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G
Postadres
Postbus 8
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CO L O F O N

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
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.
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Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag,
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.

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 kunt u vinden in het colofon.

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.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op
0297-513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

dracht van uw gemeente. De controleurs die bij u aan de deur komen
kunnen zich legitimeren door middel
van een legitimatiebewijs dat door de
gemeente is verstrekt. Mocht u een
hond hebben die u nog niet heeft aangemeld door middel van het gemeentelijke aanmeldformulier, kunt u dit nu
alsnog doen. U voorkomt hiermee dat
een boete wordt opgelegd als blijkt
dat de hond reeds langere tijd in uw
bezit is. U kunt een aangifteformulier
downloaden op de website van www.
gemeentebelastingenamstelland.nl

op de Heijermanslaan tot aan de
ABN Amro bank afgesloten in verband met het verbouwen van het winkelcentrum.
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OF F IC IËL E M ED ED E LIN 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.

Afsluiting parkeerterrein
Heijermanslaan
Vanaf 18 augustus 2014 wordt het
parkeerterrein op Zijdelwaardplein
vanaf Heijermanslaan tot de ingang
C1000 en de langsparkeerplaatsen
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Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Controle hondenbelasting
Binnenkort wordt weer gestart met
de jaarlijkse controle van de hondenbelasting. Deze controle wordt uitgevoerd door een extern bureau in op-
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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:
- Bestemmingsplan Drechtdijk 109. Beroepsperiode 11 juli 2014 t/m 21 augustus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297-513111.
- Bestemmingsplan Boterdijk Eigen Haard locaties 1 t/m 4, Beroepsperiode 11
juli 2014 t/m 21 augustus 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. Blonk,
0297-513111.
- Ontwerp-uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland. Inzageperiode 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014, Inlichtingen bij Leefomgeving,
L. Becker, (0297) 513111.
- Verordeningen sociaal domein gemeente Uithoorn. Inzageperode : 16 juli 2014
t/m 27 augustus 2014, Inlichtingen bij afdeling ontwikkeling, M. Reijnen, (0297)
513111.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Molenlaan 70, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 4 september 2014.

De Kwakel
- De Oker, omgevingsvergunning voor het bouwen van een houten voetgangersbrug De Oker. Bezwaar: t/m 11 september 2014.
- Het Fort 28, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. Bezwaar: t/m 11 september 2014.
- Tamboer 1, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning boven de
garage. Bezwaar: t/m 3 september 2014.
- Ter hoogte van Kalslagerweg 20, omgevingsvergunning voor het realiseren
van een duiker. Bezwaar: t/m 5 september 2014.
- Drechtdijk 9, Vergunning aan de exploitanten van horecabedrijf V.O.F. Bistro9
voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 1 augustus 2017 en een dranken horecavergunning. Bezwaar t/m 11 september 2014
- Vuurlijn 24, Verklaring van geen bezwaar aan HSV Thamen voor het organiseren van een jeugdweekend op 22 en 23 april 2014.
- Evenementen- / Rozenlaan, Vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor het
organiseren van De Kwakelse Kermis van 30 augustus t/m 2 september 2014
op het evenemententerrein in De Kwakel. Bezwaar t/m 10 september 2014
- Drechtdijk, Melding ontvangen van de heer Van Diemen voor het verplaatsen
van een uitweg van Drechtdijk 69 naar de Drechtdijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht Skatebaan Meerwijk te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het
aanleggen van een sport- en spelvoorziening bij Skatebaan Meerwijk. Bezwaar: t/m 4 september 2014 .
- Grevelingen 30, vergunning kabels en leidingen voor het verzwaren van het
LS-net. Bezwaar t/m 8 september 2014.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 120, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen
van een integraal kindcentrum. Beroep: t/m 17 september.
Dorpscentrum
- Schans, Marktplein, Wilhelminakade, Vergunning aan Stichting Werkgroep
Horeca Uithoorn voor het organiseren van Tropical Night op 30 augustus 2014.
Onthefﬁng artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan de exploitanten van Café
Drinken & Zo, Café De Gevel en Café Herbergh 1883 voor het schenken van
zwakalcoholhoudende dranken tijdens Tropical Night op 30 augustus 2014.
Bezwaar t/m 4 september 2014
- Wilhelminakade 13 en 23, Vergunning aan de exploitant van horecabedrijf
Mazzel Steakhouse en Pizzeria Uithoorn voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 23 juli 2017. Bezwaar t/m 2 september 2014
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, Vergunning aan Stichting Speel Mee Uithoorn
voor het organiseren van de Speel Mee Week van 11 t/m 15 augustus 2014 in
en rondom Sporthal De Scheg. Bezwaar t/m 8 september 2014
- Arthur van Schendellaan 40-44, Vergunning aan Blom & Blom Fietsexperts
voor de verkoop van consumentenvuurwerk van 29 t/m 31 december 2014.
Bezwaar t/m 4 september 2014
TROPICAL NIGHT

Burgemeester en wethouders hebben besloten een alcoholverbod in te stellen in
het gebied dat op bij deze publicatie behorende tekening is aangegeven , behoudens het eventterrein waar Tropical Night wordt gehouden en dat met een blauwe kleur is aangegeven; Het verbod is van kracht op 30 augustus 2014 (Tropical
Night) vanaf 20.00 uur tot 31 augustus 2014 03.00 uur.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking binnen zes weken na verzending/afgifte van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht. Volledigheidshalve wordt erop gewezen
dat ook andere belanghebbenden tegen deze beslissing bezwaren kunnen indienen. Verzocht wordt hiermee rekening te houden.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wist u dat de gemeente
Uithoorn ook kantoorruimte
verhuurt?
Gebouw De Hoeksteen ligt op een
zeer gunstige locatie op de hoek
van de Alfons Ariënslaan/Hugo de
Grootlaan, aan sierwater en nabij
winkelcentrum Zijdelwaard. Er is
voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt. Het pand is ontworpen door de bekende architect
Gerrit Rietveld en opgenomen op
de gemeentelijke monumentenlijst.
Het dateert van 1965. Het gebouw
beschikt over een lift.
Aan de zijde van de Hugo de
Grootlaan 1 is op de parterre per
direct 30 m² (BVO) kantoor-ruimte te huur. Deze ruimte bestaat uit
o.a. een werkkamer voor twee personen van circa 19 m² BVO en een
wachtruimte van circa 9 m² BVO.
De bij deze kantoorruimte behorende toiletten bevinden zich op de
1e etage.
Op de 2e etage is per direct 139 m²

(BVO) kantoorruimte met (koffie)
keuken en berging/ kopieerruimte te huur. Het betreft een grotendeels open ruimte – er is een inpandige ruimte met lichtkoepel die verder vrij kan worden ingedeeld. Op deze etage is een gemeenschap-pelijk toilet aanwezig.
De 1e etage beschikt over zowel
een dames- als een herentoilet.
In overleg met de overige huurders
kan incidenteel gebruik worden gemaakt van de op de 1e etage gelegen gemeenschappelijke (vergader)ruimte (opp. ±45 m² BVO).
Voor dit gebruik wordt geen extra
huur berekend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.H.E.
Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling van de gemeente Uithoorn, rechtstreeks onder telefoonnummer 0297-513 111.

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Bezworen Kerf 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken
van het bestemmingsplan met betrekking tot het gebruik. Ontvangen 10 juli
2014.
- Kerklaan 28, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van lichtreclame. Ontvangen 28 juli 2014
- Boterdijk 91, aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een stal.
Ontvangen 28 juli 2014.
De Legmeer(Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Schootsveld 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van een
steiger met een hekwerk. Ontvangen 9 juli 2014
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelreclame. Ontvangen 17 juli 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Bruine Lijster 47, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. Ontvangen 18 juli 2014
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Gerberalaan 100, het uitbreiden van de woning aan de zijgevel.
VERLEENDE ONTHEFFING BOUWBESLUIT

Tegen de afgifte van deze onthefﬁng kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, onthefﬁng op grond van Artikel 8.3, lid 3 van het Bouwbesluit 2012 voor het uitvoeren van bedrijfsmatige bouwwerkzaamheden buiten de reguliere werktijden welke daarnaast mogelijk de dagwaarden en daarbij behorende maximale blootstellingsduur zullen overschrijden.
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.

WWW.UITHOORN.NL

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
Verandering tuinbouwbedrijf FNK YoungPlants B.V. Kalslagerweg 2 te De Kwakel.
Deze melding wordt behandeld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Verandering bedrijfspand Kebir Beheer B.V./ Geostick, Molenlaan 70 te Uithoorn
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep. Uithoorn, 6 augustus 2014
LIG- EN KADEGELDEN

De hefﬁngsambtenaar van Uithoorn inzake de Verordening lig- en kadegelden
heeft besloten om het tweede ondermandaat inzake lig- en kadegelden te verstrekken aan medewerkers van JP Recreatiemanagement B.V. Dit besluit treedt
in werking op de dag na bekendmaking in de Nieuwe Meerbode en werkt terug
tot 1 januari 2014.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

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.

