
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 /
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)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 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

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 
commissievergaderingen 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:
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

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 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 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
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: 
- Vaststelling Bestemmingsplan Grevelingen 40-42. Beroepsperiode 17 juni 2016 

t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt. Inzageperiode 16 juni 2016 t/m 27 juli 

2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Jaagpad 5. Beroepsperiode 17 juni 2016 t/m 28 

juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Beroepsperiode 17 juni 2016 

t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Beroepsperiode 17 juni 

2016 t/m 28 juli 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, D. van der Pol (0297) 
513111.

- Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 6”. Inspraakperiode 11 juli 2016 t/m 21 
augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Iepenlaan deelgebied 5. Inspraakperiode 15 juli 2016 t/m 25 au-
gustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling Drechtdijk 90 en hogere waarde Wet geluidhinder. Inspraakperi-
ode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inspraakperi-
ode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Aanvraag ontvangen van: 
- Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van het 41e Polderfeest De Kwa-

kel van 3 t/m 7 augustus 2016 op het evenemententerrein te De Kwakel.
- Feestcomité De Kwakel voor het organiseren van de Kermis De Kwakel van 3 

t/m 6 september 2016 op het evenemententerrein te De Kwakel.
- Circus Freiwald om circusvoorstellingen te geven van 1 t/m 4 september 2016 

op het evenemententerrein aan de Randhoornweg te Uithoorn. 
- Artishock Events & Marketing voor een passage door Uithoorn met betrekking 

tot de DiaBeatit!Run op zaterdag 1 oktober 2016.
- What’s Up in Uithoorn voor het organiseren van het sportevenement Xtreme 

Showdown op de skateboardbaan in de Meerwijk op 3 september 2016.

De Kwakel
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kin-

derdagverblijf. Ontvangen 11 juli 2016.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 

Krayenhoff, Buitendijks)
- Tussen Randhoornweg en Noorddammerweg, aanvraag omgevingsvergun-

ning voor het oprichten van een clubhuis voor wielrenners. Ontvangen 11 juli 
2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Canadese Gans 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakopbouw boven de garage. Ontvangen 20 juli 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 101 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

wijzigen van de centrale entree. Ontvangen 8 juli 2016
- Europarei, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 53 eenge-

zinswoningen en 21 appartementen. Ontvangen 22 juli 2016.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 15g, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

het gebruik.

 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 30. Artikel 35 ontheffi ng verleend aan Uithoornse Tennisclub Qui Vive 

voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Open jeugd 
toernooi van 22 t/m 26 augustus en het 35+ Open Gras toernooi van 27 au-
gustus t/m 4 september 2016. Bezwaar t/m 24 augustus 2016.

- Iepenlaan 32, rioolaansluitvergunning voor het enkel afvoeren van huishoude-
lijk afvalwater. Bezwaart t/m 1 september 2016. 

- Vergunning verleend aan Qua Kunst & Ambacht voor het plaatsen van recla-
meborden om bekendheid te geven aan het evenement Qua Kunst & Ambacht 
op 29 en 30 oktober 2016 te De Kwakel. Bezwaar t/m 11 augustus 2016.

- Vergunning verleend aan Atletiek Klub Uithoorn aangevraagd voor het plaat-
sen van  reclameborden om bekendheid te geven aan de Polderloop 2016 op 
4 augustus 2016 te De Kwakel. Bezwaar t/m 10 augustus 2016.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff, Buitendijks)

- Buizerd 24 t/m 44, Faunalaan 25 t/m 37 en Torenvalk 1 t/m 7, omgevingsver-
gunning voor het oprichten van 22 woningen. Bezwaar: t/m 30 augustus 2016.

Dorpscentrum
- Breunis Grill, vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op 

de hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan op donderdag- en vrijdagmiddag. Be-
zwaar t/m 30 augustus 2016.

- Marktplein 11 en 17. Vergunning verleend aan Muziekvereniging KNA voor het 
organiseren van een Concert aan de Amstel op 11 september 2016 van 14.00 
tot 15.00 uur. Bezwaar t/m 31 augustus 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Breunis Grill, vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op 

de Arthur van Schendellaan op dinsdagmiddag. Bezwaar t/m 30 augustus 
2016.

- Arthur van Schendellaan. Vergunning verleend aan Stichting Speel Mee Week 
voor het organiseren van de Speel Mee Week van 22 t/m 26 augustus 2016 in 
en rondom Sporthal de Scheg en ’t Buurtnest. Bezwaar t/m 31 augustus 2016.

 OVERIGE 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.

Jaarlijks ontvangt u van ons de 
gemeentegids. Vanwege de vele 
veranderingen in en binnen de 
organisatie komt de gids later 
uit. Wij proberen de gids uit te 
brengen in januari, begin februari. 
Wij houden u op de hoogte van 

de verschijningsdatum via de 
(social) media. De gids wordt 
dan huis-aan-huis verspreid. 
Actuele informatie over vrijwel 
alle gemeentelijke producten 
en diensten vindt u op www.
uithoorn.nl  

Afsluiting Arthur van 
Schendellaan 
Vanaf donderdag 21 juli tot en met 
zaterdag 30 juli 2016 sluiten wij de 
Arthur van Schendellaan voor al het 
doorgaande verkeer. Dit is nodig om 
de sloopwerkzaamheden van de 
Straatsburgfl at veilig uit te voeren. 

Werkzaamheden De Kwa-
kel
Zoals u gemerkt heeft werken wij 
aan de weg in De Kwakel. Het is 
namelijk nodig om de wegen en de 
fi etspaden op te knappen. Daarmee 
verbeteren wij de bereikbaarheid, 
doorstroming en de verkeersvei-
ligheid in De Kwakel. Wij doen ons 
best om de overlast voor u te be-
perken. Toch kan overlast niet altijd 
voorkomen worden. Wij vragen hier-
voor uw begrip.

Op www.uithoorn.nl hebben wij al-
le werkzaamheden op een rij gezet. 
U leest hier waar wij aan het werk 
gaan, wanneer en tot hoe lang en 

welke maatregelen wij nemen om 
het verkeer om te leiden.

Bij de werkzaamheden aan de 
Drechtdijk en Noorddammerweg 
hebben wij in samenwerking met Ar-
riva een pendeldienst opgezet. Zo 
blijft De Kwakel ook met het open-
baar vervoer goed bereikbaar. Wij 
werken in de schoolvakanties door. 

Blijf op de hoogte van de actue-
le verkeerssituatie of wegwerk-
zaamheden
Blijf op de hoogte van alle wegwerk-
zaamheden in Uithoorn en De Kwa-
kel via de pagina werk in uitvoering 
op de website, Facebook en Twitter 
van de gemeente en de gemeente-
pagina.  Heeft u verder nog vragen, 
dan kunt u ons ook bellen via (0297) 
513 111. Omwonenden van de werk-
zaamheden ontvangen informatie 
via een bewonersbrief. Bij de werk-
zaamheden in De Kwakel kunt u ook 
uw informatie halen via www.arriva.
nl www.pwn.nl 

WERK IN UITVOERING

Op de Gemeentepagina van 13 juli 2016 stond, dat inwoners van de 
gemeente Uithoorn van 75 jaar of ouder gebruik kunnen maken van 
het WMO vervoer Amstelland. 
Het WMO vervoer Amstelland is echter alleen bestemd voor inwoners 
van de gemeente Uithoorn met een beperking en die op basis van de 
Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) een medische indicatie 
hebben. Wanneer u 75 jaar of ouder bent en geen indicatie op grond 
van de Wmo, kunt u geen gebruik maken van het WMO vervoer Am-
stelland. 
 
Onze excuses voor het misverstand.

Blauwalg in Uithoorn
Tijdens een warme zomer wordt er 
veel gezwommen in de Nederland-
se wateren. Helaas is dit niet overal 
even veilig. Een oorzaak daarvan is 
de cyanobacterie (ook wel blauwalg 
genoemd). Blauwalg is giftig en zorgt 
ervoor dat het water troebel wordt en 
gaat stinken. Op dit moment is blauw-
alg gesignaleerd in het Zijdelmeer en 
in de sloten hier omheen.

Wat is blauwalg en hoe ontstaat 
het?
Blauwalgen zijn bacteriën. Ze gedij-
en in water met veel voedingsstoffen 
en bij warm weer. Ze vormen dan een 
drijvende laag op het water. Doordat 
de onderkant afsterft komen er gif-
stoffen vrij in het water.

Herkennen van blauwalg
Je herkent het doordat het water een 
vreemde kleur heeft. Je kunt ook een 
stinkende laag op het water zien drij-
ven.

Waternet
Waternet zuigt op dit moment de 
blauwalgen weg. Zij zorgen ervoor 
dat de doorstroming van het water 
wordt vergroot. Hierdoor wordt de 
aangroei van nieuwe blauwalg tegen-

gegaan.
Niet in het water
Vanwege de grote kans op aanwezig-
heid van blauwalg in de sloten of wa-
teren van de gemeente Uithoorn, ra-
den wij het zwemmen hierin ten zeer-
ste af. Ook spelevaren en/of het laten 
zwemmen van honden kunt u in deze 
sloten nu beter laten.
Hoe weet ik waar ik wel veilig kan 
zwemmen?
De provincie heeft een aantal plek-
ken aangewezen als zwemwater. Op 
die plekken neemt Waternet in de pe-
riode van 1 mei tot 1 oktober iedere 
twee weken monsters om het zwem-
water te controleren. Als de kwaliteit 
niet goed genoeg is geeft de provin-
cie voor die plekken een waarschu-
wing af. Voor Uithoorn zijn de dichtst-
bijzijnde offi ciële zwemwater locaties 
het Oosterbad en de Westeinderplas-
sen in Aalsmeer.

Meer informatie
Lees meer over veilig zwemmen 
op www.zwemwater.nl en Provincie 
Noord-Holland.
Heeft u vragen over Blauwalg, of 
heeft u ernstige overlast? Neem dan 
contact op met Waternet 0900-9394. 
www.waternet.nl 

Gemeente Uithoorn reikt 
elektrische bakfi ets uit aan 
Maurits Niezen

Op donderdag 14 juli heeft Mau-
rits Niezen van wethouder Hans 
Bouma een elektrische bakfiets 
gekregen. Het werkgebied van 
deze zeer trouwe medewerker 
van de AM match (voorheen AM 
Groep) ligt al jaren in de gemeen-
te Uithoorn, wie heeft hem niet 
zien rijden door Uithoorn? Met zijn 

bakfi ets en markante persoonlijk-
heid ruimt hij zichtbaar zwerfafval 
op. Dit was de reden om Maurits in 
het zonnetje te zetten en ervoor te 
zorgen dat hij voortaan niet alleen 
door Zijdelwaard rijdt maar nu ook 
heel Uithoorn elektrisch kan rond-
fi etsen. 

Op zaterdag 10 september vieren 
we de internationale Dag van de De-
mocratie. De gemeente Uithoorn 
doet ook mee en organiseert op de-
ze dag diverse activiteiten in het ge-
meentehuis. 

Dag van de Democratie
15 september is door de VN uitge-
roepen tot de Internationale Dag van 
de Democratie. Sinds enkele jaren 
wordt er ook in Nederland aandacht 
besteed aan deze dag. Met één re-
den: mensen laten beseffen hoe be-

langrijk het is dat ze in vrijheid hun 
stem kunnen laten horen. Dit jaar 
vinden er in diverse gemeenten en 
provincies in heel Nederland activi-
teiten plaats op zaterdag 10 septem-
ber om politiek dichter bij de inwo-
ners te brengen.

Blijf op de hoogte
Achter de schermen wordt nu hard 
gewerkt aan het programma en al-
le activiteiten voor deze dag. Hou 
de Gemeentepagina en de website 
goed in de gaten!

Dag van de Democratie

Gemeentegids komt later uit

WMO vervoer Amstelland 
Rectifi catie




