
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

Informatiecentrum Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn. Tel.: 0297-
513111, e-mail: dorpscentrum@uit-
hoorn.nl. Geopend op dinsdag t/m 
vrijdag van 13.00-17.00 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

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en za-
terdag van 9.00-12.30 en van 13.00-
16.30 uur. Dinsdag, donderdag, zon-
dag en offi ciële feestdagen gesloten.

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
21 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-mailservice 
om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

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

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
- 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, Be-
roepsperiode 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 Keurvergunnin-
gen 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. Beroepsperi-
ode 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. Contact-
persoon: mevrouw G. Nieuwendijk, 0297-513111

- Onttrekken van weg aan openbaarheid: de verbindingsweg tussen de Thamer-
laan en de Prins Bernhardlaan. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 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

- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot 
en met 3 oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de La-
gemaat, 0297 513111

 KENNISGEVING VOORGENOMEN AFWIJKING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 2.12, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan tot 2 juni 
2014 voor het hierna te noemen plan:
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelij-

ke huisvestingen Winkelcentrum Zijdelwaard.
Genoemd plan ligt van vrijdag 23 augustus 2013 tot en met donderdag 3 oktober 

2013 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn 
van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethou-
ders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff)
- Geertruidahoeve 19, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning op 

de eerste verdieping. Bezwaar: t/m 25 september 2013.
- Ringslang 54, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Be-

zwaar: t/m 27 september 2013.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 113”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan “Drechtdijk 113” met ingang van vrijdag 23 augustus 2013 gedurende 
zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Op 10 april 2013 hebben burgemeester en wethouders een ruimte voor ruimte over-
eenkomst gesloten met de eigenaar van het perceel Drechtdijk 113. Kern van deze 
overeenkomst is dat alle opstallen van het bestaande glastuinbouwbedrijf aan de 
Drechtdijk 113 worden gesloopt. Het gehele perceel achter het woonlint wordt gras-
land. In het lint wordt één woning gerealiseerd. Voorliggend voorontwerpbestem-
mingsplan betreft de herziening van de bestemmingen voor het te slopen glastuin-
bouwbedrijf en voor de bouw van een woning.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Drechtdijk 113” ligt vanaf vrijdag 23 augustus 2013 
tot en met donderdag 3 oktober 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, geduren-
de de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende 
de openingstijden van het dorpshuis. 
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van 
de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met in-
achtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling 
van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 21 augustus 2013.

 REGELING CAMERABEWAKING 2013
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn is op 1 maart 2013 
akkoord gegaan met de Regeling Camerabewaking. Deze regeling heeft betrekking 
op de gemeentelijke gebouwen; Gemeentehuis en Gemeentewerf, en maakt het 
mogelijk deze panden aan de buitenkant te beveiligen door middel van camera’s. 
De regeling is binnenkort te zien op de regelingenbank van de gemeente Uithoorn 
http://uithoorn.regelingenbank.nl

 GEWIJZIGDE VLAGINSTRUCTIE MINISTERIE BZK I.V.M. 
 TROONWISSELING
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn is op 22 juli 2013 in ken-
nis gesteld omtrent de gewijzigde Vlaginstructie van het Ministerie van BZK. Deze 
wijziging heeft geen grote gevolgen voor het vlaggen bij de gemeentelijke gebou-
wen; enkel de uitbreiding dat vanaf heden ook zal worden gevlagd bij de Gemeen-
tewerf (Industrieweg 25), voor het vlaggen bij het Gemeentehuis (Laan van Meer-
wijk 16) wijzigt niets. Het vlaggenprotocol zoals gehanteerd zal worden gepubliceerd 
op de website, 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 natuur hand in hand gaan. 
Informatie over spelen en de 
speelplekken in Uithoorn is te le-
zen op de website: www.uithoorn.
nl/spelen. De gemeente is be-
nieuwd wat u als inwoner van Uit-

hoorn en De Kwakel van de speel-
plekken vindt. Op www.uithoorn.
nl vindt u de enquête. Het invullen 
hiervan kost maar een paar minu-
ten en kan tot en met 25 augus-
tus. Daarna wordt uitslag van de 
enquête verwerkt in de evaluatie 
van het speelbeleidsplan. Na de 
zomer bespreekt de gemeente-
raad van Uithoorn de evaluatie en 
de eventuele adviezen over spe-
len in de komende jaren.

Over ruim twee weken is de N201 
tussen Amstelhoek en Vinkeveen 
voor de komende jaren weer bereik-
baar en veilig voor alle verkeer. In 
de zomerperiode wordt er een gro-
te onderhoudsklus geklaard tussen 
de Tienboerenweg en de Herenweg 
in opdracht van de provincie Utrecht. 
Tussen 12 juli en 2 september werkt 
de aannemer 7 dagen per week en 
24 uur per dag om de hinder voor het 
verkeer en de omgeving zo kort mo-
gelijk te laten zijn.

Het groot onderhoud betreft het ver-
vangen van de deklaag, inclusief een 
gedeelte van de onderliggende con-
structie. Groot onderhoud aan de 
provinciale wegen vindt periodiek 
plaats en is noodzakelijk voor de ver-
keersveiligheid en het wegcomfort. 
De werkzaamheden vinden gefa-
seerd plaats waarbij steeds een an-
der weggedeelte op de schop gaat 
en totaal wordt afgesloten om het 
werk te kunnen uitvoeren.

Afsluiting en adviesroute
De N201 tussen Amstelhoek en Vin-
keveen is gedurende de hele perio-
de afgesloten voor doorgaand ver-
keer dat wordt omgeleid via de rijks-

wegen A2-A9 en A4. Doorgaand ver-
keer en vrachtverkeer is niet welkom 
op het lokale wegennet van De Ron-
de Venen omdat dit schade en hinder 
geeft en verkeersonveilig is. Er wordt 
een dringend beroep gedaan op be-
drijven en chauffeurs om zich aan 
de adviesroute te houden die dui-
delijk staat aangegeven. Verkeers-
regelaars zijn ingezet om niet-be-
stemmingsverkeer terug te sturen en 
te helpen bij het vinden van de juis-
te route.

Komende wegafsluitingen
- Fase 4: wegvak Hofl and - Benzi-

nestation afgesloten van 19 au-
gustus 05.00 uur tot 26 augustus 
05.00 uur 2013.

- Fase 5: wegvak Benzinestation - 
Tienboerenweg afgesloten van 26 
augustus 05.00 uur tot 2 septem-
ber 05.00 uur 2013.

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

Spelen in Uithoorn




