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

Gemeente Uithoorn

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. 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 en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 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 
of op www.vindjeruimte.nl

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 commissievergade-
ringen 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:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële 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 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
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 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 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 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.officielebe-
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: 
- Ontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Inzageperiode

van 30 november 2017 t/m 10 januari 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en 
werken, A. Stevens (0297) 513 111.

- Vaststelling bestemmingsplan en Besluit hogere waarde geluid Legmeer-
West, fase 4, 5 en 6. Beroepperiode 29 december 2017 t/m 08 februari 2018. 
Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R.A. Noorhoff (0297) 513 111.

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- De Kleine Weelde, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 20 wo-

ningen,. kavel A met 8 zorggerelateerde woningen en kavel B met 12 gezins-
woningen (ontvangen 22-12-2017);

- Hoofdweg 113, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een
kwekerij (ontvangen 29-12-2017);

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeer-West A-C-F-G-I-J aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van 173 woningen (ontvangen 27-12-2017);
Dorpscentrum
- Schans 112, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een voor-

gevel (ontvangen 19-12-2017);
Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een 

woning aan de voorzijde op de begane grond (ontvangen 18-12-2017);

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
- 2017-069257 Tussen Vuurlijn en Iepenlaan, omgevingsvergunning voor het

oprichten van 20 woningen, op kavel A 8 zorggerelateerde woningen en op
kavel B 12 gezinswoningen (verzonden 28-12-2017).

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 1, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-

ploitant van de Thamerkerk t/m 31-12-2020 (verzonden 4-1-2018);
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks); 
- 2017-057973 Randhoorweg 100 Vergunning Uithoorns mooiste op 28 januari

2018 verleend aan de AKU (verzonden 4-1-2018);
Dorpscentrum
- 2017-052851 het herstellen van de fundering, Amstelstraat 22 (verzonden 19-

12-2017);
- Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van

Café De Gevel voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten in het jaar 2018.
(verzonden 22-12-2017);

ALGEMENE VERORDENING ONDERGRONDSE
INFRASTRUCTUREN VASTGESTELD

De raad van Uithoorn heeft op 21 december 2017 de Algemene verordening on-
dergrondse infrastructuren Uithoorn (AVOI) vastgesteld. Met de vaststelling van 
de AVOI wordt de gewenste uniformiteit bereikt voor handhaving van alle tech-
nische, administratieve en veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de 
aanleg, instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur mid-
dels een verordening die voldoet aan de wettelijke kaders. Ter uitwerking van de-
ze verordening heeft het college van burgemeester en wethouders vastgesteld: 
het handboek kabels en leidingen Uithoorn; de Schaderegeling ingravingen ka-
bels en leidingen Uithoorn; de Verlegregeling kabels en leidingen Uithoorn. De 
verordening en de uitwerkingsbesluiten zijn bekend gemaakt via Overheid.nl (Of-
ficiële bekendmakingen).

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) 513111. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft 
gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het oprichten en in wer-
king hebben van een aan de Bedrijvenweg 4 te De Kwakel gelegen inrichting, zij-
nde het Regionaal Sorteer Centrum Schiphol (RSC Schiphol). De inrichting is be-
stemd voor het sorteren en demonteren van afgedankte apparatuur als bedoeld 
in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur, afkomstig van ge-
meentelijke milieustraten, de Retail en elektronicawinkels.
Aanvrager: De Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 5412023
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag 
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekend-
makingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking 
naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Geef 
duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden. Een 
schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 
Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam. Heeft u vragen over deze proce-
dure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik ma-
ken het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgeno-
men. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als 
een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

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

Scholenmarkt Uithoorn
Zit je in groep 8 en wil je weten naar 
welke scholen je straks allemaal 
kunt gaan? Kom dan met je ouders/
verzorgers naar de Scholenmarkt in 
Uithoorn!
Op woensdag 17 januari 2018 hou-
den meerdere scholen voor voort-
gezet onderwijs uit de omgeving 
(Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen 
en De Ronde Venen) een Scholen-
markt. Deze scholenmarkt wordt in 

2018 gehouden in het RK scholen-
gemeenschap Thamen. 
Op deze informatiemarkt kun je met 
docenten en enkele leerlingen van 
verschillende scholen praten. Zo 
krijg je een goed beeld van de moge-
lijkheden. Tijdens de Scholenmarkt 
maken de scholen ook bekend wan-
neer hun open dagen zijn. Kijk voor 
actuele informatie en de schoolkeu-
zegids op www.uithoorn.nl




