
G E M E E N T E N I E U W S

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. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 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

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook 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

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de 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 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 on-
gedaan 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 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Vaststelling uitwerkingsplan “Legmeer-West, de Toekomst, fase 2” Inzagepe-

riode 24 juli 2015 t/m 3 september 2015. Inlichtingen bij A. Stevens, Publieks-
zaken (0297) 513 111.

- Wijzigingsplan De Kwakel - wro-zone - Wijzigingsgebied 2. Inzageperiode 24 
juli 2015 t/m 4 september 2015. Inlichtingen bij D. van der Pol afdeling Pu-
bliekszaken (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
- Drechtdijk 93, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en ver-

groten van een dakkapel. Ontvangen 21 augustus 2015
- Achterweg 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-

drijfswoning naar burgerwoning. Ontvangen 21 augustus 2015

 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
- Evenementenlaan. Vergunning aan Stichting Feestcomité De Kwakel voor het 

organiseren van de Kwakelse Kermis van 5 t/m 8 september 2015. Bezwaar 
t/m 12 oktober 2015.

- Hoofdweg161. Melding ontvangen van Kinderopvang Snoopy voor het organi-
seren van een snuffelmarkt op 29 en 30 augustus en 3 en 4 oktober 2015 van 
09.00 tot 17.00 uur.

- Bedrijvenweg 10, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. 
Bezwaar: t/m 9 oktober 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- In het Midden. Vergunning aan Smits vastgoedzorg voor het plaatsen van di-

vers materiaal op de openbare weg t/m 5 oktober 2015. Bezwaar t/m 30 sep-
tember 2015.

- Veldmuis 52, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde. Bezwaar: t/m 9 oktober 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein. Vergunning aan Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel 

voor het organiseren van de streekmarkt op 12 september 2015 van 11.00 tot 
16.00 uur. Bezwaar t/m 12 oktober 2015.

- Amstelplein. Ontheffi ng artikel 35 van de Drank- en horecawet aan Stichting 
Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel voor het schenken van zwakalcoholhou-
dende drank tijdens de streekmarkt op 12 september 2015. Bezwaar t/m 12 
oktober 2015.

- Laan van Meerwijk. Vergunning aan Stichting Jongeren Uithoorn aan de Am-
stel voor het organiseren van Xtreme Showdown op 5 september 2015 van 
11.00 tot 19.00 uur. Bezwaar t/m 30 september 2015. 

- Gooimeer 9, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de constructie. Be-
zwaar: t/m 30 september 2015.

Zijdelwaard
- Europarei 3. Verklaring van geen bezwaar aan UIthoornse Wieler Trainings 

Club voor het organiseren van de BMX-West competitie op 27 september 2015 
van 09.00 tot 16.00 uur

- Verklaring van geen bezwaar aan UIthoornse Wieler Trainings Club voor het 
organiseren van de Noord Holland Cup op 4 oktober 2015 van 10.00 tot 15.00 
uur.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 25, omgevingsvergunning voor het vergroten van het bal-

kon, het wijzigen van de gevelkozijnen en het dak en het plaatsen van twee 
dakkapellen. Bezwaar: t/m 7 oktober 2015.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan/Dreeslaan, omgevingsvergunning voor het kappen van 

zeven paardenkastanjes. Bezwaar: t/m 1 oktober 2015.

 ALCOHOLVERBOD TROPICAL NIGHT
Burgemeester en wethouders hebben besloten een alcoholverbod in te stellen in 
het gebied dat op bij deze publicatie behorende tekening is aangegeven , behou-
dens het eventterrein waar Tropical Night wordt gehouden en dat met een blau-
we kleur is aangegeven;
Het verbod is van kracht op 29 augustus 2015 (Tropical Night) vanaf 18.00 uur tot 
30 augustus 2015 03.00 uur.

Inschrijving grootste fi etsonderzoek ooit gestart
Al duizenden Nederlanders ingeschreven voor Fiets Telweek

Op 14 september start Nederlands 
grootste fietsonderzoek ooit. Voor 
het eerst worden alle fi etsbewegin-
gen die fi etsers maken in kaart ge-
bracht. Fietsers worden opgeroe-
pen mee te doen aan dit onderzoek, 
dat een week duurt. Inmiddels heb-
ben al meer dan 4500 deelnemers 
zich aangemeld. De resultaten van 

het onderzoek worden gebruikt om 
het fietsnetwerk te verbeteren. De 
Stadsregio Amsterdam, haar ge-
meenten en Almere doen actief mee 
aan dit onderzoek. Waar wordt veel 
gefietst? Welke routes kiezen fiet-
sers vooral in onze regio? En hoe 
snel fi etsen ze? Dat willen we graag 
weten. Zo krijgen we zicht op wel-

ke fi etspaden en routes worden ge-
bruikt en waar fietsers de grootste 
vertragingen oplopen. De resulta-
ten van het onderzoek gebruikt de 
Stadsregio om samen met de ge-
meenten verder te gaan met de in 
juni vastgestelde Investeringsagen-
da Fiets. Het doel is daarbij het re-
gionale fi etsnetwerk te verbeteren. 

Tevens kunnen gemeenten op basis 
van de gegevens het lokale netwerk 
aanpakken.

Speciale app
Voor het onderzoek is een speciale 
smartphone app ontwikkeld: App de 
Fiets! Deze app is beschikbaar voor 
Android en iOS en meet welke rou-
tes fietsers fietsen, hoe lang zij er-
over doen en waar grote vertragin-
gen zijn. Fietsers nemen deel aan 
het onderzoek door de gratis app te 
downloaden in de App of Play store. 
In de provincies Noord-Holland en 
Flevoland hebben al 1000 mensen 
App de Fiets! geïnstalleerd. 
Het fietsonderzoek is tot stand ge-
komen dankzij een unieke samen-
werking van diverse partijen. Naast 
Nederlandse provincies, Stadsregio 
Amsterdam en Metropoolregio Rot-
terdam Den Haag werken ook de 
Nederlandse Fietsersbond, het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu 
en de Bredase hogeschool NHTV 
mee aan de ontwikkeling en verwer-
king van het onderzoek. Onder alle 
deelnemers worden 20 Batavus fi et-
sen verloot. 
Vo lg  F ie ts  Te lweek  op  Face-
book www.facebook.com/stadsre-
gioamsterdam en Twitter https://twit-
ter.com/StadsregioA om op de hoog-
te te blijven van het nieuws en de 
winnaars

Aalsmeerbaan 18L-36R vanaf 
30 augustus in onderhoud
Het baangebruik op Schiphol is aan-
gepast van 30 augustus 22:00 uur 
t/m 27 september 16:00 uur (met 
een mogelijke uitloop t/m 4 oktober 
16:00 uur). In deze periode worden 
de Aalsmeerbaan en de taxibanen 
daar omheen buiten gebruik gesteld 
voor de vernieuwing van het lichtbe-
sturingssysteem en gelijktijdig groot 
onderhoud.
Naar verwachting worden de Zwa-
nenburgbaan en Buitenveldertbaan 
in deze periode vaker ingezet.
Amsterdam Airport Schiphol ver-
nieuwt dit jaar de lichtinstallaties op 
alle start- en landingsbanen. Gelijk-
tijdig wordt het onderhoud aan de 

banen uitgevoerd, zodat de banen 
niet langer dan noodzakelijk buiten 
gebruik hoeven te zijn. Door het on-
derhoud aan de Aalsmeerbaan en 
de taxibanen daar omheen kunnen 
de Zwanenburgbaan en Buitenvel-
dertbaan vaker ingezet worden voor 
vliegverkeer. Hiervoor is ontheffi ng 
aangevraagd en verleend. Het af-
wijkende baangebruik kan leiden tot 
extra hinder. Schiphol vraagt omwo-
nenden om begrip. 
Voor meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer tijdens de werk-
zaamheden belt u met (020) 601 55 
55 of ga naar www.bezoekbas.nl - 
Planning Baanonderhoud.

Wegafsluitingen op 
zondag 6 september
Zondag 6 september is er van alles 
te zien, te doen en te proeven in Uit-
hoorn en De Kwakel: kermis in De 
Kwakel, Ronde van Uithoorn, Ri-
de for the Roses en Amstelproeverij 
langs de Waterlijn. Kijk op www.uit-
hoorn.nl/evenementenkalender voor 
alle informatie over deze evenemen-
ten. Voor The Ride for the Roses en 
de Ronde van Uithoorn zijn bepaalde 
delen van de openbare weg afgeslo-
ten voor verkeer.

Ride for the roses
Voor de Ride for the Roses is de Am-
steldijk-Zuid, Chemieweg, Amster-
damseweg, Thamerlaan en de Ko-
ningin Máximalaan (N196) in Uit-
hoorn afgesloten voor alle verkeer. 
Dat betekent dat de wegen waar het 
100-km peloton overheen komt drie-
kwartier tot een uur zijn afgesloten 
voor alle verkeer en het openbaar 
vervoer. De tijdstippen van de afslui-
ting staan op de gele borden aange-
geven. Afsluitingen en omleidingen 
worden aangegeven met gele bor-

den. Verkeersregelaars leiden het 
verkeer om. Als het peloton voorbij is, 
worden wegen zo snel mogelijk weer 
opengesteld voor verkeer. Voor vra-
gen of meer informatie over de route 
en het evenement kijkt u op www.ri-
defortheroses.nl 

Ronde van Uithoorn
De Ronde van Uithoorn vindt plaats 
op de openbare weg. Het parcours 
loopt via de volgende straten: Admi-
raal de Ruyterlaan (huisnummer 
52 t/m 162), Thorbeckelaan, Prin-
ses Christinalaan, Karel Doorman-
laan, Johan de Wittlaan. Deze we-
gen zijn van 08.00 tot 18.00 uur ge-
sloten. Daar kan ook niet geparkeerd 
worden. Tijdens de wielerronde is het 
niet mogelijk om met de auto het ge-
bied te verlaten. In geval van nood 
kan in overleg met de organisator van 
de Wielerronde de afsluiting tijdelijk 
geopend worden om het parcours-
gebied te verlaten. Voor vragen of 
meer informatie kijkt u op: http://www.
uwtc.nl/wielren/afdeling/wielerronde

Uitnodiging informatieavond 
woningbouwplan 

“De Rietkraag” in De Kwakel
Voor het braakliggende stuk grond tussen woonwijk De Kuil en de Vuur-
lijn / Ringdijk, naast het sportcomplex van KDO heeft Vorm Ontwikke-
ling b.v. een woningbouwplan ontwikkeld met twee-onder-een-kap wo-
ningen, eengezinswoningen en beneden-bovenwoningen. Daarnaast is 
in dit plan ruimte gereserveerd voor acht starterswoningen die Vereni-
ging Cube Starterswoning hier door en voor jongeren wil gaan bouwen.
Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het vooront-
werp hiervan is gereed. Over dit woningbouwplan, genaamd “De Riet-
kraag”, en het voorontwerp bestemmingsplan houden we een informa-
tieavond. Belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomst vindt 
plaats in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel op dinsdag 15 
september 2015. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 
21.30 uur. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffi e of thee.

Het programma ziet er als volgt uit:
- Ontvangst met koffi e of thee
- Opening door Wethouder Polak 
- Toelichting op de plannen door de projectleiders 
 van de gemeente en Vorm.
- Toelichting op inspraakmogelijkheid en het vervolgproces.
- Gelegenheid om vragen te stellen
- Afsluiting
Aansluitend kunt u de plannen verder bekijken.

Na deze informatieavond liggen de plannen ter inzage. U kunt geduren-
de twee weken een inspraakreactie geven op het voorontwerp bestem-
mingsplan. Op de avond geven we daarover verdere informatie. Ook 
wordt deze mogelijkheid gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode op 16 
september a.s.

U bent van harte welkom op 15 september a.s.

In september is er veel te zien, 
te doen en te proeven in Uithoorn. 

Kijk op www.uithoorn.nl/evenementenkalender 
voor alle activiteiten en evenementen in Uithoorn.
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