingsvergunning voor het vervangen van een verenigings-

gebouw. Bezwaar: t/m 21 augustus 2012.
- Poelweg 2, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Be-

zwaar: t/m 22 augustus 2012.
- Poelweg 12, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van sandwichpane-

len op het dak van de voormalige kassen. Bezwaar: t/m 23 augustus 2012.
- Vuurlijn 24, verklaring van geen bezwaar aan Honk- en Softbal vereniging 

Thamen voor het organiseren van een Japans Baseball Camp op 21 en 22 ju-
li 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Kruitschuur 2 t/m 24, omgevingsvergunning voor het oprichten van 12 appar-

tementen. Bezwaar: t/m 20 augustus 2012.
Dorpscentrum
- Amstelplein 19, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de entreepui. Be-

zwaar: t/m 20 augustus 2012.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan 

de exploitant van New Mehfi l Indiaas restaurant t/m 4 juli 2015. Bezwaar t/m 
20 augustus 2012

- Kuyperlaan 50, vergunning aan Speeltuinvereniging Thamerdal voor het orga-
niseren van een Fancy Fair op 20 juli 2012 van 14.00 tot 16.00 uur. Bezwaar 
t/m 24 augustus 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 53, verklaring van geen bezwaar aan de heer Paul 

voor het organiseren van een Vuurvogelfeest op 14 september 2012 van 17.00 
tot 20.30 uur.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Verklaring van geen bezwaar aan Stichting Sportevenementen.nl BV voor het 

organiseren van de toertocht Gerrie Knetemann Classic op 9 september 2012.

 VERKEERSBESLUIT
De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de in-
gang van de woning Mgr. Noordmanlaan 54, De Kwakel aan te wijzen als gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 29 augustus 2012 ter inzage. Daarte-
gen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING UITHOORN 2012
Op 12 juli 2012 heeft de Gemeenteraad van Uithoorn de Algemene Subsidiever-
ordening Uithoorn 2012 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking één dag 
na bekendmaking, dus op 19 juli 2012.

 PUBLICATIE VASTSTELLING GELUID(BELASTING)KAARTEN 
 EN TABELLEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat zij 
op 18 juni 2012 de geluid(belasting)kaarten en tabellen van de gemeente hebben 
vastgesteld. Het betreft regionale kaarten waarin de gemeente Uithoorn is opge-
nomen. De regio Amstelland en de Meerlanden is een samenwerkingsverband 
van de gemeenten Aalsmeer. Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In dit geval 
heeft ook de gemeente Haarlemmermeer zich hierbij aangesloten.
Ter inzage
De kaarten en tabellen liggen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, cluster Vei-
ligheid en Handhaving. Ook kunt u de kaarten en tabellen downloaden via www.
uithoorn.nl
Tegen het vaststellen van de geluidbelastingkaarten en tabellen is op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep mogelijk.
Meer info?
Voor vragen kunt u terecht bij mw. J. Kars van de afdeling Publiekszaken, cluster 
Veiligheid en Handhaving (tel. 0297-513111).
 

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “TOLHUISSLUIS”
Op 12 juli 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmings-
plan “Tolhuissluis”, als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPTolhuis-
sluis-VS01, ongewijzigd vast te stellen. 
Toelichting
De Provincie Noord-Holland gaat de Tolhuissluis restaureren. Het bedieningsge-
bouw van de sluis dateert uit de jaren ’60 en voldoet niet meer aan de moderne 
(ARBO) eisen. Er komt een nieuw bedieningsgebouw dat voldoende werkruimte 
biedt aan zowel de mensen die de sluis bedienen als alle benodigde apparatuur. 
Het geldend bestemmingsplan Landelijk gebied voorziet niet in een bestemming 
voor het bedieningsgebouw. Daarbij heeft het nieuwe gebouw een groter ruimte-
beslag dan het huidige gebouw. In opdracht van de Provincie is dit bestemmings-
plan “Tolhuissluis” opgesteld waarmee het bedieningsgebouw planologisch mo-
gelijk wordt gemaakt.
Ter inzage
Het bestemmingsplan “Tolhuissluis” en het besluit van de gemeenteraad liggen 
van 20 juli t/m 30 augustus 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, 
gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, 
gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden. 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 ver-
zoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling 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 voorziening 
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 18 juli 2012

W W W . U I T H O O R N . N L

Zomerdienstregeling 
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren zal de gemeentepagina tijdens de zomer-
vakantie van de scholen niet wekelijks, maar om de week gepubli-
ceerd worden. Deze regeling gaat in per 26 juli en duurt tot 3 septem-
ber 2012. De gemeentepagina verschijnt na 25 juli weer op 8 en 22 au-
gustus. En dus niet op 1, 15 en 24 augustus. Vanaf 5 september ver-
schijnt de gemeentepagina weer wekelijks (dus 5 september, 12 sep-
tember enz.).




