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

Gem

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.

n
e e nte U i t h o o r

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

Volgorde werkzaamheden
We beginnen bij de Polderweg in de
berm bij de Bergeend. Hiervoor halen wij de beplanting weg die in de
berm staat tussen de Polderweg en
het gebouw van Ons Tweede Thuis.
Als de werkzaamheden klaar zijn,
komt er in het najaar weer nieuwe
beplanting. Wanneer het werk bij de
Bergeend klaar is, gaan we verder bij
de Polderweg naar de Blauwe Gans.
Verkeersmaatregelen
We verwachten dat het verkeer,
(brom)fietsers en voetgangers de
Polderweg gewoon kunnen blijven
gebruiken. Het kan nodig zijn om

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.

U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook 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

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.

Redactie

Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Herstel riolering Polderweg
Vanaf 10 augustus tot eind september 2015 gaan we een deel van het
hoofdriool in de berm langs de Polderweg herstellen. Dit is bij de oprit
van de Blauwe Gans.

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.

een locatie af te zetten. Als dat zo is,
plaatst de aannemer omleidingsborden. Als wij in de toegangsweg naar
de Blauwe Gans (bij het rioolgemaal)
moeten werken, sluiten wij de weg
af voor motorvoertuigen. Bewoners
kunnen dan via de Korte Polderweg
en de Grauwe Gans rijden. Voetgangers en ﬁetsers kunnen via het voetpad hun weg volgen. Fietsers verzoeken wij om af te stappen.
Tuingroendepot
Tijdens het werk kunnen bewoners
het tuingroendepot aan de Polderweg bij de Bergeend niet gebruiken.
Zij kunnen uw tuinafval wel brengen
naar de andere tuingroendepots:
Laan van Meerwijk / Fregat,
Korte Polderweg / Watsonweg,
Grevelingen.
Kijk op www.recyclemanager.nl voor
meer tuingroendepots.

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet. Inzageperiode: 18 juni 2015
tot en met 6 augustus 2015. Inlichtingen bij afdeling Sociale Voorzieningen
(0297) 513 111.
- Vaststelling uitwerkingsplan “Legmeer-West, de Toekomst, fase 2” Inzageperiode 24 juli 2015 t/m 3 september 2015. Inlichtingen bij A. Stevens, Publiekszaken (0297) 513 111.
- Wijzigingsplan De Kwakel - wro-zone - Wijzigingsgebied 2. Inzageperiode 24
juli 2015 t/m 4 september 2015. Inlichtingen bij D. van der Pol afdeling Publiekszaken (0297)513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Veldmuis 52, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. ntvangen 31 juli 2015.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen
van de voorgevel. Ontvangen 19 juli 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grebbe 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de rechterzijgevel. Ontvangen 23 juli 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Amsteldijk-Noord 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van
het balkon, het wijzigen van de gevelkozijnen en het dak en het plaatsen van
twee dakkapellen. Ontvangen 23 juli 2015.

WWW.UITHOORN.NL

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:

Thamerdal
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van één permanente bedrijfswoning en zes logiesappartementen.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Steenwijkerveld 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een
bedrijfswoning in een burgerwoning
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
- Drechtdijk 21, Onthefﬁng artikel 35 Drank- en horecawet voor het schenken
van zwakalcoholhoudende drank tijdens de kermisoptocht op 8 september
2015 van 8:30 tot 18:00 uur. Bezwaar t/m 8 september 2015.
- Iepenlaan 29, Melding ontvangen van de heer Vermeule voor het realiseren
van een uitweg van het perceel Iepenlaan 29 naar de Iepenlaan in De Kwakel.
- Kerklaan, Vergunning aan Spakenburgse Vishandel Klaas Bos voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van
vis op donderdag de gehele dag. Bezwaar t/m 31 augustus 2015.
- Vuurlijn 30, Onthefﬁng artikel 35 Drank- en horecawet voor het schenken van
zwakalcoholhoudende drank tijdens het AH/Jos v.d. Berg Open Jeugd Toernooi van 8 t/m 16 augustus 2015, het Van der Wurff 35+ Open Gras Toernooi
van 22 t/m 20 augustus 2015 en het Clubkampioenschap Senioren van 5 t/m
13 september 2015 alle dagen van 12.00 tot 24.00 uur. Bezwaar t/m 9 september 2015.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan, Vergunning aan Bellie’s Baguette voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop
van luxe belegde broodjes en hartige taarten op dinsdag en vrijdag de hele
dag. Bezwaar t/m 2 september 2015
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fokkemast 64, Vergunning aan Rutges Vernieuwt voor het plaatsen van een
schaftkeet en een eco-toilet op de openbare weg t/m 28 augustus 2015. Bezwaar t/m 2 september 2015.
- Rietgans 2 t/m 6 en 28 t/m 34, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
gevels van de tweede verdieping. Bezwaar: t/m 9 september 2015.

Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 10-D, Vergunning aan de heer Sassen voor het plaatsen van een afvalcontainer op de openbare weg t/m 3 augustus 2015. Bezwaar
t/m 1 september 2015.
- Prinses Christinalaan 135, omgevingsvergunning voor het realiseren van een
terras bij de delicatessenwinkel aan de Prinses Christinalaan 135 te Uithoorn.
Bezwaar t/m 6 september 2015
Zijdelwaard (Europarei)
- Brederolaan 42, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 9 september 2015.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Opleggen last onder bestuursdwang aan de heer G.A.A. van den Haak en de
rechtspersoon G.A.A. van den Haak Beheer B.V., vanwege het plaatsen van
een slagboom en informatiebord ter hoogte van Zijdelveld 54 te Uithoorn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juli 2015 besloten aan
de heer G.A.A. van den Haak en de rechtspersoon G.A.A. van de Haak Beheer
B.V. een last onder bestuursdwang op te leggen. De last ziet toe op het verwijderen en verwijderd te houden van de slagboom en het informatiebord die geplaatst
zijn in de berm van het Zijdelveld ter hoogte van nummer 54. De slagboom en het
informatiebord moeten binnen zes weken na het nemen van het besluit verwijderd
zijn. Indien de slagboom en het informatiebord niet na deze termijn verwijderd zijn
zullen de bouwwerken op last van het college van burgemeester en wethouders
worden verwijderd. De kosten van het verwijderen van de bouwwerken zullen op
de overtreders verhaald worden. De besluiten kunnen worden opgehaald bij de
publieksbalie van het gemeentehuis.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 melding hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting 4Motive op de locatie Joh. Enschedeweg 92 Uithoorn. Melding ontvangen op 8 juli 2015.
- oprichting Pizzeria Noor op de locatie Legmeerplein 32 Uithoorn. Melding ontvangen op 10 juli 2015.

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, 5 augustus 2015

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.

