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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
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 /receptie 
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 en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

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

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
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 commissievergade-
ringen 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:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Van zelf doen leer je het meest: 
Ga lopen en fietsen met je kind!
We weten het eigenlijk allemaal wel: 
al doende leert men. Toch is het 
vooral in de ochtendspits iets waar 
we te weinig bij stil staan. Haastig 
douchen, tanden poetsen, aankle-
den, ontbijten - en hup! Kind achter 
in de auto en snel naar school. He-
laas leren kinderen op de achter-
bank weinig tot niets over het ver-
keer. 

Sneller dan verwacht komt ineens 
het moment dat ze zelfstandig naar 
het voortgezet onderwijs moeten, 
een route die vaak ook nog eens in-
gewikkelder is dan zij tot dan toe ge-
wend zijn.

Ongevalscijfers
Uit de ongevalscijfers blijkt elk jaar 
weer dat in de periode na de zo-
mervakantie een piek te zien is in 
het aantal kinderen dat betrokken 
is bij een verkeersongeval: met na-
me kinderen van 12 jaar zijn de 
klos*. Daarom ondersteunt Vervoer-
regio Amsterdam haar gemeenten 
middels uitvoering van de campag-
ne De scholen zijn weer begonnen. 
Deze campagne richt zich op het ge-
drag van met name automobilisten, 
want gedrag speelt in zo’n 95% van 
de ongevallen (direct en indirect) 
een rol**. Wanneer iedereen reke-
ning met elkaar houdt in het verkeer, 
hopen we het aantal ernstige onge-
vallen omlaag te krijgen. Daarnaast 
roepen we ouders van jongere kin-
deren op om toch vooral lopend of 
fietsend naar school te gaan.

Verkeersveiligheid
Uit onderzoek van het Kennisplat-
form Verkeer en Vervoer (KpVV) uit 
2013 blijkt dat steeds meer kinderen 
met de auto naar school wordt ge-

bracht. 1 op de 3 kinderen wordt met 
de auto gebracht. Dit terwijl 97% op 
fietsafstand van de school woont en 
89,7% zelfs op loopafstand. Ook al 
vinden ouders het vooral erg gezellig 
om te lopen of fietsen met hun kind*; 
de meesten geven aan dat verkeers-
onveiligheid de reden is om toch 
voor de auto te kiezen. Terwijl die-
zelfde auto als belangrijkste veroor-
zaker van verkeersonveiligheid in de 
schoolomgeving wordt benoemd. 
Kortom: een vicieuze cirkel.

Ga lekker lopen of fietsen naar 
school
Alle gemeenten in Vervoerregio Am-
sterdam hebben de ouders van acht-
ste-groepers al gevraagd om in de 
zomervakantie samen de route naar 
de nieuwe school te oefenen. Nu 
roepen we ouders van jongere kin-
deren op om vaker lopend en fiet-
send naar de basisschool te gaan. 
Samen met Veilig Verkeer Neder-
land worden er in september acties 
‘Op voeten en fietsen naar school’ 
georganiseerd op diverse basis-
scholen in de regio. Deze actie heeft 
direct een invloed op de verkeersvei-
ligheid van de schoolomgeving, om-
dat het autoverkeer rondom school 
afneemt. Bijkomend voordeel? Hier-
door durven nog meer ouders ervoor 
te kiezen om lopend of fietsend naar 
school te komen. En daarmee hel-
pen ouders hun kinderen ook op de 
langere termijn, omdat ervaring op-
doen in het verkeer kinderen helpt 
om zelfstandig en veilig aan het ver-
keer deel te nemen. En dat is een 
geruststellend idee, wanneer ze 
straks 12 zijn.

* bron Veilig Verkeer Nederland
** bron SWOV

Taalhuis organiseert 
‘Groot Uithoorns Dictee’
Doe mee op 6 september 2017! De 
week van de Alfabetisering inspireer-
de het Taalhuis Uithoorn tot de orga-
nisatie van ‘Het Groot Uithoorns A2 
Dictee’. A2 staat voor het niveau van 
spreken, luisteren, lezen en schrij-
ven dat nodig is om goed te kunnen 
meedoen in onze samenleving.

Iedereen is van harte welkom om hun 
taalkennis te testen op woensdag 6 
september vanaf 18.30 uur in het ge-
meentehuis aan de laan van Meer-
wijk 16. Om 21.00 uur staat de uit-
reiking van de prijzen(aangeboden 
door Readshop Express Uithoorn) 
op de agenda. Graag wel even aan-
melden via taalhuisuithoorn@stdb.nl
Ria Zijlstra, wethouder onderwijs 
doet ook mee aan het dictee. Hier-
onder legt ze uit waarom: 

3.000 laaggeletterden
“In Nederland hebben meer dan 
2,5 miljoen mensen moeite met le-
zen, schrijven, rekenen en gebruik 
van de computer, 3.000 daarvan wo-
nen in Uithoorn. In de praktijk bete-
kent dit dat mensen brieven van bij-
voorbeeld de overheid of van de be-
lastingdienst niet begrijpen of zelfs 
niet openen. Of ze komen niet opda-
gen bij een afspraak in het zieken-
huis. Niet moeilijk om te bedenken 
dat dit tot problemen leidt. Met goe-
de kennis van onze taal kunnen bij-
voorbeeld meer mensen een baan 
vinden, maar ook gezonder leven. 
Meer dan genoeg reden om eens te 
kijken hoe het met mijn taalkennis 
staat maar vooral om een helpende 
hand te bieden. 

Taalhuis Uithoorn
Sinds 2016 heeft Uithoorn daarom 
een Taalhuis, een samenwerkings-
verband van de gemeente, de biblio-
theek Amstelland, Stichting Lezen & 
Schrijven en Tympaan De Baat. De 
medewerkers van het Taalhuis zor-
gen samen met vrijwilligers dat men-
sen die een taalvraag hebben, hulp 
krijgen. Op dit moment steunen 65 
vrijwilligers ongeveer 110 taalvra-
gers. Fantastisch dat we in Uithoorn 
zoveel vrijwilligers hebben. 

Taalheld nominatie*
Tot slot nog een leuk wapenfeit van 
het Taalhuis: de medewerkers van 
het Taalhuis zijn door Stichting Le-
zen & Schrijven voorgedragen als 
Taalheld in de categorie ‘Bruggen-
bouwer ’. Op 5 september 2017 
maakt de provincie bekend welke 
Taalheld doorgaat naar de landelij-
ke verkiezingen. Maar ik ben nu al 
enorm trots op deze nominatie. Ge-
feliciteerd Taalhelden van Uithoorn!

* De TaalHeldenprijzen zijn in het leven 
geroepen om mensen die bijzonder ac-
tief zijn op het gebied van laaggeletterd-
heid in het zonnetje te zetten en ze te be-
danken voor hun inzet. De prijzen wor-
den uitgereikt aan mensen die uitblinken 
in successen, daadkracht en inspiratie 
en helpen aan een geletterd Nederland.

Er zijn drie categorieën TaalHelden:
- Taalcursist: een (oud) lees- en schrijf-

cursist en/of Taalambassadeur
- Taalbegeleider: een persoon die 

lees– en schrijfcursisten begeleidt
- Bruggenbouwer: een persoon die 

zich inzet om mensen en organisa-
ties aan elkaar te verbinden.

Maandag 18 september gaat 
de derde editie van de Nationa-
le Fiets Telweek van start, het 
grootste fietsonderzoek van Ne-
derland. Van 18 tot en met 24 
september wordt gemeten hoe 
Nederland zich op de fiets ver-
plaatst, met welke snelheid, op 
welke tijdstippen, met hoeveel te-
gelijk en waar de grote vertragin-
gen zitten. Dit jaar is het ook mo-
gelijk om je routes te beoordelen 
en ervaringen te delen.

Verrijken van fiets-data
Dit jaar biedt de vernieuwde Fiets 
Tel-app de mogelijkheid om nog 
meer te weten te komen over de 
gereden ritten. Als deelnemer 
kun je nu ook je persoonlijke er-
varingen delen door het beoor-
delen van fietsroutes. En zo bij-
dragen aan bijvoorbeeld een vei-
liger en comfortabeler fietsnet-
werk. Opdrachtgevers geven bij 
de organisatie van de Fiets Tel-
week aan welke (knel)punten 
deelnemers kunnen beoordelen. 
Deze verrijking van de opgehaal-
de data levert een nog completer 
beeld op van de situatie. Deelne-
mers die gebruik maken van de-

ze ‘actieve modus’, krijgen hier-
voor een uitgebreider dashboard 
in de app waarop ze ook infor-
matie over hun eigen ritten kun-
nen inzien en terugzien. Maar dit 
hoeft niet, je kunt ook gewoon 
meedoen en tellen zoals voor-
heen; de app begint automatisch 
met meten als je op de fiets stapt.

Fiets je mee?
Meten is weten én verbeteren. 
Hoe meer deelnemers, hoe meer 
waardevolle informatie. Daar-
om roepen de organisatie van 
de Fiets Telweek en de deel-
nemende regio’s alle fietsers in 
Nederland op zich aan te mel-
den. Download de Fiets Tel-app 
en deel het ook met je vrienden! 
Op 18 september begint de app 
het persoonlijke fietsgedrag te 
meten. Deelnemers maken bo-
vendien kans op één van de 50 
Rains-jassen, één van de 5 Gar-
min-fietscomputers of een Bata-
vus Brite E-go. 

Download de vernieuwde Fiets 
Tel-app via Google Play of Apple 
Store! Of kijk voor meer informa-
tie op: www.fietstelweek.nl.

Werkzaamheden Eems
Door het zakken van de veen-on-
dergrond is het openbaar gebied 
van Eems gezakt. Wij zijn vanaf  
18 augustus begonnen met het pro-
ject “herstraten Eems” om de rijweg, 
stoep (trottoir) en bermen weer te-
rug op hoogte te brengen. De werk-
zaamheden duren tot ongeveer  
1 december. 
De werkzaamheden vinden plaats 
bij de woningen aan de Eems ter 
hoogte van nr. 11, 14 t/m 44 en bij 
huisnummers 37 t/m 99. 

Kappen bomen Eems
We denken dat niet alle bomen de 
ophoging van de berm gaan overle-
ven. We gaan daarom 4 bomen kap-
pen. Deze bomen zijn de berken bij 
woning nr. 61. Deze drie bomen wor-
den vervangen door 3 gewone vol-
gelkersen (Prunus Padus). De Es-
doorn bij woning nr. 37 wordt gekapt 

en vervangen door een perenboom 
(Chanticleer).

Bereikbaarheid
De aannemer zorgt dat de woningen 
zo lang mogelijk bereikbaar zijn voor 
voetgangers. Voor fietsers is er een 
omleiding. Tijdens de werkzaamhe-
den kunt u niet met de auto of motor 
de Eems in. Parkeren in de Eems is 
ook niet mogelijk. Wij adviseren be-
woners tijdens de werkzaamheden 
de auto ergens anders in de wijk te 
parkeren. 

Vragen of opmerkingen?
Wanneer u vragen heeft over dit 
project, neem contact op met de 
heer C.G. Maas via 0297-513111 
op maandag tot en met donderdag 
en vrijdagochtend of per e-mail via  
gemeente@uithoorn.nl t.a.v. dhr. 
C.G. Maas.

Onderzoek naar 
klanttevredenheid bij Sociaal 
Loket en schuldhulpverlening
In de komende weken gaat de ge-
meente Uithoorn een onderzoek uit-
voeren naar de klanttevredenheid 
onder cliënten van het Sociaal Lo-
ket en schuldhulpverlening. Met de 
uitkomsten van het onderzoek wil de 
gemeente graag haar dienstverle-
ning verder verbeteren.” Ik vind het 
belangrijk om van onze cliënten te 
horen hoe ze over onze dienstverle-
ning denken en hoe we dat kunnen 
optimaliseren voor cliënten met een 
bijstandsuitkering en schuldhulpver-
lening”, aldus wethouder Polak.

Sociaal Loket
De gemeente Uithoorn is benieuwd 
of cliënten van het Sociaal Loket 
tevreden zijn over de dienstverle-
ning. Bijvoorbeeld of cliënten netjes 
te woord worden gestaan of dat ze 

goed worden geïnformeerd. De ge-
meente vraagt daarom alle cliënten 
die een uitkering van de gemeente 
ontvangen om mee te doen aan een 
onderzoek. In september krijgen al-
le cliënten een anonieme vragenlijst 
toegezonden die ze kunnen invullen.

Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is een van de ta-
ken van de gemeente Uithoorn. De 
gemeente onderzoekt de beleving van 
haar cliënten bij schuldhulpverlening. 
In de maand september worden cliën-
ten gevraagd naar hun ervaringen.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben of meer wil-
len weten over de beide onderzoe-
ken, neem dan contact op met Karin 
Woltering, tel: 0297-513111.

Zes monumenten zetten hun deur 
open op Open Monumentendag
Op Open Monumentendag 9 sep-
tember 2017 zijn bezoekers wel-
kom in zes monumenten in Uithoorn 
en De Kwakel. In De Hoeksteen, de 
Thamerkerk en Fort aan de Drecht 
zijn rondleidingen of bijzondere ac-
tiviteiten. Verder kan men tijdens de 
reguliere openingstijden ook een 
kijkje nemen in Brouwerij De Schans, 
Geniet aan de Amstel en de theetuin 
bij de Tolhuissluis. Bij de monumen-
ten die van een OR-code zijn voor-
zien, kan men met een smartphone 
informatie ophalen. Bij mooi weer is 
een fietstocht langs de monumenten 

aan te bevelen. Meer informatie op  
www.uithoorn.nl/evenementen 

Inloopbijeenkomst:
Kansenonderzoek Drechtdoorsteek 
op 8 september a.s.
In opdracht van de gemeenten 
Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn 
organiseren de samenwerkende bu-
reaus APPM, Movares, Decisio en 
LINT op vrijdag 8 september een in-
loopbijeenkomst over het onderzoek 
naar de kansen voor een nieuwe 
vaarverbinding tussen de Drecht en 
de Westeinderplassen (bekend als 
de Drechtdoorsteek). Dit onderzoek 
is recent gestart en loopt tot begin 
december 2017. Graag nodigen wij 

u hiervoor uit, ook als u een bedrijf 
heeft en hier kansen ziet. Tijdens de-
ze bijeenkomst horen wij graag uw 
mening en informeren wij u over de 
stand van zaken van het kansenon-
derzoek. 
De bijeenkomst wordt gehouden op: 
Vrijdag 8 september 2017. U kunt 
binnenlopen tussen 16.00 tot 18.00 
uur. Locatie: Dorpshuis ‘t Podium, 
Kudelstaartseweg 239, 1433 GH Ku-
delstaart.

Tel mee: derde editie Fiets 
Telweek: groter dan ooit
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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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 onge-
daan 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 arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. 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 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: 
- Concept Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2018 en Nadere regels Jeugdhulp 

Uithoorn 2018. Inzageperiode vanaf 24 juli 2017 tot 4 september 2017. Inlich-
tingen bij J. Bakker, afdeling Leven, (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Vogellaan 138 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbrei-

den van de woning aan de zijgevel. Ontvangen 25 augustus 2017

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERLENGEN

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 verlengen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
Dorpscentrum
- Stationsstraat 41, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van lo-

giesverblijven.

 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
- Rozenlaan. Evenementenvergunning verleend aan Stichting Feestcomité De 

Kwakel voor het organiseren van de Kwakelse Kermis van 2 t/m 5 september 
2017. Bezwaar t/m 4 oktober 2017.

- Vuurlijn 6, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: 
t/m 11 oktober 2017.

- Vuurlijn 24. Verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een Jeugd-
weekend van HSV Thamen op 2 en 3 september 2017.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 11-13. Exploitatievergunning verleend aan Meines Retail B.V. 

voor het exploiteren van een viswinkel / visrestaurant De Viskeuken. Bezwaar 
t/m 5 oktober 2017.

Marktplein 
- Evenementenvergunning verleend aan Muziekvereniging KNA voor het orga-

niseren van een Concert aan de Amstel op 17 september 2017 van 14.00 tot 
15.00 uur. Bezwaar t/m 4 oktober 2017. 

- Amstelplein. Evenementenvergunning verleend aan THIB organisatie voor het 
organiseren van een braderie op 9 december 2017. Bezwaar t/m 11 oktober 
2017.

- Wilhelminakade 3. Kennisgeving incidentele festiviteit verleend aan exploitant 
van Café de Gevel voor het ten gehore brengen van geluid op 8 september 
van 18:00 uur tot 00:00 uur en 16 september van 22:00 uur tot 01:00 uur.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Evenementenvergunning verleend aan Stich-

ting Speel Mee Uithoorn voor het organiseren van de Speel Mee Week van 28 
augustus t/m 1 september 2017. Bezwaar t/m 4 oktober 2017. 

- Churchillfl at 1-120. Onttrekkingsvergunning voor het onttrekken van 127 zelf-
standige woonruimten. Bezwaar t/m 4 oktober 2017.

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Event Support Holland voor het plaatsen van 20 re-

clameborden in de periode van 24 september t/m 7 oktober 2017 om bekend-
heid te geven aan de vrijwilligersmarkt op 7 oktober 2017. Bezwaar t/m 28 sep-
tember 2017.

- Ontheffi ng geluid verleend aan Vereniging U.W.T.C. tijdens de wielerwedstrij-
den op 3 september 2017 en 17 september 2017 op het wielerparcours De 
Randhoorn. Bezwaar t/m 28 september 2017.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 RUIMTE VOOR RUIMTE-VUURLIJN 7

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Vuurlijn 7 is de Ruimte 
voor Ruimte overeenkomst die mogelijk maakt dat een extra woonkavel aan Vuur-
lijn 7 De Kwakel kan worden gerealiseerd. 
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vuurlijn 7 ligt in het kader 
van de inspraakprocedure van vrijdag 8 sept. tot en met donderdag 21 sept. 2017 
ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een 
ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethou-
ders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een 
standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 6 september 2017

 TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN RANDWEG 145

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Randweg 145 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPRand-
weg145-OW01 met ingang van 7 september 2017 gedurende zes weken ter in-
zage ligt.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Randweg 145 is het 
ingediende verzoek om het bestaande bedrijf gevestigd aan de Randweg 155 uit 
te breiden.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Randweg 145 ligt vanaf donderdag 7 september 
2017 tot en met woensdag 18 okt 2017 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 een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad 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, 6 september 2017




