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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.

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

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

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Burgerzaken gesloten
22 september
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

Rondje Stelling feestelijk
geopend door Ria Zijlstra
Afgelopen zaterdag, 3 september
2016, heeft Wethouder Ria Zijlstra
bij Het Rondje Stelling 2016 het kanon mogen ontsteken, waarmee
de ﬁetsers voor het Rondje Stelling

2016 werden “weggeschoten”. Het
startsein van een leuke fietstocht,
waarbij de groene omgeving rondom Amsterdam en het Fort als monument extra belicht zijn.

Leerlingen en leerkrachten
gaan aan de slag met techniek
Tijdens de Techniek Driedaagse op
25, 26 en 27 oktober worden basisschoolleerlingen van de groepen 7
en 8 uit De Ronde Venen, Uithoorn
en Nieuwkoop uitgedaagd een knikkerbaan te ontwerpen waar knikkers zo lang mogelijk onderweg zijn
langs een creatieve route en laat de
knikkers onderweg een programma op de computer in werking stel-

len. Ook leerkrachten gaan daarvoor ontwerpen en programmeren en met deze opgedane kennis
met de leerlingen op school aan de
slag. Op 27 oktober 2016 wordt tijdens de Open-avond van de Techniek Driedaagse in De Ronde Venen de winnende school bekend gemaakt.Voor meer informatie kijk op
www.technetamstelenvenen.nl

WERK IN UITVOERING
Werkzaamheden
Vuurlijn-West

Vanaf 12 september tot en met 23
september werken we aan de weg
in De Kwakel aan het gebied Vuurlijn-west. We gaan hier een fietsstraat maken om de verkeersveiligheid te verhogen. Wij sluiten de weg
voor het doorgaande verkeer in fases af. De omleiding staat met gele
borden aangegeven. Vanaf 12 september kunt u dan gebruik maken
van de Drechtdijk, Boterdijk en vanaf 19 september van de Drechtdijk,
Noorddammerweg.

Drechtdijk

Vanaf 26 september tot en met 30
september werken wij aan de Drechtdijk. Het gaat hier om asfaltonderhoud en de aanleg van ﬁetsstroken.
De weg wordt niet afgesloten voor

doorgaand verkeer, maar u kunt hier
wel hinder van ondervinden. U kunt
dan gebruik maken van een alternatieve route via de Vuurlijn-West,
Hoofdweg. Ook de pendeldienst van
Arriva is hier op aangesloten.

Kap bomen sportpark
Randhoorn

Voor de aanleg van de nieuwe BMX
baan op het sportpark Randhoorn
worden 2 berken en 1 sierpeer (in
de Groenstrook aan de oostzijde
van het veld langs de wielerbaan) en
10 veldesdoorns (in de brede groenstrook aan de westzijde van het
veld, tussen het veld en de bestaande bouw aan de Noorddammerweg)
gekapt. De BMX baan wordt aangelegd op het oude trainingsveld van
de Legmeervogels aan de Randhoornweg.

Zaterdag 10 september 2016 is het
Open Monumentendag. Ook in Uithoorn en De Kwakel kunt u gratis
de monumenten bezoeken. Tussen
11.00 en 16.00 uur bent u van harte
welkom. In De Hoeksteen, de Thamerkerk en Fort aan de Drecht zijn
rondleidingen of bijzondere activiteiten. Verder kunt u ook een kijkje nemen in Brouwerij De Schans, Brasserie Du Nord, Geniet aan de Amstel
en de theetuin bij de Tolhuissluis.
Bij de monumenten die van een ORcode zijn voorzien, kunt u met een
smartphone informatie ophalen van
de website Oneindig Noord-Holland
(www.onh.nl/nl-NL/gemeente/22/uithoorn)

Bij mooi weer is een fietstocht aan
te bevelen. Die neemt u mee langs
de mooiste plekken van De Kwakel
en Uithoorn.
Onthulling kunstwerk
Open Monumentendag begint met
het onthullen van kunstwerk door
wethouder Ria Zijlstra. Het kunstwerk is gerelateerd aan Rietveld. De
onthulling is bij de vijver naast De
Hoeksteen om 11.00 uur.
Programma
Op www.uithoorn.nl vindt u het verdere programma en tijden van Open
Monumentendag in Uithoorn en De
Kwakel.

Inspraakavond Uithoornlijn
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.
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.
Besluitvormingsproces
Van 2 tot en met 29 juni 2016 vond

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.

Fietstelweek
Heel Nederland telt mee
Op 19 september start het grote nationale ﬁetsonderzoek. Al onze ﬁetsbewegingen gaan we in kaart brengen. Zo maken we van Nederland
een nog ﬁjner ﬁetsland. Om mee te
doen heb je alleen je ﬁets, je mobiele
telefoon en de gratis Fietstel-app nodig. Bovendien maak je ook nog eens
kans op een kleurrijke nieuwe ﬁets.
Scholieren
Dit jaar roepen we ook middelbare scholieren op om deel te nemen
aan het nationale fietsonderzoek.

Zo brengen
we ook de
veel gefietste
routes richting
scholen in kaart.
Downloadt de app
met zoveel mogelijk klasgenoten,
maak zoveel mogelijk fietskilometers. De klassen met de meeste kilometers van de school maken kans
op één van de drie helikoptervluchten.
Doe mee!
Kijk op www.ﬁetstelweek.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN 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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden 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 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:
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 september 2016 t/m 13 oktober 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513 111.
- 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) 513 111.
- Vaststelling uitwerkingsplan Vinckebuurt, Beroepperiode 9 september 2016
t/m 20 oktober 2016, Inlichtingen bij Wonen en Werken, R.A. Noorhoff, (0297)
513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hotroom. Ontvangen 19 augustus 2016.
- Industrieweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
grondgebonden zonne-energiesysteem. Ontvangen 31 augustus 2016.
De Kwakel
- Cyclamenlaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de
woning op de 1e verdieping. Ontvangen 22 augustus 2016.
- Iepenlaan 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 30 augustus 2016.
- Iepenlaan nabij 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning. Ontvangen 31 augustus 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- In het Midden 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
dakterras. Ontvangen 29 augustus 2016.
Thamerdal
Zijdelveld 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het verharden van een oprit.
Ontvangen 8 augustus 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
gevelreclame. Ontvangen 18 augustus 2016.
- Herman Gorterhof 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
een zolderkamer naar een logiefunctie. Ontvangen 10 augustus 2016.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kinderdagverblijf.
- Jaagpad nabij 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
stal.
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
Hoofdweg 55, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten.
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.

WWW.UITHOORN.NL

De Kwakel
- Boterdijk achter 174, vergunning kabels en leidingen voor Stedin B.V. voor het
maken van een gestuurde boring voor HL gasleiding ten behoeve van drie G4
aansluitingen. Bezwaar t/m 22 september 2016.
- Verklaring van geen bezwaar aan J.G.H. Wegbrands voor het realiseren van
een uitweg aan de Iepenlaan 52 te De Kwakel.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Park Krayenhoff fase B6, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen
van drinkwaterleiding ten behoeve van nieuwbouw. Bezwaar t/m 14 september 2016.
- Verklaring van geen bezwaar aan Muziekvereniging KnA voor een buitenconcert bij de ﬂats in de Legmeer op zondag 25 september 2016.
Dorpscentrum
- Verklaring van geen bezwaar voor Artishock Events & Marketing voor de passage van de hardlopers van de DiaBeatit Run op zaterdag 1 oktober 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Onthefﬁng geluidshinder voor het Drechtfort voor het afvuren van een kanonschot op zaterdag 3 september om 08.00 uur, om 09.00 uur en om 10.00 uur.
Het kanonschot is het ofﬁciële startschot van de deelnemers aan het ﬁetsevenement Rondje Stelling.
Thamerdal
- Melding van een incidentele festiviteit op zondag 18 september 2016 van
17.00 uur tot 22.00 uur bij Hotel Hengelsport, Zijdelveld 54.
SUBSIDIEAANVRAGEN BELEIDSREGEL 9
Op basis van de algemene Subsidieverordening 2012 (ASV 2012) heeft het college van Burgemeester en wethouders op 30 augustus 2016 beleidsregel 9 voor
subsidieaanvragen 2017 vastgesteld met een ﬁnancieel voorbehoud. De beleidsregels 1 t/m 8 en 10 t/m 13 zijn eerder vastgesteld.
Procedure structurele subsidie
Aanvragers hebben de gelegenheid subsidieaanvragen voor structurele subsidies 2017 die vallen onder beleidsregel 9 in te dienen tot uiterlijk 1 oktober 2016.
De uiterste aanvraagdatum voor de structurele subsidies die vallen onder de overige beleidsregels is 1 september 2016.
Procedure incidentele subsidie
Een incidentele subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden, mits de activiteiten passen binnen de genoemde criteria en voorwaarden in de subsidieregeling.
De aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 13 weken voorafgaand
aan de start van de activiteiten te worden aangevraagd.
Subsidie aanvragen
Er dient altijd gebruik te worden gemaakt van de ofﬁciële aanvraagformulieren, bij
voorkeur het e-formulier (alleen in te vullen via Google Chrome). Het formulier is
beschikbaar via het digitaal loket op de website van de gemeente: www.uithoorn.
nl, digitaal loket, alle producten. In het andere geval kunt u het formulier printen en
per post opsturen aan Gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
- Daanen Altforst BV - Er worden breekwerkzaamheden verricht op de locatie
Straatsburgﬂat in Uithoorn waarbij een mobiele puinbreker in werking wordt
gebracht. De duur van de werkzaamheden is 6 werkdagen tussen 07:0 uur en
19:00 uur in de periode van 12 september 2016 tot en met 14 november 2016.
Er zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op
grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt
geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.

Vervolg op volgende blz.

o f f i ci ë l e me d e d e l in ge n e n B e k e n d ma k in ge n
Vervolg van vorige blz.
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.

Vaststelling uitwerkingsplan VinckeBuurt

Burgemeester en wethouders van Uithoorn; overwegende dat de raad van de gemeente bij besluit van 17 oktober 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt heeft
vastgesteld; dat het voornoemde bestemmingsplan op 23 april 2014 onherroepelijk is geworden; dat in het bestemmingsplan een bestemming Wonen - uit te werken (artikel 9) is opgenomen, welke bestemming door burgemeester en wethouders dient te worden uitgewerkt; dat het ontwerp-uitwerkingsplan Vinckebuurt met
ingang van 16 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; dat deze terinzagelegging is gepubliceerd en bekendgemaakt op de gemeentepagina
van de Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website van de gemeente;

www.uithoorn.nl

dat gedurende de termijn van terinzagelegging belanghebbenden hun zienswijzen op het plan bekend konden maken; dat op voornoemd ontwerp uitwerkingsplan geen zienswijze kenbaar zijn gemaakt; dat op grond van artikel 3.9a van de
Wet ruimtelijke ordening burgemeester en wethouders binnen 8 weken na afloop
van de termijn van terinzagelegging omtrent de uitwerking besluiten; gelet op artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening;
Besluiten
- het uitwerkingsplan, als vervat in planindentificatiecode NL.IMRO.0451.
uwvinkcebuurt-VG01, ongewijzigd vast te stellen.
Uithoorn, 29 augustus 2016

