Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Gem

e e nte U i t h o

orn

CO L O F O N

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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.

Burgemeester of wethouder
spreken?

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Commissievergaderingen

-

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Help! Hoe overleef ik de
nieuwe schoolroute?
De grote vakantie is begonnen.
Daarmee breekt voor de huidige
groep-achters een nieuwe periode
aan. Een nieuwe school, nieuwe docenten en nieuwe klasgenoten in het
vooruitzicht, maar ook een nieuwe
schoolroute. Deze nieuwe route leidt
vaak langs ingewikkeldere verkeerssituaties dan zij gewend zijn naar
de basisschool. Voor een enkeling
is het zelfs de eerste keer dat zij alleen naar school zullen ﬁetsen. Best
spannend dus! Helaas is dat jaarlijks ook zichtbaar in de ongevalscijfers. Tijdens de eerste weken van
het nieuwe schooljaar is er elk jaar
opnieuw een ﬂinke stijging aan ongevallen, in de leeftijdscategorie 1014 jaar. De vijftien samenwerkende
gemeenten in Vervoerregio Amsterdam willen deze ongevalspiek voor-

-

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad

GEMEENTENIEUWS

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

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.

huis naar de nieuwe school en
terug. Fiets deze route een paar
keer samen met uw kind.

op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

komen. Ouders uiteraard ook, daarom oefenen zij de nieuwe schoolroute met hun kind.Ouders van kinderen die na de zomervakantie naar
het voortgezet onderwijs gaan, hebben voor de vakantie via school een
brief met tips ontvangen waarmee zij
hun kind veilig van en naar school
kan laten ﬁetsen. Kinderen kunnen
van een onverwachte situatie schrikken en daardoor foute beslissingen
in het verkeer nemen. Wanneer ouders in de vakantieperiode de nieuwe route oefenen met hun kind, krijgt
het kind de kans om zich de nieuwe
route eigen te maken.
Ouders krijgen de volgende tips om
de nieuwe route te oefenen:
- Stippel samen met uw kind de
meest veilige route uit vanaf uw

Geef tijdens de ﬁetsrit duidelijke
aanwijzingen en wijs op mogelijke gevaren. Hierbij is het belangrijk te vertellen wat het gewenste gedrag van het kind moet zijn.
Bijvoorbeeld: ‘hier komt een lastig
kruispunt, rechts heeft voorrang,
dus als er bestuurders van rechts
komen, moet je voorrang verlenen’.
Oefen zoveel mogelijk de verkeerssituaties die uw kind lastig
vindt. Laat uw kind zelf vertellen
wat de veiligste manier is om een
moeilijk punt over te steken.

-

Leer uw kind dat het uit de ‘dode hoek’ moet blijven van vrachtwagens, bussen en bestelbusjes. Gebruik hierbij de vuistregels: ‘blijf er ruim en rechts achter’ en ‘hou meer dan drie meter
afstand’.

-

Ook als uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat is
het aan te raden een aantal keer
samen het traject te rijden. Denk
hierbij ook aan de looproutes van
en naar de haltes, het overstappen en het bespreken van veilig gedrag bij de halte. Bespreek
meteen wat uw kind moet doen
als tram of bus onverhoopt niet
rijdt of te laat is.

Gebruik van de smartphone en
muziek
Het gebruik van de smartphone en
het luisteren van muziek op de ﬁets
is niet verboden, maar het leidt wel af

in het verkeer. Veel ongelukken ontstaan doordat het verkeer niet meer
wordt gezien of gehoord. Het advies
is dan ook om op de ﬁets geen muziek te luisteren en de smartphone
niet te gebruiken.
U kunt met uw kind hier vooraf afspraken over maken. Bijvoorbeeld
dat als het nodig is om de telefoon te
gebruiken, dat uw kind dan even op
een veilige plek aan de kant van de
weg gaat staan. Als de verkeerssituatie dat toelaat, zoals op lange, rustige routes, kunt u de volgende richtlijn toepassen: volume zacht en alleen het rechter oordopje in.
Een veilige fiets
Om veilig de weg op te gaan, is het
belangrijk de ﬁets regelmatig te controleren op goed werkende remmen, verlichting, een stevige bagagedrager, goede snelbinders en een
degelijk slot. School- en sporttassen kunnen het beste worden vervoerd op de bagagedrager of op de
rug. Een complete fietscontrolelijst
vindt u op www.verkeerseducatiepunt.nl/checklist-veilige-ﬁets Kinderen die op deze manier begeleid worden, gaan goed voorbereid, veiliger
en zelfstandig op weg. De gemeenten helpen ook mee. In augustus/
september zijn er weer veel schoolkinderen op de weg na een rustige
zomervakantie. Weggebruikers worden hierop gewezen met borden en
spandoeken langs de weg van de
campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Daarnaast stelt de Vervoerregio Amsterdam voor scholen via de
onderwijsbegeleidingsdiensten gratis lesmaterialen beschikbaar op het
gebied van verkeer. Voor meer informatie: www.verkeerseducatiepunt.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
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 bouwplannen 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, telefoon 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 bibliotheek 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 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 bezwaar 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 bezwaartermijn 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 ongedaan 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 arrondissementsrechtbank (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 voorziening 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 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 president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 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.ofﬁcielebekendmakingen.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:
- Ontwerpbestemmingsplan Banken 1. Inzageperiode van 15 juni 2017 t/m 26
juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Duo+ Vergunningen.
- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inzageperiode van vrijdag 30
juni 2017 t/m donderdag 13 juli 2017. Inlichtingen bij mevr. A. Stevens, Uithoorn.
- Concept Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2018 en Nadere regels Jeugdhulp
Uithoorn 2018. Inzageperiode vanaf 24 juli 2017 tot 4 september 2017. Inlichtingen bij de heer
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bedrijventerrein Uithoorn
- Nijverheidsweg 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand. Ontvangen 7 juli 2017.
De Kwakel
- Dwarsweg 45, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een CO2
tank. Ontvangen 7 juli 2017.
- Hoofdweg 13 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen
van een stekruimte. Ontvangen 7 juli 2017.
- Bedrijvenweg 10, aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van loodsen bedrijfspand. Ontvangen 7 juli 2017.
- Noorddammerweg 35 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het
aanpassen van bestaande kassen en het bouwen van een bedrijfsruimte. Ontvangen 12 juli 2017
- Chrysantenlaan 64 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen. Ontvangen 13 juli 2017.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 41 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van logiesverblijven. Ontvangen 11 juli 2017.
- Schans, Marktplein, Wilhelminakade, Koningin Julianalaan, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van Tropical Night op 26 augustus 2017.
Ontvangen 17 juli 2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Tesselschadelaan 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van
een schutting. Ontvangen 10 juli 2017.
- Arthur van Schendellaan 40-44, aanvraag vergunning voor de verkoop van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Aanvraag voor het plaatsen van 20 reclameborden ten behoeve van de vrijwilligersmarkt Het Hoge Heem van 23 september tot 7 oktober. Ontvangen: 6 juli
2017.
- Aanvraag voor Diabeatit Run door Marijn Producties op 30 september 2017. Ontvangen 6 juli 2017.
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 noemen aanvraag
De Kwakel
- Iepenlaan tussen 5 en 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning.
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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 47, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning aan
de achterzijde. Bezwaar: t/m 5 september 2017.
- Nijverheidsweg 8. Vergunning in gebruik name gemeente grond aan Heembouw
b.v. Breda, voor de periode van 21 augustus 2017 tot en met 1 december 2017.
Bezwaar tot en met 23 augustus 2017.
De Kwakel
- Bedrijvenweg 14, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande
bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 23 augustus 2017.
- Bedrijvenweg 18, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande
bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 23 augustus 2017.
- Noorddammerweg nabij 1, kavel 3, omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning. Bezwaar: t/m 22 augustus 2017.
- Iepenlaan tussen 5 en 15, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 1 september 2017.
- Iepenlaan naast 5, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning en
een brug. Bezwaar: t/m 6 september 2017.
- Poelweg achter 44, omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een unit
en het aanleggen van een tijdelijke stallingsruimte t.b.v. voertuigen van Connexxion. Bezwaar: t/m 24 augustus 2017.
- Noorddammerweg 3 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning. Bezwaar: t/m 29 augustus 2017.
-

Achterweg 11, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte. Bezwaar: t/m 28 augustus 2017.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks).
- Speeltuin Ransuil straatbarbecue vrijdag 21 juli 2017.
Dorpscentrum
- Marktplein 2a. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen
van geluid tijdens een feest aan de exploitant van Geniet aan de Amstel op 2 september 2017 van 20.00 uur tot 01.00 uur.
- Koningin Julianlaan 18. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore
brengen van geluid tijdens een feest aan de exploitant van The Party Factory Uit-

-

hoorn op 18 november 2017 van 20.00 uur tot 00.30 uur.
Wilhelminakade 3. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid tijdens het optreden van een zanger aan de exploitant van Café
De Gevel op 21 juli 2017 van 18.00 uur tot 24.00 uur.
Wilhelminakade 5. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid tijdens het optreden van een band aan de exploitant van Café
Drinken & Zo op 22 juli 2017 van 21.00 uur tot 01.00 uur.
Oranjelaan 36, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 28 augustus 2017.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning voor het plaatsen van driehoeksborden aan Event Support Holland
in de peio
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE UITHOORN 2017
Bekendmaking van de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 en de Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Uithoorn 2017. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 mei 2017 de beleidsregels woonruimteverdeling
gemeente Uithoorn 2017 heeft vastgesteld en dat de gemeenteraad op 6 juli 2017
de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 heeft vastgesteld. Na bekendmaking treedt de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2017 in werking. Deze verordening vervangt de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2016. In de
Huisvestingsverordening wordt uitwerking gegeven aan de Huisvestingswet 2014 en
zijn regels opgesteld over de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de
woningvoorraad. De gemeenten die tot 2016 onderdeel uitmaken van de Stadsregio
Amsterdam werken elk met een eigen verordening, die inhoudelijk is afgestemd en
in lijn is met de laatste regionale verordening. De bestaande praktijk van het toewijzen van sociale huurwoningen blijft ongewijzigd. Het aanbod van sociale huurwoningen wordt nog altijd op de website van WoningNet (www.woningnet.nl) bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders hebben op 20 juli 2017 besloten om de uitvoering van de verordening, voor zover het besluiten op aanvragen voor huisvestingsvergunningen betreft, te mandateren aan de in Uithoorn actieve woningcorporaties,
te weten Eigen Haard en Woonzorg Nederland.
Besluit Informatiebeheer gemeente Uithoorn
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 mei 2017 het Besluit Informatiebeheer gemeente Uithoorn 2017 vastgesteld. Dit besluit regelt de ambtelijke
verantwoordelijkheid voor het beheer van documenten en het in goede, geordende
en toegankelijke staat brengen en bewaren van documenten. Het besluit informatiebeheer is gebaseerd op artikel 6 van de Archiefverordening gemeente Uithoorn 2017.
Het besluit is te vinden op www.overheid.nl
Archiefverordening gemeente Uithoorn 2017
Het college maakt bekend dat in de gemeenteraad van 20 april 2017 de Archiefverordening gemeente Uithoorn 2017 is vastgesteld. Deze verordening is gepubliceerd
op 19 juni 2017 en te raadplegen via www.Overheid.nl
Bekendmaking Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2018 en Nadere regels Jeugdhulp Uithoorn 2018
Het college van b&w van de gemeente Uithoorn heeft op 27 juni 2017 de concept
Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2018 en de concept Nadere regels Jeugdhulp Uithoorn 2018 vastgesteld. Per 1 januari 2018 gaat de nieuwe werkwijze de specialistische jeugdhulp van start. Op 10 mei 2016 heeft het college ingestemd met de inkoopstrategie specialistische jeugdhulp 2018 om de nieuwe werkwijze te kunnen realiseren. Deze inkoop is gezamenlijk gedaan door de 14 gemeenten in de regio’s
Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. De nieuwe werkwijze kent de volgende uitgangspunten:
- Hulp wordt zo snel en dichtbij mogelijk geboden
- Regie ligt bij ouders, zo nodig met steun van lokale toegang of de Gecertiﬁceerde Instellingen (GI)
- Er is één hoofdaannemer
- Behalen van het resultaat staat centraal
- De integrale ondersteuningsbehoefte is het uitgangspunt (breed kijken)
- Vereenvoudiging van prijs, ondersteuning en vormen van hulp
Om de nieuwe werkwijze te kunnen uitvoeren zijn er een aantal maatregelen nodig. Een van deze maatregelen is het wijzigen van de verordening en nadere regels
(voorheen ﬁnancieel besluit) en voor 1 januari 2018 vast te stellen. De verordening en
nadere regels zijn in de eerste plaats een uitwerking van het regionale inkoopkader
jeugdhulp. Daarnaast zijn binnen de verordening een aantal punten die een speciﬁeke uitwerking kennen van de lokale situatie en indirect gerelateerd zijn aan de nieuwe
inkoop. Samen met de regionale uitgangspunten sluit hiermee de verordening volledig aan op de lokale situatie De concept verordening ligt vanaf 24 juli tot 4 september
ter inzage in het gemeentehuis. De concept verordening is ook te vinden op de website van de gemeente. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om schriftelijk zienswijzen op de concept verordening in te brengen. Zienswijzen kunt u schriftelijk tot indienen tot 4 september door een e-mail te sturen naar gemeente@uithoorn.nl o.v.v.
J. Bakker of schriftelijk naar J. Bakker, afdeling Leven, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Bekendmaking nadere regels maatschappelijke ondersteuning
Door het college van B&W van de gemeente Uithoorn zijn de nadere regels maatschappelijke ondersteuning (juli 2017) vastgesteld. De nadere regels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2017 treden in werking op de dag na deze bekendmaking.

Fabian hoopt
op een échte oplossing.
WWW.UITHOORN.NL

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Lees in ons magazine Voortleven wat drie generaties
vertellen over de impact van een nierziekte. Aan te vragen
via nierstichting.nl/nalaten

