4 SEPTEMBER 2013

G

E

Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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CO L O F O N

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, rijbewijzen, 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.: 0297513111, e-mail: dorpscentrum@uithoorn.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 zaterdag van 9.00-12.30 en van 13.0016.30 uur. Dinsdag, donderdag, zondag en ofﬁciële feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Verloren en gevonden
voorwerpen naar de gemeente
naf 1 september 2013 kunt u bij de
gemeente terecht voor het aangeven
van een gevonden voorwerp of het
melden van een verloren voorwerp.
De politie heeft deze taak overgedragen aan de gemeente. Mocht u het
vermoeden hebben dat het om diefstal gaat, dan moet u natuurlijk wel
naar de politie. Diefstal blijft tenslotte
een politiezaak!

Hoe doe ik aangifte?

2. Aangeven bij de gemeente
3. Zelf bewaren of afgeven bij de gemeente?
4. Aangifte doen bij de politie

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer lezen
over dit onderwerp? Bel met 0297513111 of stuur een e-mail naar gemeente@uithoorn.nl of kijk op www.
uithoorn.nl/verlorenofgevonden

U kunt op twee manieren aangifte
doen bij de gemeente: via het aangifteformulier op de website www.uithoorn.nl/verlorenofgevonden of via
de informatiebalie van de gemeente.
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Het Mantelzorg Steunpunt
zoekt (zorg)vrijwilligers
Het Mantelzorg Steunpunt zoekt zorgvrijwilligers om tijdelijk een
mantelzorger te ondersteunen. U geeft wat vrije tijd om te wandelen,
sporten of winkelen met iemand die dementerend is of een beperking
heeft. U krijgt professionele begeleiding en training. Voorkennis is
niet nodig. U bepaalt zelf wanneer u tijd vrij maakt. In de ochtend,
middag, avond of weekend:

Wij zijn met iedere hulp erg geholpen.
Is dit iets voor jou? Of ken je iemand anders
neem dan contact met ons op. Bel voor meer
informatie 0900-1866 (lokaal tarief) of e-mail
mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl

Einde groot onderhoud N201
in zicht

Wat kunt u doen met het
gevonden voorwerp?

1. Teruggeven aan de eigenaar, indien mogelijk

Open Monumentendag 2013
In Uithoorn drie monumenten open
Kijken hoe glasparels gebrand worden, iets leren over de architect Gerrit
Rietveld, luisteren naar orgelmuziek
en een kerktoren beklimmen. Het kan
zaterdag 14 september in de drie monumenten die in Uithoorn meedoen
aan Open Monumentendag. Duizenden monumenten in het land verwelkomen dat weekend publiek. In Uithoorn zijn zaterdag 14 september

I

open van 10.00 tot 16.00 uur: de Thamerkerk en Fort aan de Drecht. De
Hoeksteen kan worden bezocht tijdens de openingstijden van de bibliotheek: 11.00 tot 15.00 uur.
Wilt u meer lezen over de monumenten die te bezichtigen zijn, kijkt u dan
op www.uithoorn.nl voor uitgebreide
informatie.

De ingrijpende onderhoudswerkzaamheden aan de N201 tussen Amstelhoek en Vinkeveen naderen hun
einde. In de vroege ochtend van 2
september kan het verkeer weer ongehinderd gebruik maken van een
opgeknapte weg die er weer voor jaren glad en comfortabel bij ligt.

Werkzaamheden
parallelweg

Aansluitend aan het groot onderhoud gaat de aannemer aan de slag
met het maken van een parallelweg.
Tussen 2 september 2013 en 30 juni 2014 wordt het bestaande pad
langs de N201, tussen de N212 en

de Veenweg, omgebouwd tot parallelweg. Hierdoor wordt deze route comfortabeler en veiliger voor ﬁetsers en bestemmingsverkeer. Deze
werkzaamheden geven weinig hinder voor het doorgaande verkeer en
de aanliggende percelen blijven bereikbaar. Doorgaand fietsverkeer
wordt omgeleid via de aangegeven
omleidingsroutes (N212, Mijdrechtsedwarsweg, Veenweg).
Wilt u op de hoogte blijven van alle
werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg @werkaandewegutr of
@gem_uithoorn dan op Twitter.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE 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.

TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via www.
ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
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 Afvalstoffenhefﬁng
- 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
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan

Tijdelijk:
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl
- Publicatie wijzigingen Keurbesluit vrijstellingen en Beleidsregels Keurvergunningen 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 93 94
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid. Beroepsperiode van 2 augustus 2013 tot en met 12 september 2013. Inlichtingen bij Ruimtelijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111
- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Contactpersoon: mevrouw G. Nieuwendijk, 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 0297513111
- Onttrekken van weg aan openbaarheid: de verbindingsweg tussen de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan. Ter inzage van 18 juli t/m 28 september 2013.
Info: de heer van de Pol, tel. 0297-513111
- Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 113 Inzageperiode 23 augustus 2013 tot
en met 3 oktober 2013, Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, W.M. van de Lagemaat, 0297 513111
- Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veiligheid
en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.

Zijdelwaard (Europarei)
- Willem Klooslaan 56, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van
het bestaande gevelkozijn door een schuifpui in de voorgevel. Ontvangen 28 augustus 2013.

WWW.UITHOORN.NL

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Iepenlaan 51, het oprichten van een woning met bijgebouw. Bezwaar: t/m 8 oktober 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
- Kuyperlaan 19, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding
en een berging. Bezwaar: t/m 7 oktober 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Achterberglaan 46, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de constructie.
Bezwaar: t/m 11 oktober 2013.
- Zijdelwaardplein, vergunning aan C1000 Zijdelwaard voor het innemen van een
incidentele standplaats met een Promobus op 12 oktober 2013. Bezwaar t/m 8
oktober 2013.

Uithoorn - De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend op 14 september
2013 aan:
- Mevrouw P. van der Does namens het Diabetes Fonds voor het houden van een
collecte op de Streekmarkt te Uithoorn.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders. Tot uiterlijk 5 oktober 2013 kan tegen voormelde vergunning bezwaar
worden aangetekend.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Aanwijzingsbesluit weekmarkt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om als tijdelijke locatie van de weekmarkt het parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan aan te wijzen. Het parkeerterrein zal daartoe nog worden uitgebreid.
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt tot en met
17 oktober 2013.
MANDAATBESLUIT

Burgemeester en wethouders hebben op 25 januari 2013 besloten om het hoofd
van de afdeling Leefomgeving te mandateren om te besluiten op de subsidieverzoeken inzake de beleidsregel voor subsidie duurzame energiemaatregelen bestaande
bouw voor particulieren gemeente Uithoorn 2013-2016, met ondermandaat aan de
coördinator van het cluster projecten.
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 telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.

