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

Gemeente uithoorn 
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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen, 
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten 
voor de rest van het jaar op onze website www.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

t/m 26 aug. Open Zomer Atelier, elke vrijdag van 14.00 - 16.00 u. Kosten: 
 vrijwillige bijdrage. Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352
3-7 aug.  Polderfeest Feestcomité De Kwakel, evenemententerrein 
 De Kwakel 
3 aug. Workshop aquarelleren, 13.30 - 15.30 u. € 25. 
 Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
4-7 aug. Circus Herman Renz, evenemententerrein Legmeer. 
 Info: www.renz.nl
14 aug.  Inschrijfdag voor de cursussen van volgend jaar, 13.00 - 17.00 u. 

CREA Uithoorn, Grevelingen 56
14 aug. Open tuindag, 13 - 16 u. Tuin Bram de Groote, t/o Boterdijk 61. 
15-17 aug. Driedaagse cursus vrijuit zingen, 9.30 - 12.30 u, Atelier de Ro-

de Draad, Pr. Margrielaan 86. Nadere info: Carla de Brave, tel.: 
0297-567773

17 aug. Zomerbingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof: 14.00 - 16.30 u, zaal 
open 13.45 u. Kaartjes: € 0,50.

17 aug. Workshop beeldtaal, 13.30 - 15.30 u. € 15. 
 Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
18 aug.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00 - 21.30 u, kos-

ten: €5,- (incl. thee en teksten)
21 aug.  Beachvolleybal- en voetbaltoernooi in Julianalaan, 10.00 - 19.00 

u. Nadere info: Martin van Groenigen, tel.:  06-24775739
23 aug. Bewonersoverleg Europarei, ‘t Buurtnest, 19.30 uur
24 aug. Miniworkshop speksteen, 13.30 - 15.30 u. € 15. 
 Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
24 aug. Buurtschouw bij Dorpshuis De Quakel, start bij Dorpshuis, 17.30 u
27, 28 aug. Expositie ’n Positief wonder, schilderijen van Sabina van Gemert 

en beelden van Anneke Schipper. Galerie Fort a/d Drecht, 
 Grevelingen 50. Open: 12.00-17.00 u. 
27 aug. Tropical Night St. Werkgroep Horeca Uithoorn; Dorpscentrum/

Schans, 20.00 - 01.00 u.
27 aug. Workshop speksteen, 10.00 - 15.00 u. € 50 (incl. materiaal en 

lunch). Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
30 aug. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 u. 
31 aug. Miniworkshop speksteen, 13.30 - 15.30 uur. € 15. 
 Meer info: Astrid van Zelst, 0297-540352.
31 aug. Buurtschouw Anjerlaan, start bij bankje, 17.30 u.

evenementen vanaf september 2011 
staan op www.uithoorn.nl

Zomerdienstregeling 
gemeentepagina
Net als in voorgaande jaren zal de Uithoornse gemeentepagina tij-
dens de zomervakantie van de scholen alhier niet wekelijks, maar om 
de week gepubliceerd worden. Deze dienstregeling gaat in per 20 ju-
li en duurt tot 31 augustus. De gemeentepagina verschijnt na 3 augus-
tus weer op, 17 augustus en 31 augustus. En dus niet op 10 augustus 
en 24 augustus. Vanaf 31 augustus verschijnt de gemeentepagina weer 
wekelijks (31 augustus, 7 september  enz.).

Baggeren aan elzenlaan 
noodzakelijk voor verbetering 
waterkwaliteit van Zijdelmeer 

spreekuur 
gemeentesurveillanten op 
4 augustus vervalt
Op donderdag 4 augustus vervalt het inloopspreekuur van de gemeentesur-
veillanten. Zij hebben gewoonlijk op donderdagen een vrij inloopspreekuur 
van 8.30 uur tot 12.00 uur aan de balie in het gemeentehuis. Nu de surveil-
lanten er op 4 augustus niet zijn, ligt er bij de balie een formulier klaar waarop 
u uw verhaal kwijt kunt. De surveillanten nemen dan z.s.m. telefonisch con-
tact met u op.

Jeugdgezondheidszorg van de 
GGD verhuist 16 september
De Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam verhuist op 16 september 
 naar het Gezondheidscentrum alhier aan Provincialeweg 30 D. 

tijdelijk hondenborden
Veel hondenuitlaters houden zich 
goed aan de regels voor de honden-
gebieden. Maar jammer genoeg niet 
iedereen. Wij krijgen nog veel klach-
ten over hondenpoep op andere 
groenstroken, de stoep en zelfs op 
speelveldjes. Dit komt vooral voor 
op groenstroken of speelveldjes bij 
een hondenroute of losloopgebied. 
Om nog eens extra duidelijk te ma-
ken dat dit niet de bedoeling is plaat-
sen we op diverse overlastplaatsen 
tijdelijk borden, die aangeven dat 
deze plekken geen onderdeel zijn 
van het hondenuitlaatgebied!

De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden 
te vinden op of rond het veld tussen 
woningen Bieslook en hondenrou-
te, het grasveld naast Marsmanlaan 
12, het grasveld aan de Elsschot-
laan en het grasveld voor Krodde 2 
t/m 18. 

extra controles
Op de plekken waar de borden 
staan controleren de gemeentesur-
veillanten extra. Als zij een overtre-
ding constateren, kunt u een boete 
krijgen. 

De algemene regels
In Uithoorn zijn de hondenroutes en 
hondenlosloopgebieden duidelijk 
aangewezen met opvallende borden 
en paaltjes. De paaltjes met rode (uit-
laatroute) en groene (losloopgebied) 
plaatjes geven de grenzen aan. Voor 
de losloopgebieden geldt dat honden-
poep niet hoeft te worden opgeruimd 
en honden los mogen lopen. Op de 
hondenroutes moeten de honden zijn 
aangelijnd en moet de poep op ver-
hardingen worden opgeruimd. In het 
groen mogen de drollen blijven lig-
gen. Overal elders moet de hond al-
tijd zijn aangelijnd en moeten drollen 
worden opgeruimd. Op speelplaatsen 
mogen honden helemaal niet komen. 
Meer informatie kunt u vinden op ht-
tp://www.uithoorn.nl/Wonen_en_wij-
ken/Wijken_en_buurten/Honden

nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen bij voorkeur 
via e-mail (gemeente@uithoorn.nl, 
o.v.v. hondenborden), of telefonisch 
(513111) of schriftelijk (gemeente Uit-
hoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn) 
een locatie voor tijdelijke hondenbor-
den voorstellen. Geregeld worden 
de borden op een nieuwe locatie ge-
plaatst.

De waterkwaliteit van het Zijdelmeer 
moet worden verbeterd. Eén van de 
maatregelen die Waternet hiervoor 
treft, is het verlagen van het water-
peil van het Zijdelmeer met vijf cen-
timeter. In de winter van 2011 - 2012 
staan de laatste werkzaamheden 
hiervoor op de agenda. De ligplaat-
sen van de woonarken bij de Elzen-
laan hebben nu niet voldoende diep-
te om die peilverlaging te realiseren. 
Omdat de gebruikte ligplaatsen in ei-
gendom zijn van de gemeente heeft 
het college van B&W daarom op 26 

juli besloten deze ligplaatsen in het 
najaar van 2011 uit te baggeren. 

uitvoering
De baggerwerkzaamheden van de 
gemeente zullen in nauwe samen-
werking met Waternet worden opge-
pakt. De bewoners van de woonar-
ken hebben inmiddels een brief ont-
vangen over de baggerwerkzaamhe-
den. Ook worden de (gevolgen van 
de) werkzaamheden met iedere be-
woner in een persoonlijk gesprek 
doorgesproken en afgestemd. 

euROOOPeRA is nieuws uit de 
europarei
Onder het motto ‘onze buurt is meer 
dan de optelsom van flats’ organi-
seert Buurtbeheer Europarei samen 
met een aantal enthousiaste bewo-
ners een openluchtvoorstelling op 
zondagmiddag 18 september. Onder 
leiding van dirigent Ferdinand Beuse 
wordt momenteel hard gewerkt aan 
een plan voor een spetterende pre-
sentatie van opera- en musicalach-
tige fragmenten. Tijdens een Sing-in 

kunnen de deelnemers zich van 
14 tot 16 uur voorbereiden op 

de presentatie. Die vindt 
plaats   aan het einde van 

de middag op de gale-
rijen van een van 

de f la ts .  Het 
wordt een 

specta-

culaire gebeurtenis, waarbij de diri-
gent op een hoogwerker een hele flat 
laat zingen. 

Zing ook mee!
EUROOOPERA wordt georgani-
seerd door en voor bewoners van de 
Europarei, maar de deelname is na-
drukkelijk opengesteld voor alle zan-
gliefhebbers in Uithoorn en daarbui-
ten. Volwassenen € 2,50, kinderen 
gratis. Aanmelding via www.Eurooo-
pera.nl Telefonische informatie bij 
Hanneke Bruinsma,  Nasséra Achah-
boun of Elfriede Henraat (telefoon-
nummer 562201).

Verloopt binnenkort de geldig-
heid van uw paspoort, Nederland-
se identiteitskaart of uw rijbewijs? 
Heeft u geen zin in lange wacht-
tijden aan de balie bij burgerza-
ken? Maak dan een afspraak en 
u wordt direct door ons geholpen. 
Wij adviseren u niet tot het laat-
ste moment te wachten met het 
aanvragen van een nieuw docu-
ment. Voor een nieuw paspoort, 
Nederlandse identiteitskaart en 
rijbewijs heeft u een recente pas-
foto nodig die voldoet aan de ge-
stelde eisen. Raadpleeg hiervoor 
onze website www.uithoorn of 
www.paspoortinformatie.nl hier 
staan ook de pasfoto-eisen op die 
gelden voor een reisdocument en 
voor een rijbewijs. Voor de regels 
betreffende ouderlijke toestem-
ming bij het in het bezit stellen van 
een eigen document voor kinde-

ren verwijzen wij u ook naar onze 
website. 
Leges:
Paspoort                                € 52,10
Nederlandse identiteitskaart 
t/m 13 jaar                                € 9,20
Nederlandse identiteitskaart 
vanaf 14 jaar                               € 43,85
Rijbewijs                                 € 41,35

Openingstijden burgerzaken:
Maandag/Dinsdag/Donderdag
8.30 uur tot 14.00 uur vrije inloop
afspraak van 14.00 uur tot 17.00 
uur
Woensdag van 8.30 uur tot 20.00 
uur vrije inloop
Vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur 
vrije inloop
Indien u een afspraak wilt maken 
neem dan contact op met de af-
deling Publiekszaken, het cluster 
Burgerzaken 0297-513111

Voorkom lange wachttijden 
aan de balie burgerzaken

nieuwe locatie tijdelijke 
hondenborden
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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. He-
laas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de of-
fi 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 bibli-
otheek 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 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 arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den 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.

 

 TER INZAGE
Permanent: 
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School. 
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008.   
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. 

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning 

Roodhalsgans 135. Ter inzage van 29 juni t/m 10 augustus 2011. Contactper-
soon: mw. S.I. van der Waals, 0297 – 513111.

- Verkeersbesluit braderie 10 september 2011. Ter inzage van 29 juni – 10 au-
gustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111. 

- Legger Primaire wateren en daarin aanwezige werken. Ter inzage van 4 juli 
t/m 16 augustus 2011. Verantwoordelijke instantie Hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi en Vecht, tel. 0900-9394. Contactpersoon gemeente: de heer R. van 

Buuren, tel. 0297-513111. 
- Verkeersbesluit over instellen maximum snelheid 30 km/uur op Randweg Oost. 

Ter inzage  van 20 juli t/m 31 augustus 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit over instellen eenrichtingverkeer Randweg Oost tussen 11 juli 
en 30 september 2011. Ter inzage  van 20 juli t/m 31 augustus 2011. Contact-
persoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit over instellen 30 km/uur zone in verblijfsgebeid De Legmeer 
tussen Aan de Zoom, In het Rond, In het Midden en Zonnedauw. Ter inza-
ge van 3 augustus t/m 14 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit over aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Zijdelwaard (Europarei)
- Albert Verweylaan 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een WMO-unit. Ontvangen 28 juli 2011

 BESLISTERMIJN AANVRAGEN 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:
Industrieterrein
- Industrieweg 15, aanvraag vergunning voor het vestigen van een bedrijf in aan-

koop en verkoop van auto’s
- Anthony Fokkerweg 26, aanvraag vergunning voor het vestigen van een be-

drijf in aankoop en verkoop van auto’s als nevenactiviteit bij tankstation Eshuis 
& Kroezen

 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
- Wiegerbruinlaan 4A en 4B, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van 

reclame-uitingen t.b.v. de Multimate en  Home Decor en het plaatsen van 5 
vlaggenmasten. Bezwaar: t/m  31 augustus 2011.

- Industrieweg 6, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de productie-
ruimte met een nieuwe hal. Bezwaar: t/m 1 september 2011.

De Kwakel
- De Kwakel Zuid (De Oker), omgevingsvergunning voor het oprichten van 84 

woningen. Bezwaar: t/m 9 september 2011.
- Noorddammerweg 30. Melding ontvangen voor het organiseren van een out-

letverkoop van Amstelhof Health Club & Intersport/ Duo Sports van 3 t/m 5 no-
vember 2011.

Dorpscentrum
- Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan. Vergunning aan de heer Duijkers voor het 

innemen van een standplaats op de dinsdag met een mobiele verkoopwagen 
voor de verkoop van vis. Bezwaar t/m 29 augustus 2011

Marktplein/Kon. Julianalaan
- Vergunning aan Stichting Cardanus voor het organiseren van het evenement 

Film aan de Amstel op 17 september 2011 van 20.00 – 23.30 uur. Bezwaar t/m 
5 september 2011

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 24, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 30 augustus 2011.
Skateboardbaan Meerwijk
- Vergunning aan Stichting Cardanus voor het organiseren van het evenement 

Xtreme Showdown op 11 september 2011 van 10.00 – 18.00 uur. Bezwaar t/m 
30 augustus 2011.

Thamerdal
- Zijdelveld 54, omgevingsvergunning voor het slopen van het hotel en de aan-

grenzende berging. Bezwaar: t/m 29 augustus 2011.
- Zijdelveld 54, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een hotel. 

Beroep: t/m 14 september 2011.

 GEWEIGERDE (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.
Thamerdal
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom 

op het achtererf. Bezwaar: t/m 29 augustus 2011.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Zijdelwaard (Europarei) Arthur van Schendellaan 100e Vergunning aan buurt-

beheer Europarei voor het organiseren van een zeskamp op 15 augustus 2011 
en een kinderkermis op 26 augustus 2011 van 12.00 tot 17.00 uur. Bezwaar 
t/m 29 augustus 2011 

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN WELSTANDSCOM- 
 MISSIE.
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

 VERKEERSBESLUITEN
De Legmeer
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het verblijfsgebied De Legmeer 
begrensd door Aan de Zoom (zuid), In het Rond (oost) en In het Midden (noord) en 
Zonnedauw (west) aan te wijzen als 30 km/uur zone. Binnen dit gebied bevinden 
zich de straten Madelief, Muur, In het Midden, Melde, Legmeerplein, Zegge, Zon-
nedauw, Zilverschoon en Aan de Zoom vanaf Geertruidahoeve. Dit verkeersbe-
sluit met tekeningen ligt tot en met woensdag 14 september 2011 ter inzage. Daar-
tegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de wo-
ning Johan de Wittlaan 34 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 14 september 2011 ter inza-
ge. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN BESLUIT 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet aan Stichting Amstelveens Sportbedrijf ten behoeve van het 
horecagedeelte van sporthal De Scheg, Arthur van Schendellaan 100a te Uithoorn 
een drank- en horecavergunning willen verlenen voor het schenken van alcohol-
houdende dranken. Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden van pa-
racommerciële aard ter voorkoming van oneigenlijke mededinging.  
Het ontwerp van dit besluit ligt van 4 augustus tot en met 14 september 2011 ter 
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
6 weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgenomen besluit 
schriftelijk kenbaar maken.

 VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “MEERWIJK”
Op 7 juli 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan 
“Meerwijk” als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPMeerwijk-VG01, 
gewijzigd vast te stellen. 
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het be-
stemmingsplan:
het toevoegen van een trillingsonderzoek en een verkeersonderzoek aan de on-
derzoeksplicht bij het wijzigingsbevoegdheid voor de openstelling van de bussluis. 
het aanpassen van de bouwhoogte van Boterdijk 3 en 5 op de verbeelding van 11 
meter naar 9 meter. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan Meerwijk liggen met ingang van 5 augustus 2011 ge-
durende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meer-
wijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de 
openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstij-
den van de bibliotheek. 
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 inge-
steld 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, 3 augustus 2011
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