
G E M E E N T E N I E U W S

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. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /
receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 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
vrijdag 08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
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.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele 
commissievergaderingen en informatie 
over de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of 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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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. 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 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 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.

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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Voorontwerp “Iepenlaan deelgebied 6”. Inspraakperiode 11 juli 2016 t/m 21 

augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Vaststelling Iepenlaan deelgebied 5. Inspraakperiode 15 juli 2016 t/m 25 au-

gustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Vaststelling Drechtdijk 90 en hogere waarde Wet geluidhinder. Inspraakperi-

ode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-terrein. Inspraakperi-
ode 15 juli 2016 t/m 25 augustus 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Jaagpad 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. Ontvangen 29 juli 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

clubhuis voor wielrennersvereniging UWTC. Ontvangen 21 juli 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Canadese Gans 25 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van een dakopbouw boven de garage. Ontvangen 20 juli 2016.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- UWTC - aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van het 

Rondje Stelling op 3 september 2016. Ontvangen 2 augustus 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van 53 woningen en 21 appartementen. Ontvangen 22 juli 2016.

 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
- Vuurlijn 24. Verklaring van geen bezwaar aan HSV Thamen voor het organise-

ren van: Een jeugdweekend op 27 en 28 augustus 2016; Een fi lmavond voor 
aspiranten en junioren op 24 en 25 september 2016. Boterdijk achter 174, ver-
gunning kabels en leidingen voor het aanleggen van drinkwater aansluitingen 
ten behoeve van nieuwbouw. Bezwaar t/m 6 september 2016.

- Boterdijk achter 174, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen van 
gas- aansluitingen ten behoeve van nieuwbouw. Bezwaar t/m 6 september 
2016.

- Hoofdweg 81 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbrei-
den van een bedrijfsgebouw. Bezwaar: t/m 13 september 2016. 

Dorpscentrum
- Vergunning aan Starpromotions B.V. voor het organiseren van een kadomarkt 

op 5 en 6 november 2016. Bezwaar t/m 7 september 2016. 
Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 70, omgevingsvergunning voor het realiseren van een ver-

diepingsvloer. Bezwaar: t/m 12 september 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks).
- Weegbree 20, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden van het LS-

net en plaatsen van een 10 kV trafostation. Bezwaar t/m 9 september 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 101, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de centra-

le entree. Bezwaar: t/m 14 september 2016.

W W W . U I T H O O R N . N L

 WIJZIGING AFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, 
 IOAW EN IOAZ 2015 
De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 2 juni 2016 besloten tot eerste wijziging 
van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015. 
In de afstemmingsverordening was nog geen grondslag opgenomen in verband 
met de medewerkingsverplichting in het kader van de Participatiewet, zoals het 
meewerken aan het aan het afl eggen van de taaltoets in het kader van de Wet 
taaleis. Door het opnemen van de medewerkingsverplichting in de verordening, 
kan het college de bijstand verlagen indien een belanghebbende niet meewerkt 
aan het afl eggen van een taaltoets, of andere plichten die voortvloeien uit de me-
dewerkingsplicht zoals genoemd in de Participatiewet. De genoemde verlaging 
is vastgesteld op 20% van de bijstandsnorm gedurende één maand. In geval van 
recidive wordt de duur van de verlaging verdubbeld.   

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

 PUBLICATIE BELEIDSREGELS
De gemeente Uithoorn nodigt organisaties uit om bij te dragen aan het realiseren 
van wenselijke maatschappelijke effecten. Een organisatie kan hiervoor een aan-
vraag indienen voor een structurele of incidentele subsidie. 
Op basis van de algemene Subsidieverordening 2012 (ASV 2012) heeft het col-
lege van Burgemeester en wethouders op 21 juli 2016 de beleidsregels 1 tot en 
met 8 en 10 tot en met 13 voor subsidieaanvragen 2017 vastgesteld met een fi -
nancieel voorbehoud. Met betrekking tot Beleidsregel 9 Taalontwikkeling wordt op 
dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw beleid voor VVE 2017-2020. 
Voor de defi nitieve vaststelling van beleidsregel 9 komt in september 2016 een 
separaat voorstel. 
Procedure structurele subsidie
Aanvragers hebben de gelegenheid subsidieaanvragen voor structurele subsidies 
2017 in te dienen tot uiterlijk 1 september 2016. 
Met betrekking tot beleidsregel 9 Taalontwikkeling is besloten de aanvraagtermijn 
voor subsidie in afwijking van de verordening (artikel 7 lid 1 en 3) op 1 oktober 
2016 te stellen in plaats van 1 september 2016.
Procedure incidentele subsidie
Een incidentele subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden, mits de activitei-
ten passen binnen de genoemde criteria en voorwaarden in de subsidieregeling. 
De aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 13 weken voorafgaand 
aan de start van de activiteiten te worden aangevraagd. 
Subsidie aanvragen
Er dient altijd gebruik te worden gemaakt van de offi ciële aanvraagformulieren, bij 
voorkeur het e-formulier (alleen in te vullen via Google Chrome). Het formulier is be-
schikbaar via de home pagina van de website van de gemeente: www.uithoorn.nl, 
bij ‘ik wil een subsidie aanvragen’. In het andere geval kunt u het formulier prin-
ten en per post opsturen aan Gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

WERK IN UITVOERING

Let op: het is verboden om te zwemmen in een passantenhaven. Het 
is namelijk gevaarlijk om tussen boten te zwemmen. 

GENIET VANAF DE KADE

WELKOM BIJ 
PASSANTENHAVEN AEME-STELLE

Verboden te zwemmen in de 
haven
Bij mooi weer is het lekker zwem-
men in de Amstel bij de steigers in 
het Dorpscentrum. We begrijpen dat 
de kade en de steigers van ons ver-
nieuwde Dorpscentrum er erg uitno-
digt om hier te zwemmen. Het is in 
de haven, net als in de rest van Ne-
derland, verboden om te zwemmen.
De politie heeft al eerder in een op-
roep laten weten dat het gevaarlijk is 
om onder de steigers en terrassen te 
zwemmen. Dat kan levensgevaarlijk 
zijn en de politie raadt dit ten zeer-
ste af! De kans dat de jonge zwem-
mers gewond raken door draaiende 
scheepsschroeven of onder de stei-

gers komen vast te zitten is groot. 
Voor hulpverleners is dan haast on-
mogelijk om ze eronder vandaan te 
krijgen als het fout is gegaan. Naast 
het feit dat het verboden is om in ha-
vens te zwemmen brengt dit niet al-
leen jezelf in gevaar, maar ook an-
dere bootgebruikers. De bewoners, 
bootbezitters, ondernemers en poli-
tie vragen de ouders van deze jon-
geren om hen nog eens voor te hou-
den dat het riskant en daarom ver-
boden is, om in een haven te zwem-
men..Wil je weten waar je in de buurt 
kunt zwemmen? Kijk op www.zwem-
water.nl voor offi ciële zwemlocaties.

Blijf op de hoogte van de 
actuele verkeerssituatie of 
wegwerkzaamheden
Blijf op de hoogte van alle wegwerk-
zaamheden in Uithoorn en De Kwa-
kel via de pagina werk in uitvoering 
op de website, Facebook en Twitter 
van de gemeente en de gemeente-
pagina. 
Heeft u verder nog vragen, dan kunt 

u ons ook bellen via (0297) 513 111. 
Omwonenden van eventuele werk-
zaamheden ontvangen informatie 
via een bewonersbrief. Bij de werk-
zaamheden in De Kwakel kunt u ook 
uw informatie halen via www.arriva.nl 
en www.pwn.nl

Dag van de Democratie
Op zaterdag 10 september vie-
ren we de internationale Dag van 
de Democratie. De gemeente Uit-
hoorn doet ook mee en organi-
seert op deze dag diverse activi-
teiten in het gemeentehuis. 

Dag van de Democratie
15 september is door de VN uitge-
roepen tot de Internationale Dag 
van de Democratie. Sinds enke-
le jaren wordt er ook in Nederland 
aandacht besteed aan deze dag. 
Met één reden: mensen laten be-

seffen hoe belangrijk het is dat ze 
in vrijheid hun stem kunnen laten 
horen. Dit jaar vinden er in diverse 
gemeenten en provincies in heel 
Nederland activiteiten plaats op 
zaterdag 10 september om politiek 
dichter bij de inwoners te brengen.

Blijf op de hoogte
Achter de schermen wordt nu hard 
gewerkt aan het programma en al-
le activiteiten voor deze dag. Hou 
de Gemeentepagina en de websi-
te goed in de gaten!




