
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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
handhaving- 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: 8.30-20.00 uur; 
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. 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

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.

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

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  
www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mail-
service om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng.
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer. 
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer.
Tijdelijk: 
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, 

Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober 
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297-
513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 
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AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noord-
vleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.
nl

- Actieplan Geluidsbelastingkaarten. Ter inzage van 27 juni t/m 8 augustus 
2013. Info: mevrouw J. Kars, tel.: 0297-513111

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp, 
Beroepsperiode vanaf 19 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013. Inlichtingen 
bij Ruimtelijke ontwikkeling, A. Stevens, 0297-513111

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid. Beroepspe-
riode van 2 augustus 2013 tot en met 12 september 2013. Inlichtingen bij Ruim-
telijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Zijdelwaardplein. Beroepsperiode van 
19 juli 2013 tot en met 29-08-2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, A. 
Stevens, 0297-513111

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Dorpscentrum en vaststelling Beeld-
kwaliteitsplan Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade. Beroepsperiode 19 
juli 2013 tot en met 29 augustus 2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, 
A. Stevens, 0297-513111

- Vaststelling beheersverordening Bedrijventerrein Noordwest, Inlichtingen bij 
Ruimtelijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111

- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling 
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september. Contactper-
soon: mevrouw G. Nieuwendijk, 0297-513111

- Onttrekken van weg aan openbaarheid. Ter inzage van 18 juli t/m 28 septem-
ber 2013. Info: de heer van de Pol, tel. 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)
- Aan de Zoom 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

woning aan de voorzijde. Ontvangen 11 juli 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ebro 73, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning 

aan de voorzijde. Ontvangen 17 juli 2013.
Thamerdal
- Kuyperlaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een er-

fafscheiding en een berging. Ontvangen 17 juli 2013.
- Stationsstraat, aanvraag omgevingsvergunning voor het verplanten van een 

Rode Beuk van de Stationsstraat naar de rotonde Amsterdamseweg/Wieger-
buinlaan. Ontvangen 18 juli 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 98, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieu-

wen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 21 juli 2013.
- Zijdelwaardplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijde-

lijke huisvestingen Winkelcentrum Zijdelwaard. Ontvangen 19 juli 2013.

 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:
De Kwakel
- Iepenlaan 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. 

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Muur 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een be-

staand balkon.
Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor de 

reconstructie van de hoofdontsluiting Oude Dorp.

 AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 108, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een aanlegsteiger.

 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.

Dorpscentrum
- Marktplein. Vergunning aan Buurtbeheer Centrum, Uithoorn aan de Amstel 

voor het organiseren van het evenement Burendag en Film aan de Amstel op 
21 september 2013 van 17.30 – 23.00 uur. Bezwaar t/m 28 augustus 2013

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a Vergunning aan Stichting Speel Mee Uithoorn 

voor het organiseren van de Speel Mee week van 12 t/m 16 augustus 2013. 
Bezwaar t/m 28 augustus 2013

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 8, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een geluids-

scherm. Bezwaar: t/m 30 augustus 2013.
- Amsterdamseweg 14, omgevingsvergunning voor het oprichten van een (mo-

tor)fi etsenstalling. Bezwaar: t/m 28 augustus 2013.
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 1, 17, 31, 35 t/m 41, 2, 6 t/m 20, 24, 26 omgevingsver-

gunning voor het realiseren van onderheide terrassen en Pastoor J. van Dij-
klaan 2, 6 t/m 20, 24, omgevingsvergunning voor het realiseren van steigers. 
Bezwaar: t/m 27 augustus 2013.

- Pastoor J. van Dijklaan 28, omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
onderheid terras. Bezwaar: t/m 28 augustus 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Aan de Zoom 20, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 4 september 2013.
- Muur 38, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: 

t/m 28 augustus 2013.
- Muur 80, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar: 

t/m 28 augustus 2013.
Thamerdal
- Zijdelveld 57, omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid ter-

ras. Bezwaar: t/m 30 augustus 2013.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
RECTIFICATIE 
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid.
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 27 ju-
ni 2014 het bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid als vervat in planidentifi -
catiecode NL.IMRO.0451.BPfl orahollandzuid-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
Rectifi catie
De publicatie betreft een rectifi catie van de publicatie in de Nieuwe Meerbode van 
17 juli jl. Deze rectifi catie is benodigd omdat abusievelijk is nagelaten om op 17 
juli jl. dezelfde publicatietekst in de Staatscourant te plaatsen. Dat gebeurt bij de-
ze alsnog. 
Bestemmingsplan
Het geldende bestemmingsplan voor Locatie Zuid (1993) is een globaal bestem-
mingsplan dat indertijd is opgesteld met het doel om een bedrijventerrein te reali-
seren voor bedrijven die aan de bloemenveiling zijn gerelateerd. In overleg tussen 
de veiling en de gemeente is later besloten om kavels op Locatie Zuid te verkopen 
en de bedrijven zelf de bedrijfsbebouwing te laten ontwikkelen. Om de ontwikke-
ling van de kavels in goede banen te leiden, hebben de veiling en de gemeente in 
juni 1998 aanvullende kaders en uitgangspunten voor de kavels vastgelegd door 
middel van het sluiten van een convenant. Bijna alle uitgegeven kavels op Loca-
tie Zuid zijn inmiddels ontwikkeld op basis van deze kaders en uitgangspunten.
De gerealiseerde bebouwing en infrastructuur past binnen het geldende globale 
bestemmingsplan. De kaders van het geldende bestemmingsplan zijn daarbij niet 
gelijk aan de kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant. Het gel-
dende bestemmingsplan is daardoor niet geschikt als actueel beheersplan. Om-
dat Locatie Zuid inmiddels grotendeels is ontwikkeld, is het wenselijk om voor Lo-
catie Zuid een nieuw bestemmingsplan op te stellen dat zal fungeren als actueel 
beheers- en ontwikkelplan.
Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is om een actueel toetsingskader te 
vormen voor het beheer van Locatie Zuid, waarbij de gehanteerde kaders en uit-
gangspunten zoals vastgelegd in het convenant het uitgangspunt vormen. Te-
vens dient het nieuwe bestemmingsplan een toetsingskader te vormen voor de 
ontwikkelingen in de entreezone en de strook tussen het vrachtwagenparkeerter-
rein en de Randweg.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijziging van het plan heeft betrekking op een hoogtemaat die abusievelijk niet 
op de verbeelding was opgenomen. Dit is aangepast. De andere wijziging heeft be-
trekking op de mogelijkheden binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein-Uit te wer-
ken’. De eis dat nieuwbouw een minimale hoogte van acht meter moet hebben, is 
gewijzigd in een voorwaarde dat wordt gestreefd naar een minimale bouwhoogte 
van 8 meter. Dit om zo tot een stedenbouwkundig aanvaardbaar beeld te komen. 
Dit betekent dat, mits gemotiveerd, afgeweken kan worden van de minimale bouw-
hoogte. Meer informatie hierover is te vinden in de Nota zienswijzen. 

Onderhoud busbaan
De provincie Noord-Holland gaat 
groot onderhoud uitvoeren aan de 
busbaan Uithoorn tussen het Bussta-
tion en de busbrug over de Amstel. 
Het werk begint in week 32. In week 
33 en 34 is de busbaan buitengebruik 
en als de weersomstandigheden het 
toelaten is de busbaan in week 35 

weer in gebruik. De bussen over de 
busbaan worden omgeleid. 

De haltes langs de busbaan wor-
den bediend met kleine pendelbus-
sen van en naar het busstation. Uit-
gebreide informatie kunt u teruglezen 
op www.uithoorn.nl

Spelen in Uithoorn
Wat vindt u van de speelplekken in Uithoorn en De Kwakel? 
Vul de enquête in op www.uithoorn.nl

In Uithoorn is tussen 2008 en 2012 het speelbeleidsplan uitgevoerd. In 
de zes buurten zijn nu volop speelplekken te vinden. Ook zijn er twee na-
tuurlijke speelplekken aangelegd waarbij spelen en leren over de natuur 
hand in hand gaan. Informatie over spelen en de speelplekken in Uit-
hoorn is te lezen op de website: www.uithoorn.nl/spelen.
De gemeente is benieuwd wat u als inwoner van Uithoorn en De Kwa-
kel van de speelplekken vindt. Op www.uithoorn.nl vindt u de enquête. 
Het invullen hiervan kost maar een paar minuten en kan tot en met 25 
augustus. Daarna wordt uitslag van de enquête verwerkt in de evalua-
tie van het speelbeleidsplan. Na de zomer bespreekt de gemeenteraad 
van Uithoorn de evaluatie en de eventuele adviezen over spelen in de 
komende jaren.

In de zomerperiode vindt groot on-
derhoud plaats aan de N201 tussen 
Amstelhoek (Tienboerenweg) en Vin-
keveen (Herenweg) in opdracht van 
de provincie Utrecht. Deze werk-
zaamheden kunnen van invloed zijn 
op verkeer van en naar Uithoorn. 

Het groot onderhoud gaat over het 
vervangen van de deklaag, inclusief 
een gedeelte van de onderliggende 
constructie. De werkzaamheden vin-
den in fases plaats waarbij steeds 
een ander weggedeelte op de schop 
gaat en wordt afgesloten om het werk 
te kunnen uitvoeren. 

Werkzaamheden 22 juli t/m 
9 augustus
Fase 2 van het werk vindt plaats van-

af 22 juli tot 9 augustus 20:00 uur. In 
deze fase werkt de aannemer op het 
wegvak van de N201 tussen de In-
genieur Enschedeweg (N212) en de 
Veenweg. Dit wegvak is in die peri-
ode afgesloten voor doorgaand ver-
keer. Een kaartje met de locatie van 
de wegafsluiting en de omleidings-
routes voor doorgaand verkeer en 
bestemmingsverkeer is te vinden op 
www.uithoorn.nl

Meer informatie en kaartjes 
omleidingsroutes
Op onze website www.uithoorn.nl 
vindt u een overzicht van alle werk-
zaamheden, kaartjes voor omlei-
dingsroutes en links naar de websi-
tes en twitteradressen van de provin-
cie en omliggende gemeenten.

Voortgang groot onderhoud 
N201 tussen Amstelhoek en 
Vinkeveen

We hebben lang gewacht op de zo-
mer en genieten nu volop van het 
mooie weer. Helaas zijn er ook na-
delen. Zo kunt u bij deze tempera-
turen maden tegenkomen in uw gft/
restcontainer. Wij hebben voor u een 
aantal tips op een rij gezet om te 
voorkomen dat u maden in de con-
tainer krijgt. 

Daarnaast hebben we ook tips voor 
als u maden en fruitvliegjes aantreft 
in uw container. Ga naar onze web-
site www.uithoorn.nl om deze tips te 
lezen.

Heeft u maden in de 
afvalcontainer?

Vervolg op volgende blz.
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terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota ambtelijke 
wijziging liggen met ingang van 2 augustus 2013 gedurende zes weken ter inza-
ge. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn geduren-
de de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Al-
fons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging, 2 augustus 2013 tot en met 12 sep-
tember 2013, kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld 
door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, 
belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs 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 vastgestelde plan ten opzichte van het 
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak 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 voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling 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 afloopt, 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, 31 juli 2013

 bekendmakinG beLeidsreGeLs VOOr 
 subsidieaanVraGen 2014
Op 17 juli 2013 heeft het college van B&W de beleidsregels voor subsidieaan-
vragen 2014 vastgesteld. Op basis van deze beleidsregels worden instellingen 
in staat gesteld om hun subsidieaanvragen voor het kalenderjaar 2014 in te die-
nen bij de gemeente Uithoorn. In de beleidsregels 2014 staat beschreven op wel-
ke maatschappelijke effecten de gemeente Uithoorn wil sturen, inclusief in aan-
merking komende instellingen en activiteiten. Meer informatie over de beleidsre-
gels 2014 is te raadplegen op www.uithoorn.nl/subsidie.

 beLeidsreGeLs expLOitatie escOrtbedrijf
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 juli 2013 een beleidsre-
gel hebben vastgesteld dat binnen de grenzen van Uithoorn en De Kwakel maxi-
maal drie escortbedrijven zijn toegestaan. De beleidsregel treedt in werking 1 dag 
na bekendmaking.

 uitVOerinG wetteLijke taken dOOr OmGeVinGsdienst 
 nOOrdzeekanaaLGebied
Per 1 april 2013 voert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een aantal 
wettelijke taken uit in opdracht van de Gemeente Uithoorn. Deze taken bestaan 
uit vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu. De be-
drijven die in Uithoorn gecontroleerd zullen worden door toezichthouders van de 
Omgevingsdienst zijn de zwaardere milieu inrichtingen en de glastuinbouwsector. 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de ge-
meente Uithoorn hebben op 11 juni 2013 mandaat, volmacht en machtiging ver-
leend voor het uitvoeren van het verplichte basistakenpakket overeenkomstig de 
bij het besluit behorende mandaatregister aan de directeur van de Omgevings

dienst Noordzeekanaalgebied. Het besluit wordt aangehaald als: ‘Mandaatbe-
sluit Omgevingsdienst NZKG 2013’ en treedt een dag na deze bekendmaking in 
werking. 
Om te bereiken dat de Omgevingsdienst de toezichthoudende taken kan uitvoe-
ren heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de heren R. 
Beurts en R.F.J. Karrenbeld aan te wijzen als toezichthouders in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, Het Bouw-
besluit 2012. De aanwijzing van bovengenoemde toezichthouders is ingegaan 
per 6 juni 2013.

 VaststeLLinG beeLdkwaLiteitspLan “iepenLaan”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni 2013 het beeldkwaliteitsplan “Ie-
penlaan” heeft vastgesteld. Met het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan wordt 
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het herstructureringsgebied Iepenlaan 
gewaarborgd. Door het beeldkwaliteitsplan op te nemen in de welstandnota van 
de gemeente Uithoorn krijgt het beeldkwaliteitsplan Iepenlaan rechtskracht en  
toetsingswaarde bij de welstandsbeoordeling.
terinzage
Het beeldkwaliteitsplan Iepenlaan ligt met ingang van 2 augustus 2013 geduren-
de zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de 
website van de gemeente Uithoorn. Daarnaast ligt het beeldkwaliteitsplan terin-
zage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan 
van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Tegen het raadsbesluit vaststelling beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar of be-
roep worden ingesteld.
Uithoorn, 31 juli 2013

Vervolg van vorige blz.




