
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

COLOFON

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
14 AUGUSTUS 2013

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.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

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 leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 - 2020
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 
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noord-
vleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.
nl

- 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 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

- Publicatie wijzigingen Keurbesluit vrijstellingen en Beleidsregels Keurvergun-
ningen van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ter inzage 25 juli 2013 tot en 
met 4 september 2013. Inlichtingen bij: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 
Evelien van Assenbergh, evelien.van.assenberqh@waternet.nl, tel. 0900-9394

- 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 augustus 2013, Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikke-
ling, A. Stevens, 0297-513111

- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling 
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Con-
tactpersoon: 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

- Kennisgeving voorgenomen afwijking van bestemmingsplan: Zijdelwaardplein, 
aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen 
Winkelcentrum Zijdelwaard. Ter inzage: vanaf vrijdag 16 augustus 2013 tot en 
met donderdag 26 september 2013. Info: afdeling Publiekszaken, 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 Kwakel
- Kwakelsepad 5, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een 

middenspanningskabel. Ontvangen 25 juli 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van rolbanen 

Winkelcentrum Amstelplein. Ontvangen 1 augustus 2013.

 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.
Thamerdal
- Tussen Amsterdamseweg en Thamerlaan/Prins Bernardlaan, omgevingsver-

gunning voor het verdiepen van een viaduct onder de bestaande busbaan. Be-
zwaar: t/m 30 augustus 2013.

- Stationsstraat, omgevingsvergunning voor het verplanten van een Rode Beuk 
van de Stationsstraat naar de rotonde Amsterdamseweg/Wiegerbruinlaan. Be-
zwaar: t/m 10 september 2013.

- Thamerlaan, vergunning kabels & leidingen voor het uitbreiden van het LS-net 
in verband met reconstructie van de Thamerlaan. Bezwaar t/m 11 september.

Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 60, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 16 september 2013.
- Arthur van Schendellaan 59, Verklaring van geen bezwaar aan Buurtbeheer 

Zijdelwaard voor het organiseren van een activiteitenmiddag voor de jeugd op 
2 en 9 augustus 2013 van 13.00 tot 17.00 uur.

De Kwakel
- Kwakelsepad 5, omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een midden-

spanningskabel. Bezwaar: t/m 20 september 2013
Dorpscentrum
- Amstelstraat 2, Vergunning aan de heer Koudijs voor het plaatsen van een af-

valcontainer op de openbare weg van 12 t/m 19 augustus 2013. Bezwaar t/m 
20 september 2013

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 - 2020
Gelet op de verplichtingen in de Wet milieubeheer en de hier uit voortvloeiende 
beleidsvrijheid voor de invulling van de zorgplichten voor afval, heeft de gemeen-
teraad van Uithoorn op 30 mei 2013 onder nummer RV13.31 (S1/P5) besloten:
1.  Het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 - 2020 vast te stellen.
2.  De structurele communicatie met een begroot bedrag van € 25.000 te schrap-

pen en daarvoor in de plaats incidentele communicatie te voeren op de mo-
menten dat er iets wijzigt in de afvalinzameling.

3.  De werkelijke vaststelling van de afvalstoffenheffi ng te betrekken bij het opstel-
len van de begroting (paragraaf lokale heffi ngen).

Het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020 is permanent in te zien bij de receptie 
van het gemeentehuis en is binnenkort te zien op de regelingenbank van de ge-
meente Uithoorn http://uithoorn.regelingenbank.nl

 AANWIJZINGSBESLUITEN GASMETINGEN 
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft op 29 juli 2013 
besloten twee medewerkers van de afdeling Leefomgeving, heren Schramm en 
Van der Werf, aan te wijzen als ambtenaar belast met het uitvoeren van gasme-
tingen specifi ek in riool en waterzuiveringsinstallaties, conform geldende nationa-
le regelgeving, normeringen en richtlijnen. Zij zijn hiertoe gecertifi ceerd en in staat 
om naar gassen te meten en (besloten) ruimten vrij te geven.

 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 tel. 0297-513231. 
Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het 
aanvragen van spreektijd.

Maandag 19 augustus 2013 opent de 
Internationale Taalklas Uithoorn haar 
deuren. Ria Zijlstra, wethouder on-
derwijs, geeft om 08.15 uur het start-
sein. De klas is bedoeld voor nieuw-
komers tussen de 6 en 12 jaar, die de 
Nederlandse taal nog niet of onvol-
doende beheersen. In een klas van 
maximaal 10 leerlingen leren de kin-
deren, samen met andere kinderen 
van allerlei nationaliteiten, de basis 
van de Nederlandse taal. Het is een 
intensief programma dat bestaat uit 
met name woordenschat, maar ook 
lezen, schrijven, rekenen, spelling en 
wereldoriëntatie. Verder wordt er ge-
werkt met specialistische methodes. 
In gemiddeld één jaar moeten de 
leerlingen de Nederlandse taal vol-
doende beheersen om hun school-
opleiding te kunnen voortzetten in het 
reguliere basisonderwijs, bij voorkeur 
in de eigen (woon)wijk.
De ITK-Uithoorn is een gezamenlijk 
initiatief van alle basisscholen in Uit-
hoorn en de gemeente Uithoorn. De 

klas wordt gevestigd in een lokaal 
van Basisschool de Regenboog in 
Uithoorn. 

Waarom een ITK-Uithoorn? 
Met enige regelmaat worden op de 
Uithoornse basisscholen kinderen 
aangemeld die rechtstreeks uit het 
buitenland komen. Dit kunnen kinde-
ren zijn van buitenlandse arbeiders, 
vluchtelingen maar ook van kennis-
migranten of adoptiekinderen. Het 
is belangrijk voor deze kinderen dat 
ze zo snel mogelijk de Nederlandse 
taal vlot en vloeiend leren spreken, 
lezen en ook schrijven. Dat kan het 
beste gebeuren in een kleine, apar-
te groep leerlingen die een hele week 
(Nederlandse) les krijgen. Uithoorn 
sluit hierbij aan bij een landelijke ont-
wikkeling. Er is gekozen voor de leer-
lingen van de groepen 3 t/m 8 om-
dat de jongere kinderen in de kleu-
tergroepen al door de VVE-program-
ma’s (Vroeg- en Voorschoolse Edu-
catie) worden “bediend”. 

Uithoorn krijgt Internationale 
Taalklas (ITK-UIthoorn)

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. 

Afsluiting gedeelte Veenweg tot 
Hofl and inclusief kruispunt 
Veenweg
Van 9 augustus 20.00 uur tot 16 au-
gustus 20.00 uur zijn het kruispunt 
N201 - Veenweg en het gedeelte van 

de N201 tussen de Veenweg en Hof-
land afgesloten. Ook in deze fase 
van het groot onderhoud worden in 
opdracht van de provincie Utrecht op 
strategische locaties verkeersrege-
laars ingezet om het lokale verkeer 
in goede banen te leiden en in ge-
val van calamiteiten de hulpdiensten 
vrije doorgang te verlenen. Speciale 
aandacht is er voor de kruising Rond-
weg – Industrieweg – Stationsweg in 
Mijdrecht. Meer informatie 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 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 
natuurlijke speelplekken aangelegd waarbij spelen en leren over de na-
tuur hand in hand gaan. Informatie over spelen en de speelplekken in 
Uithoorn 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.

Spelen in Uithoorn

De Werkgroep Natuur- en Milieuedu-
catie (NME) van de regio Amstelland-
Meerlanden organiseert in augustus 
en september weer een gratis Na-
tuuroudercursus. Geïnteresseerde 
ouders van basisscholen in de regio 
kunnen aan deze cursus van vier bij-
eenkomsten meedoen.

Natuurouders
Iedere basisschool wil leerlingen de 
natuur laten ervaren en hen onder-
zoek laten doen in de natuurlijke om-
geving. Leerlingen leren met al hun 
zintuigen, niet alleen door te lezen en 
te luisteren, maar ook door te voe-
len en te ruiken. Leerkrachten die 

met hun groep op stap gaan, kunnen 
best een paar helpende handen ge-
bruiken: de natuurouders. Natuurou-
ders kunnen, na een korte training, 
de leerkracht bijstaan bij het natuur-
onderwijs. Om aan de cursus mee te 
doen is voorkennis over natuur of mi-
lieu niet nodig, enthousiasme is vol-
doende.

Cursusdagen
De cursusdagen zijn op zaterdag 
24 augustus en 14 september en 
op woensdagavond 28 augustus en 
4 september. Meer informatie vindt 
u op www.natuurmilieuweb.nl Opge-
ven kan via nme@amstelveen.nl

Start gratis Natuuroudercursus 
in augustus




