
G e m e e n t e n i e u w s

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_uithoorn
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 
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)
telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFOn

Gemeente Uithoorn

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 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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den 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 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 on-
gedaan 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. 

OFFiCiëLe meDeDeLinGen en BeKenDmaKinGen

w w w . u i t h O O R n . n L

Zwemmen in oppervlaktewater is 
goed mogelijk, maar niet overal en 
altijd. Het zwemmen in  oppervlakte-
water is niet zonder gevaren. Denk 
bijvoorbeeld aan onverwachte stro-
ming, de aanwezigheid van vracht-
schepen en de kwaliteit van het wa-
ter. Ook het springen van bruggen 

brengt gevaren met zich mee. Op 
de website www.zwemwater.nl kun 
je zien waar je veilig kunt zwemmen 
en leest je meer over de risico’s van 
zwemmen in oppervlaktewater. Of 
bel met 0800 99 86 734 voor meer 
informatie.

Zwemmen in oppervlaktewater

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 presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. 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.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 teR inZaGe
Tijdelijk: 
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet. Inzageperiode: 18 juni 2015 

tot en met 6 augustus 2015. Inlichtingen bij afdeling Sociale Voorzieningen 
(0297) 513 111.

- Vaststelling uitwerkingsplan “Legmeer-West, de Toekomst, fase 2” Inzagepe-
riode 24 juli 2015 t/m 3 september 2015. Inlichtingen bij A. Stevens, Publieks-
zaken (0297) 513 111.

- Wijzigingsplan De Kwakel - wro-zone - Wijzigingsgebied 2. Inzageperiode 24 
juli 2015 t/m 4 september 2015. Inlichtingen bij D. van der Pol afdeling Pu-
bliekszaken (0297)513111.

 inGeDienDe aanVRaGen OmGeVinGsVeRGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Rietgans 2 t/m 6 en 28 t/m 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzi-

gen van de gevels van de tweede verdieping. Ontvangen 9 juli 2015.
thamerdal
- Prinses Christinalaan/Dreeslaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

kappen van 7 paardenkastanjes. Ontvangen 14 juli 2015.
- Prinses Christinalaan 135, aanvraag omgevingsvergunning voor het realise-

ren van een terras. Ontvangen 6 juli 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 42, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 13 juli 2015.
- Zijdelweg 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde. Ontvangen 11 juli 2015.

 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 50, vergunning voor van Ossewaarde Participaties voor een aansluit-

vergunning riolering. Bezwaar t/m 26 augustus 2015.
- Boterdijk 91, vergunning aan St. Feestcomité De Kwakel voor het organiseren 

van het Polderfeest op 29 juli t./m 2 augustus 2015. Bezwaar t/m 17 augustus 
2015.

- Iepenlaan 26a, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Be-
zwaar: t/m 25 augustus 2015.

- Vuurlijn 56, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de be-
staande bedrijfswoning. Bezwaar: t/m 26 augustus 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Evenemententerrein, vergunning aan de Stichting Harley-weekend Uithoorn 

voor het organiseren van All American Sunday op zondag 19 juli 2015. Be-
zwaar t/m 20 augustus 2015.

- Korenbloem tussen nummers 86 en 94, verklaring van geen bezwaar voor het 
organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 26 september 2015.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat, Koningin Julianalaan tot aan Prins Clausstraat, Marktplein, Wil-

helminakade tot Stationsstraat, Schans nr.1 tot aan Amstelplein 99b en Prin-
ses Irenelaan vergunning voor Star Promotions voor het organiseren van een 
kadomarkt. Bezwaar t/m 20 augustus 2015.

- Koningin Julianalaan 48, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer 
van 22 juli t/m 29 juli 2015. Bezwaar t/m 26 augustus 2015.

thamerdal
- Kazemat parkeerplaats (op het hofje), verklaring van geen bezwaar voor het 

organiseren van een buurtbarbecue op zaterdag 22 augustus 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, vergunning voor Perlo Plaza voor het herinrichten van het 

terras. Bezwaar t/m 25 augustus 2015.
- Arthur van Schendellaan 55, verklaring van geen bezwaar voor het organise-

ren van een buurtbarbecue op vrijdag 14 augustus 2015.
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning voor het organiseren van de Speel 

Mee week van 10 t/m 14 augustus 2015. Bezwaar t/m 26 augustus 2015.
Bedrijventerrein uithoorn
- Wiegerbruinlaan 73, omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestem-

mingsplan voor de verkoop van auto’s. Bezwaar: t/m 20 augustus 2015.
De Kwakel
- Iepenlaan 26a, omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Be-

zwaar: t/m 25 augustus 2015.
- Vuurlijn 56, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de be-

staande bedrijfswoning. Bezwaar: t/m 26 augustus 2015.

 OVeRiGe BeKenDmaKinGen

 BeKenDmaKinG ReGiOnaLe BeLeiDsReGeLs uRGentie en 
 BeLeiDsReGeLs wOOnRuimteVeRDeLinG uithOORn 2015
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij op basis van 
de per 1 juli 2015 gewijzigde versie van de Regionale Huisvestingsverordening 
Stadsregio Amsterdam 2013 op 23 juni 2015 hebben vastgesteld:
- de Regionale beleidsregels urgentie
- de beleidsregels woonruimteverdeling Uithoorn 2015
De beleidsregels treden in werking één dag na deze bekendmaking. Tegelijk met 
de inwerkingtreding van de Regionale beleidsregels urgentie vervalt de urgentie-
regeling Uithoorn 2014.
Regionale beleidsregels urgentie 
Bij zeer ernstige huisvestingsproblematiek kunnen woningzoekenden voor een 
sociale huurwoning een urgentieverklaring aanvragen. Hiermee krijgt het desbe-
treffende huishouden voorrang op reguliere woningzoekenden.  

Beleidsregels woonruimteverdeling uithoorn
In de beleidsregels woonruimteverdeling Uithoorn is invulling gegeven aan de ge-
meentelijke beleidsvrijheid die voortvloeit uit de regionale Huisvestingsverorde-
ning en uit de regionale beleidsregels urgentie
u wilt de beleidsregels inzien? 
U kunt de beleidsregels komen inzien in het gemeentehuis. U kunt zich daarvoor 
melden bij de receptie. U kunt de beleidsregels ook vinden op onze digitale rege-
lingenbank: http://uithoorn.regelingenbank.nl

 BeKenDmaKinG manDaatBesLuit VeRLeninG huisVestinGs-
 VeRGunninGen
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben bij besluit van 23 juni 2015 
mandaat verleend voor de verlening van huisvestingsvergunningen. Het man-
daat is verleend aan een beslissingsbevoegde functionaris in dienst bij Woning-
corporatie Eigen Haard en een een beslissingsbevoegde functionaris in dienst bij 
Woonzorg Nederland.

 BeKenDmaKinG naDeRe ReGeLinG VeRORDeninG VROm 
 staRteRsLeninG uithOORn 2010
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij op 7 juli 2015 
een nadere regeling hebben vastgesteld waarbij de Verordening VROM Star-
terslening Uithoorn 2010 is gewijzigd.
Indien de raad in een verordening het college de bevoegdheid geeft om op een 
bepaald onderdeel een wijziging in de verordening aan te brengen, zoals hier van 
toepassing is, dan gebeurd dat middels een ‘nadere regeling’. Een ‘nadere rege-
ling’ heeft dezelfde verbindende kracht als een verordening. De bekendmaking is 
tevens te vinden op www.officielebekendmakingen.nl 
Met behulp van de verordening VROM Starterslening geeft de gemeente aan on-
der welke voorwaarden starters een lening kunnen krijgen voor de aankoop van 
hun eerste woning. Het grensbedrag voor het kopen van een woning met Natio-
nale Hypotheek Garantie (NHG) is per 1 juli 2015 verlaagd. Aangezien in de Ver-
ordening VROM Starterslening Uithoorn 2010 is bepaald dat startersleningen en-
kel kunnen worden verstrekt met NHG, is de verordening aangepast op het nieu-
we vanaf 1 juli 2015 geldende grensbedrag van de NHG.
u wilt de gewijzigde verordening inzien? 
U kunt de nadere regeling komen inzien in het gemeentehuis. U kunt zich daar-
voor melden bij de receptie. U kunt de gewijzigde verordening ook vinden op on-
ze digitale regelingenbank: http://uithoorn.regelingenbank.nl

 VaststeLLinG uitweRKinGsPLan “LeGmeeR-west, 
 De tOeKOmst, Fase 2”
Het college maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
bekend dat zij het uitwerkingsplan “Legmeer-West, de Toekomst, fase 2” als ver-
vat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.UPDeToekomst-VG01 heeft vastge-
steld.  
uitwerkingsplan
Om het woningbouwproject Legmeer-West te kunnen ontwikkelen heeft de raad 
in 2005 het bestemmingsplan Legmeer-West vastgesteld. Hierbij geldt dat ene 
helft van het gebied rechtstreeks is bestemd en hier woningen zijn gerealiseerd. 
Voor de andere helft geldt dat het bestemmingsplan eerst verder moet worden 
uitgewerkt. Dit geldt ook voor plangebied Legmeer-West De Toekomst, fase 2. 
Binnen het uitwerkingsplan wordt de nieuwbouw van 22 woningen mogelijk ge-
maakt. Hierbij gaat het om vier geschakelde woningen, 17 aaneengebouwde wo-
ningen en één vrijstaande woning. Hiermee wordt ingespeeld Dit sluit aan bij de 
woonvisie. Het parkeren ten behoeve van het plan wordt gedeeltelijk gerealiseerd 
op eigen terrein en gedeeltelijk in het openbare gebied. 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan
Het plan is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan
terinzage
Het uitwerkingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 24 juli 2015 
gedurende zes weken ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.Daarnaast ligt het uitwerkingsplan terinzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 
16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (24 juli 2015 t/m 3 september 2015)  
kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich 
tijdig met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die aan-
tonen 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 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, 22 juli 2015

 OntweRP-wijZiGinGsPLan De KwaKeL – wRO-ZOne – 
 wijZiGinGsGeBieD 2
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen 
hebben om de bestemming van het perceel Uithoorn, sectie D, nummer 5658, ge-
legen achter Kwakelsepad 28 op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a Wro te wijzigen 
in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’, ten behoeve van de bouw van één woning. 
toelichting
In 2011 heeft de raad het bestemmingsplan De Kwakel vastgesteld. In dit bestem-
mingsplan zijn voor een drietal locaties wijzigingsbevoegdheden opgenomen om 
perceelsgerichte ontwikkelingen, waarvoor stedenbouwkundige randvoorwaar-
den zijn vastgesteld, mogelijk te maken. In de voorwaarden voor planwijziging 
zijn deze randvoorwaarden opgenomen. Op 25 juni 2015 is er een verzoek ont-
vangen waarin het college is verzocht om toepassing te geven aan de wijzigings-
bevoegdheid voor de bouw van een woning. Het plan voldoet aan de opgenomen 
voorwaarden voor planwijziging.
ter inzage
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 24 juli 2015 tot en met vrijdag 4 sep-
tember 2015 ter inzage. Het ontwerp-wijzigingsplan is digitaal te raadplegen op  
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerp-wijzigingsplan ter in-
zage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis ge-
durende de openingstijden van het gemeentehuis.
indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden te-
gen het ontwerp-wijzigingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethou-
ders, Postbus 8, 1420 AA  Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventu-
ele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het wijzigingsplan. 
Uithoorn, 22 juli 2015




