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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.

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
COLOFON
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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum /
receptie
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
vrijdag
08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Ruimte huren?

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.

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

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

niet mee en gaat deze dag in Uithoorn niet door. Daarbij zijn op deze zaterdag nog twee evenementen gepland waar u naar toe kunt:
de Open Monumentendag en de
Streekmarkt.

Inspraakavond Uithoornlijn

Besluitvormingsproces
Van 2 tot en met 29 juni 2016 vond

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.

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.

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

Dag van de democratie gaat
niet door

Aanmelden
U kunt zich tot 21 september aanmelden als inspreker bij de griffie
van de gemeente Uithoorn via:
- grifﬁe@uithoorn.nl of
- (0297) 513 963
(tussen 10.00 en 14.30 uur)
Bij grote belangstelling wordt misschien een extra bijeenkomst georganiseerd. In dat geval is het mogelijk dat u op een andere datum dan
de 28ste aan de beurt bent. U wordt
hierover en ook over locatie en tijdstip, op tijd geïnformeerd.

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).

Burgemeester of
wethouder spreken?

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

Op donderdag 22 september is de afdeling Burgerzaken (publieksbalie) tot 12.00 open. Vrijdag 23 september bent u weer welkom.
Wilt u zeker zijn van een tijdstip dat u ons kunt bezoeken?
Maak een afspraak via www.uithoorn.nl/afspraak

De gemeenteraad van Uithoorn organiseert op woensdag 28 september een speciale inspraakavond
over de Uithoornlijn. Iedereen kan
van deze gelegenheid gebruik maken om zich rechtstreeks tot de raad
te richten.

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.

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.

Commissievergaderingen

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Op de vorige gemeentepagina
hebben wij aangekondigd dat de
gemeente Uithoorn graag meedoet aan de Dag van de Democratie op zaterdag 10 september.
Bij nader inzien doen wij dit jaar

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.

een uitgebreide consultatieronde
plaats waarbij iedereen kon reageren op de uitkomsten van de onderzoeken en de voorkeursvariant. In
totaal zijn er tijdens de consultatieronde 363 reacties binnengekomen.
Alle indieners van een reactie ontvangen in september een exemplaar
van de reactienota per e-mail. Ook
wordt het document op www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn geplaatst.
In het najaar van 2016 nemen de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen, de regioraad van de Stadsregio Amsterdam en Gedeputeerde
Staten van de Provincie Noord-Holland een besluit over de Uithoornlijn.
In de gemeente Uithoorn staat het
onderwerp op de agenda voor extra
vergadering van de commissie Wonen & Werken op 5 oktober 2016 en
een extra vergadering van de gemeenteraad op 13 oktober 2016.

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 september 2016 t/m 13 oktober 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 44 en ontwerpbesluit Hogere
waarde (Wet geluidhinder). Inzageperiode van 2 september 2016 t/m 13 oktober 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens 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, Buitendijks)
- Aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van Burendag Legmeer door Buurtbeheer Legmeer op 24 september 2016 van 13.00 tot 16.00
uur op het Legmeerplein. Aanvraag ontvangen op 21 augustus 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
- Noordammerweg 30, Exploitatievergunning horecabedrijf aan Health Racquet Club Uithoorn B.V. voor de exploitatie van horecabedrijf Amstelhof Health Club. Bezwaar t/m 21 september 2016.
- Evenemententerrein De Kwakel, vergunning aan Feestcomité De Kwakel voor
het organiseren van de Kermis De Kwakel van 3 t/m 6 september 2016. Bezwaar t/m 26 september 2016.
- Onthefﬁng van art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank door Penelope Events tijdens de Kermis De Kwakel van 3
t/m 6 september 2016. Bezwaar t/m 26 september 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Randhoornweg, vergunning aan circus Freiwald voor circusvoorstellingen van 1 t/m 4 september 2016. Bezwaar t/m 20 september
2016.
- Cort van der Lindenplein 5. Tijdelijke exploitatievergunning en drank- en horecavergunning verleend aan de exploitant van Vajra Indian Restaurant. Bezwaar t/m 7 oktober 2016.

Dorpscentrum
- Schans, Wilhelminakade. Evenementenvergunning en onthefﬁng artikel 35
Drank- en Horecawet verleend aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor
het organiseren van Tropical Night op 27 augustus 2016 van 16.00 tot 01.30
uur. Bezwaar t/m 28 september 2016.
- Marktplein-Wilhelminakade-Stationsstraat-Adm.Tromplaan-Prinses Irenelaan-Dorpsstraat; Evenementenvergunning aan UWTC voor het organiseren
van de wielerwedstrijd Ronde van Uithoorn op zondag 4 september 2016. Bezwaar t/m 4 oktober 2016.
- Marktplein 2 A. Exploitatievergunning horecabedrijf en drank- en horecavergunning verleend aan de exploitant van Geniet aan de Amstel. Bezwaar t/m 7
oktober 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Evenementenvergunning verleend aan Stichting Streekmarkt Uit-

hoorn aan de Amstel voor het organiseren van een streekmarkt op 10 september 2016 van 11.00 tot 17.00 uur. Bezwaar t/m 28 september 2016.

Uithoorn / De Kwakel
- Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend van 16
oktober 2017 tot en met 21 oktober 2017 aan mevrouw L. van der Weijden namens de Vereniging Bartimeus Sonneheerdt te Zeist voor het houden van een
collecte te Uithoorn.
- Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend van
6 juni 2017 tot en met 10 juni 2017 aan: de heer R. van der Giessen namens
de Stichting Oranje Fonds te Utrecht voor het houden van een collecte te Uithoorn.
VERLEEND MANDAAT VOOR UITVOEREN WEGSLEEPVERORDENING

Voor het uitvoeren van de Wegsleepverordening Uithoorn 2008 is mandaat verleend aan de Dienst Stadstoezicht te Amsterdam. Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd door Handhaving en Toezicht te Amsterdam. Er is daarom een
nieuw mandaat verleend aan Handhaving en Toezicht te Amsterdam. Dit besluit
treedt donderdag 1 september 2016 in werking en werkt terug tot 20 juni 2016.
KENNISGEVING VAN ONTVANGST MELDING(EN)
ACTIVITEITENBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn hebben een melding Activiteitenbesluit ontvangen voor het veranderen, wijzigen en/of uitbreidingen van
een inrichting. Het betreft de volgende inrichting(en):
- New York Pizza, Zijdelwaardplein 77A, 1422DL, Uithoorn;
- TTP Cars BV, Wiegerbruinlaan 81, 1422 CB, Uithoorn;
- Geniet aan de Amstel BV, Marktplein 2A, 1421 AC, Uithoorn;
- Broekhof Verpakkingen BV, Bedrijvenweg 2-6, 1424PX, De Kwakel;
- Rijlaarsdam B.V., Bedrijvenweg 2-6, 1424PX, De Kwakel.
- Traiteur van Egmond, Zijdelwaardplein 67, 1422BV Uithoorn.
Informatie over deze melding is te verkrijgen bij het team Vergunningen en Burgerzaken van de Uitvoeringsorganisatie (Duo+), telefoon (0297) 51 32 32.
Tegen de acceptatie van een melding Activiteitenbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS BASISREGISTRATIE
PERSONEN (BRP)

De gemeente controleert of de ingeschreven personen ook daadwerkelijk verblijven op het adres waar ze staan ingeschreven. Om deze controles te kunnen uitvoeren dienen de medewerkers aangewezen te zijn. De directeur van de Uitvoeringsorganisatie Duo+ heeft een aantal medewerkers aangewezen. De betreffende besluiten liggen tijdens kantoortijden voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis te Uithoorn. Zie voor de openingstijden www.uithoorn.nl Het aanwijzingsbesluit is daar eveneens te vinden.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
NOORDDAMMERWEG 44 EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE
(WET GELUIDHINDER)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 44 met planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPNoorddammerweg44-OW01 en het ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) met ingang van vrijdag 2 september 2016 gedurende zes weken ter
inzage ligt.

Toelichting ontwerpbestemmingsplan
Door de omlegging van N201 heeft de oude N201, nu de N196, een andere verkeersfunctie gekregen. Van provinciale weg heeft het nu de functie van een gebiedsontsluitingsweg gekregen. Dit heeft ook invloed op de verkeersintensiteit.
Eerder is het verzoek ingediend door de eigenaar van het perceel Noorddammerweg 44 om de bestemming te wijzigen in een woonbestemming. Een woonbestemming op deze locatie was niet mogelijk vanwege het verkeerslawaai afkomstig van de N201/N196. Door de gemeente is aangegeven dat na omlegging
van de N201 onderzocht gaat worden of deze mogelijkheid er nu wel is. Met dit
bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt om voor het
perceel een woonbestemming op te nemen.
Ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde van maximaal 60 dB als bedoeld
in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op de realisatie van een bestemmingswijziging van het pand Noorddammerweg 44 te Uithoorn, conform het
ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg 44. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Koningin Máximalaan en de
Noorddammerweg. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarde liggen vanaf
vrijdag 2 september 2016 t/m donderdag 13 oktober 2016 ter inzage en zijn digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een belanghebbende zijn
of haar zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde kenbaar maken aan het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8,
1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen,
een beslissing nemen over het verzoek vaststelling hogere waarde.
Uithoorn, 31 augustus 2016

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
NOORDDAMMERWEG 11

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 11 met planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPNoordd11-OW01 met ingang 2 september 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het bestemmingsplan Noorddammerweg 11 is het ingekomen verzoek om de bestemming ‘Agrarisch - Glastuinbouw 1’ te wijzigen in de
bestemming Wonen en Bedrijf - Agrarisch verwant. Verzocht is om het gedeelte
van het perceel achter de woning te voorzien van de bestemming Bedrijf – Agrarisch verwant.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 11 ligt vanaf vrijdag 2 september 2016 tot en met donderdag 13 oktober 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan eenieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 30 augustus 2016
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