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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder 
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag 
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur 
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag 
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer 
hebben ook op woensdagmiddag 
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag, 
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 13.00-17.00 uur.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met 
hun secretaresse te bereiken op 
0297-513151. 
Maar u kunt ze ook direct een e-mail 
sturen met uw vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON
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 kunt u vinden in het 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 verordeningen en verkeersbesluiten alleen 
nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.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).
Verkeersbesluiten
Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Besluit onttrekken aan het openbaar verkeer: deel parkeerterrein van winkel-

centrum Zijdelwaard. Dit besluit inclusief bijbehorende tekening liggen tot en 
met 30 juli 2014 ter inzage. Inlichtingen bij Leefomgeving, R.A. van de Pol 
(0297) 513 111. 

- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B1 tot en met B4. Beroepsperio-
de 20 juni 2014 t/m 31 juli 31 juli 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, (0297) 513111. 

- Bestemmingsplan Drechtdijk 109. Beroepsperiode 11 juli 2014 t/m 21 augus-
tus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297-513111. 

- Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4, Beroepsperiode 11 
juli 2014 t/m 21 augustus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. Blonk, 
0297-513111. 

- Ontwerp-uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland. Inzageperio-
de 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014, Inlichtingen bij Leefomgeving, 
L. Becker, (0297) 513111. 

- Verordeningen sociaal domein gemeente Uithoorn. Inzageperode : 16 juli 2014 
t/m 27 augustus 2014, Inlichtingen bij afdeling ontwikkeling, M. Reijnen, (0297) 
513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhoff)
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk wijzigen 

van de draagconstructie. Ontvangen 7 juli 2014.
- Weegbree 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning aan de voorzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. 
Ontvangen 7 juli 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht Skatebaan Meerwijk, aanvraag omgevingsvergunning voor het aan-

leggen van een sport en spelvoorziening bij Skatebaan Meerwijk. Ontvangen 3 
juli 2014.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Zijdelwaard (Europarei)
- Slauerhoffl aan 9, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde.

 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
- Vergunning kabels en leidingen aan Liander voor het wijzigen en uitbreiden van 

het energienet locatie de Oker fase 3. Bezwaar t/m 26 augustus 2014.
- Mijnsherenweg 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afdak voor 

het stallen van rijwielen. Bezwaar: t/m 27 augustus 2014.
- Vuurlijn 30. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan Uithoornse Tennis 

Club Qui Vive voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken bij het 
chalet tijdens: * Open Jeugd Toernooi van 10 t/m 17 augustus 2014; * Open 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

Werkzaamheden veilige verbinding 
Meerwijk-Oost & -West

Rooien bomen verbinding Meerwijk 
Oost-West

Afsluiting parkeerterrein 
Heijermanslaan

Vanaf 14 juli 2014 wordt begonnen 
met de werkzaamheden aan de vei-
lige verbinding tussen Meerwijk-Oost 
en Meerwijk-West. De werkzaamhe-
den zijn in drie fases verdeeld.

Fase 1
Vanaf maandag 14 juli tot en met 1 
augustus (met mogelijk uitloop tot 
8 augustus) wordt er gewerkt op en 
rond het schoolplein.

Fase 2 en 3
In deze fase wordt er gewerkt op 
en rond de rijbaan Laan van Meer-

wijk / Polderweg (voornamelijk as-
falteringswerkzaamheden). Ook zal 
er een gedeelte van de riolering ter 
hoogte van het gemaal worden ver-
vangen. Om het verkeer zo min mo-
gelijk te hinderen wordt er geasfal-
teerd in de avond/nacht.

Vragen
Heeft u vragen over deze werkzaam-
heden, neemt u dan contact op met 
de aannemer Dura Vermeer. Zij zijn 
telefonisch bereikbaar via telefoon-
nummer 06 - 53599052.

Voor de werkzaamheden voor het 
maken van een veilige verbinding 
Meerwijk Oost- West is het nodig een 
aantal bomen te kappen. 

Het betreft 1 boom bij de Eendracht 
(Els) en 18 bomen langs de Polder-
weg (Essen). De bomen die gekapt 
worden staan niet op de waardevol-
le bomen. 
Voor deze bomen worden in totaal 37 
bomen terug geplant. In het gedeel-
te bij de Eendracht worden 3 bomen 
terug geplant (sierperen). Langs de 

Polderweg worden in totaal 34 bo-
men terug geplant in verschillende 
soorten. Dit zijn 11 essen, 5 sierker-
sen, 10 berken en 8 haagbeuken.

Vragen
Heeft u naar aanleiding hiervan nog 
vragen over de werkzaamheden 
rondom de veilige verbinding Meer-
wijk ? Dan kunt u contact opnemen 
met dhr. E. Valkenburg van de afd. 
Leefomgeving op telefoonnummer  
(0297) 513111 of per e-mail via ge-
meente@uithoorn.nl  

Vanaf 18 augustus 2014 wordt het 
parkeerterrein op Zijdelwaardplein 
vanaf Heijermanslaan tot de ingang 
C1000 en de langsparkeerplaatsen 

op de Heijermanslaan tot aan de ABN 
Amro bank afgesloten in verband met 
het verbouwen van het winkelcen-
trum. 

Gras Toernooi van 22 augustus t/m 1 september 2014; * Clubkampioenschap-
pen Senioren van 5 t/m 15 september 2014. Bezwaar t/m 27 augustus 2014.

- Evenemententerrein De Kwakel. Vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor 
het organiseren van het Polderfeest van 30 juli t/m 3 augustus 2014; Onthef-
fi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan de heer Maliekhadien voor het schen-
ken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Polderfeest van 30 juli t/m 
3 augustus 2014. Bezwaar t/m 18 juli 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 2. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan OBS De Kajuit 

voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het openings-
feest van De Kajuit op 12 september 2014. Bezwaar t/m 28 augustus 2014.

- Skateboardbaan. Vergunning aan Stichting Jongeren Uithoorn voor het organi-
seren van het evenement Xtreme Showdown op 6 september 2014. Bezwaar 
t/m 28 augustus 2014.

- Eems. Vergunning aan Gemeente Uithoorn voor ingebruikname van gemeen-
tegrond voor het plaatsen van een keet van 14 juli t/m 31 oktober 2014; Be-
zwaar t/m 25 augustus 2014.

- Eendracht 2. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet aan OBS De Kajuit 
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het openings-
feest van De Kajuit op 12 september 2014. Bezwaar t/m 27 augustus 2014.

- Amstelplein. Vergunning aan Blue Stone voor het innemen van een stand-
plaats voor Oxxio op donderdag 17 juli 2014. Bezwaar t/m 18 augustus 2014.

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

Knetemann Classic op 14 september 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei 3. Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Wieler Trainings 

Club voor het organiseren van de BMX-West competitie op 31 augustus 2014.
 

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Rectifi catie
Woensdag 9 juli is op de gemeentepagina de beroepstermijn bekendgemaakt voor 
Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4. Per abuis ontbrak de on-
derstaande tekst. Die publiceren wij hierbij alsnog.

Vaststelling Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4
Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestemmings-
plan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4 als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.BoterdijkEH1tm4-VG01 vast te stellen.

Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad Bestemmingsplan Bo-
terdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4 liggen met ingang van vrijdag 11 juli 2014 ge-
durende zes weken ter inzage tot en met donderdag 21 augustus 2014. Het be-
stemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast 
ligt het bestemmingsplan ter inzage www.uithoorn.nl in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn ge-
durende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Al-
fons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en 
in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 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 en een ieder 
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vast-
gestelde 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 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, 9 juli 2014

Rectifi catie
Woensdag 9 juli is op de gemeentepagina de beroepstermijn bekendgemaakt voor 
Bestemmingsplan Drechtdijk 109. Per abuis ontbrak de onderstaande tekst. Die 
publiceren wij hierbij alsnog.

Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 109
Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestemmings-
plan Drechtdijk 109 als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPDrecht-
dijk109-VG01 vast te stellen.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad Bestemmingsplan 
Drechtdijk 109 liggen met ingang van vrijdag 11 juli 2014 gedurende zes weken ter 
inzage tot en met donderdag 21 augustus 2014. Het bestemmingsplan is digitaal 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan 
ter inzage www.uithoorn.nl in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 
het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstij-
den van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis De Qua-
kel, Kerklaan 16 te De Kwakel. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 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 en een ieder 
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vast-
gestelde 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 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, 9 juli 2014

Bekendmaking Interne Klachtenregeling
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordenin-
gen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden.
Het college van B&W heeft op 17 juli 2014 de onderstaande regeling vastgesteld:
De Interne Klachtenregeling personeelsvolgsystemen gemeente Uithoorn, 2014

Instelling alcoholverbod
Burgemeester en wethouders hebben besloten een alcoholverbod in te stellen. 
Dit gebied staat op een overzichtstekening aangegeven. Deze vindt u op www.
uithoorn.nl. Uitzondering is het eventterrein waar Tropical Night wordt gehouden; 
Het verbod is van kracht op 30 augustus 2014 (Tropical Night) vanaf 20.00 uur tot 
31 augustus 2014 03.00 uur.

Preventie- en handhavingsplan alcohol vastgesteld 
Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad het Preventie- en handhavingsplan al-
cohol vastgesteld. Het plan bevat de hoofdzaken over de preventie van alcohol-
gebruik, met name onder jongeren en de handhaving van de Drank- en Horeca-
wet. In het plan staan de acties die worden ondernomen om alcoholgebruik on-
der jongeren te voorkomen. Het plan is in te zien op de website van de gemeente. 

Balies G2 op 28 juli gesloten
De balie Werk en Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn en Zorg zijn op 
maandag 28 juli gesloten. Ook zijn de telefonische spreekuren gesloten.
Op dinsdag 29 juli staan wij weer voor u klaar




