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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.

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.
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.
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 0297513151.
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

Weekend en nachtafsluiting
N207 en N205
Van 5 tot 15 september 2014 werken
de provincies Noord-Holland en ZuidHolland tegelijkertijd aan de provinciale weg N207. In verband met de
werkzaamheden is de N207 tussen
de Getsewoudweg en de N208 afgesloten. Het verkeer tussen Amsterdam (A4) en Hillegom/ Lisse wordt
omgeleid via de A44/N208. Ook de

kruising van de N207 met de N205
wordt aangepakt. In verband met deze werkzaamheden is de N205 tussen de N207 en de Noordelijke Randweg afgesloten. Verkeer van en naar
Nieuw-Vennep / Schiphol kan hier hinder van ondervinden. Meer informatie
en omleidingskaartjes zijn te vinden
op de website www.infoN207.nl
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OF F IC IË L E ME D E DE 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.
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.
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:
- 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.
- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29 augustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade en Marktplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een HWA riool t.b.v. het afkoppelen regenwater en het opnieuw oprichten van de buitenruimte. Ontvangen 20 augustus 2014.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van
gevelreclame ten behoeve van winkelruimte.
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.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 36 – 66. Verklaring van geen bezwaar aan Huurdersbelangenvereniging Fort aan de Drecht voor het organiseren van een Open dag op 30 augustus 2014 van 12.00 tot 17.00 uur.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan de Antiek, Curiosa en Kunstmarkt voor het plaatsen van 12 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de Curiosamarkt op 24
augustus 2014. Bezwaar t/m 1 oktober 2014.
- Vergunning aan Centrum voor Jeugd en Gezin Uithoorn voor het plaatsen van
20 tijdelijke reclamebroden om kenbaarheid te geven aan de Week van de Opvoeding in oktober 2014. Bezwaar t/m 1 oktober 2014.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelwijzigingen ten behoeve van een winkelruimte. Bezwaar: t/m 1 oktober 2014.

De Kwakel
- Pastoor C. Vassenlaan, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen
van een DL-gasnet en het realiseren van huisaansluitingen. Bezwaar t/m 30
september 2014.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
CULTUURCLUSTER DORPSCENTRUM

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum met identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPCultuur-OW01 met ingang van 29 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Op 11 februari 2010 heeft de raad het Masterplan Dorpscentrum vastgesteld. Eén
van de ontwikkelingen binnen dit masterplan is het creëren van een cultuurcluster aan het Marktplein. Dit ter versterking van de voorzieningenstructuur aan de
Amstel.

Inmiddels is de voorgenomen ontwikkeling zover gevorderd dat deze planologisch
is vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan. Binnen het ontwerpbestemmingsplan krijgt de locatie de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’. Binnen het bestemmingsplan zijn binnen deze bestemming op de eerste en tweede bouwlaag sociale-, educatieve en/of culturele activiteiten (zoals een theater, bibliotheek, bioscoop), detailhandel, horeca en dienstverlening toegestaan. Op de tweede bouwlaag zijn woningen en aantal hotelkamers toegestaan. Daarnaast is nog een ondergrondse parkeergarage toegestaan.
Omdat de realisatie van het cultuurcluster met woningen en parkeergarage in strijd
is met het geldende bestemmingsplan moet dit worden aangepast.

Wijzigingen
Van 27 juni tot en met 10 juli 2014 heeft voorontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum ter inzage gelegen. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het wettelijk vooroverleg toegezonden aan diverse (bestuurlijke) instanties. Naar aanleiding van hiervan is één reactie ontvangen. Deze reactie
heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn nog een
aantal ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Hierbij gaat het met name om de resultaten van de verschillende onderzoeken die zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

Alle reacties met daarop de beantwoording en de ambtelijke wijzigingen zijn verwerkt in een Nota inspraak, vooroverleg en ambtelijke wijzigingen. Deze is als bijlage opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum ligt vanaf vrijdag 29
augustus 2014 tot en met donderdag 9 oktober 2014 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de openingstijden ter inzage in de hal
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 Uithoorn en in het informatiecentrum
Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op
de website van de gemeente.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Indienen zienswijze
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa- Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteren hiertegen is nog niet mogelijk.
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
Park Krayenhoff)
vaststelling van het bestemmingsplan.
- Sportlaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclaUithoorn, 27 augustus 2014
me-zuil. Ontvangen 22 augustus 2014.

WWW.UITHOORN.NL

