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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 kunt u vinden in het 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 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 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.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  
www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mail-
service om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer
- 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 Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober 
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297-
513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noord-
vleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.
nl

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan FloraHolland locatie Zuid. Beroepspe-
riode van 2 augustus 2013 tot en met 12 september 2013. Inlichtingen bij Ruim-
telijke ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.

- Ontwerpbegroting en meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling 
Aalsmeer Uithoorn (G2). Ter inzage van 5 juli t/m 26 september 2013. Con-
tactpersoon: 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 0297-
513111.

- Onttrekken van weg aan openbaarheid: de verbindingsweg tussen de Thamer-
laan 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 La-
gemaat, 0297 513111.

- Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 au-
gustus 2013 tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veilig-
heid en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een over-

kapping. Ontvangen 3 september 2013.
Thamerdal
- Prins Bernhardlaan en Thamerlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor re-

constructie hoofdontsluiting Oude Dorp. Ontvangen 30 augustus 2013.

 AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het ge-

bruik naar gebedsruimte. Bezwaar: t/m 17 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.
De Kwakel
- Iepenlaan 23. Melding ontvangen met betrekking tot het realiseren van een uit-

weg van Iepenlaan 23 naar de Iepenlaan.
- Hoofdweg 137, vergunning kabels en leidingen voor het plaatsen van een HD 

gas huisaansluiting. Bezwaar t/m 18 oktober 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Driehoekbuitenreclame Benelux B.V. voor het plaatsen van 10 

tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de collecte van het NS-
GK. Bezwaar t/m 11 oktober 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Joh. Enschedeweg. Vergunning aan Buurtbeheer Europarei voor het organi-

seren van een Speurtocht op zaterdag 21 september 2013 van 11.00 tot 14.00 
uur in het Libellebos. Bezwaar t/m 11 oktober 2013.

Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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, rijbe-
wijzen, 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.: 0297-
513111, e-mail: dorpscentrum@uit-
hoorn.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 za-
terdag van 9.00-12.30 en van 13.00-
16.30 uur. Dinsdag, donderdag, zon-
dag en offi ciële feestdagen gesloten.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

De Zijdelweg en de Amsterdamse-
weg worden in 2013 en 2014 op de 
nieuwe, omgelegde, N201 aange-
sloten. Daarmee zijn ze dan de twee 
belangrijkste hoofdontsluitingswe-
gen van Uithoorn. De werkzaamhe-
den aan de Amsterdamseweg zijn al 
begonnen en inmiddels ook de werk-
zaamheden aan de toekomstige 
hoofdontsluiting van het Oude Dorp.

Informatiebijeenkomst
Op 19 september 2013 vindt een 
informatiebijeenkomst plaats van 
17.00 uur tot 22.00 uur in de voor-
malige burgemeesterswoning aan de 
Raadhuisstraat 18. U kunt op ieder 
moment binnenlopen om u te laten 
informeren over het ontwerp, de (ge-
detailleerde) fasering van de werk-
zaamheden en de verkeersmaatre-
gelen die genomen worden. Er zijn 
medewerkers aanwezig van de ge-

meente en de aannemer voor het be-
antwoorden van uw vragen.

Werkzaamheden
Er gaan nu een aantal projecten be-
ginnen. Dat zijn werkzaamheden aan: 
- kruising Amsterdamseweg/Petrus 

Steenkampweg; 
- onderdoorgang busbaan; 
- verplanten rode beuk; 
- herinrichting Prins Bernhardlaan 

en Thamerlaan. 

Contact
Wilt u weten wat er gaat gebeuren en 
wanneer? Kijk dan op onze website 
www.uithoorn.nl 
Of neem contact op met de heer J. 
de Jong van de afdeling Leefomge-
ving. Hij is bereikbaar via (0297) 51 
31 11. U bent ook van harte uitgeno-
digd voor de informatiebijeenkomst 
op 19 september 2013.

Begin werkzaamheden hoofd-
ontsluitingsroute Oude Dorp

Op de plek van de huidige N196 
(voorheen N201) verrijzen in de toe-
komst een nieuw winkelcentrum, wo-
ningen en parkeergarage. Gesprek-
ken daarover met een ontwikkelaar 
zijn gaande. In het hart van het nieu-
we centrum ligt straks in elke geval 
een nieuw plein, dat is in het mas-
terplan al vastgesteld. Dat nieuwe 
plein is bij uitstek geschikt voor onder 
meer de weekmarkt. 

Op dit moment staat de weekmarkt 
in Uithoorn iedere woensdag op het 
Marktplein en de Wilhelminakade. 
Vooruitlopend op de nieuwe locatie, 
verhuist de markt binnenkort naar het 
tijdelijke parkeerterrein op de Prinses 
Irenelaan. Hierdoor heeft de markt 
geen last van de werkzaamheden 
voor het project Waterlijn die begin 
2014 op stapel staan. In dit project 

worden nieuwe havens aangelegd 
en het Marktplein en de Wilhelmina-
kade opnieuw ingericht. In de nieuwe 
inrichting is geen ruimte meer aan-
wezig voor de weekmarkt in zijn hui-
dige vorm. Wel is er ruimte voor bra-
derieën en evenementen. 

Oorspronkelijk was het plan om de 
markt tijdelijk naar de Schoolstraat te 
verhuizen. De marktkooplieden ga-
ven echter aan niet blij te zijn met de-
ze plek en verhuizen liever naar het 
tijdelijke parkeerterrein aan de Raad-
huisstraat/Prinses Irenelaan. Daar-
om wordt het terrein binnenkort met 
16 parkeerplaatsen uitgebreid. Om 
de markt te kunnen verplaatsen is 
een zogeheten Aanwijzingsbesluit 
nodig dat op dit moment ter inzage 
ligt. Zodra deze procedure is afge-
rond wordt de weekmarkt verplaatst.

Uitbreiding tijdelijk 
parkeerterrein voor markt

Gebouw De Hoeksteen ligt op een zeer gunstige locatie op 
de hoek van de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan, vlakbij 
winkelcentrum Zijdelwaard en het busstation in Uithoorn. Er is 
voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt, reden waarom 
hier bibliotheek Amstelland is gevestigd. Het pand is ontworpen 
door de bekende architect Gerrit Rietveld, dateert van 1965 en 
is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Informatie 
over kamers, vloeroppervlakte en andere beschikbare ruimte in 
het pand vind u op www.uithoorn.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer 
J.H.E. Groeneveld van de afdeling Ontwikkeling van de 
gemeente Uithoorn, rechtstreeks onder telefoonnummer 
(0297) 513 111.

Open Monumentendag 
zaterdag 14 september
In Uithoorn drie monumenten open

Wist u dat de 
gemeente Uithoorn ook 
kantoorruimte verhuurt?

In Uithoorn zijn zaterdag 14 septem-
ber open van 10.00 tot 16.00 uur. U 
bent van harte welkom in de Thamer-
kerk en Fort aan de Drecht. De Hoek-
steen kan worden bezocht tijdens de 

openingstijden van de bibliotheek: 
11.00 tot 15.00 uur. Wilt u meer lezen 
over de monumenten die te bezichti-
gen zijn, kijkt u dan op www.uithoorn.nl 
voor uitgebreide informatie.



Deze afl evering van de Raadspagina wil 
raadslid Elfriede Henraat van DUS! het hebben 
over de ‘Visie sociaal domein’, die morgen 
op de agenda van de gemeenteraad staat. 

“Dit onderwerp raakt vrijwel alle inwoners 
van Uithoorn.”

‘Samen zoeken naar evenwicht in sociaal beleid’

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografi e: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

1 Waarom wil je 
de ‘Visie sociaal 

domein’ bespreken?
“De rol van de gemeente 
binnen het sociaal domein 
zal de komende jaren 
prominent op de agenda 
staan, zoveel is zeker. 
En terecht, want het is 
ontzettend belangrijk. 

Vanaf 2015 hevelt de 
Rijksoverheid allerlei 
sociale taken over aan de 
gemeente, dus we moeten 
erg goed nadenken hoe we 
daar binnen Uithoorn mee 
om willen gaan. Er komt 
heel veel op ons af, en het 
zal vrijwel alle inwoners 
van Uithoorn gaan raken.”

2 Kun je dat nader 
toelichten?

“Het sociale domein klinkt 
als een abstracte term, 
maar we hebben er allemaal 
mee te maken. Denk aan 
maatschappelijke onder-
steuning, beleid rondom 
werk en inkomen, opvoeden 
en opgroeien, ouderenbeleid. 
Iedereen die ouder wordt, 
kinderen heeft, kampt met 
een beperking of tijdelijk 
zonder werk zit krijgt hier-
mee te maken. Dat is dus 
iedereen. Het bijzondere is: 
we weten nu nog niet exact 
welke taken de gemeentes 
toebedeeld krijgen. Dat zal 

in de loop van komend 
jaar duidelijk worden. 
We moeten dus ook nog 
afwachten hoe het uitpakt. 
Maar wat duidelijk is: 
we moeten als gemeente 
meer doen, en we krijgen 
daar minder geld voor. 
Alle reden dus om de 
‘Visie sociaal domein’ goed 
met elkaar te bespreken.”

3 Zie je het somber in, 
de mogelijkheden 

van de gemeente om in-
woners te ondersteunen?
“Niet persé. Zoals ik al 
zei: het is nog niet precies 
duidelijk welke verant-
woordelijkheden er straks 
op ons rusten. Bovendien 
zijn er ook kansen. Zo 
komt de hulp straks van 
dichterbij, want de gemeente 
staat niet zo ver af van 
de mensen als het Rijk. 
Daardoor kunnen we 
het beter aansturen. Ook 
kunnen we meer samen-
hang creëren in de hulp-
verlening, processen gaan 

bundelen. En je zou 
wellicht beter maatwerk 
kunnen leveren en vroeger 
kunnen ingrijpen bij 
dreigende misstanden. 
Misschien kunnen we 
zorgen voor een betere 
samenwerking tussen 
hulpverleners en de onder-
steuning effectiever 
organiseren. Ik denk daar-

om niet dat een breder 
takenpakket voor de
gemeente alleen maar 
slecht nieuws is. We 
moeten afwachten hoe 
het uitpakt. En we 
moeten er onze volledige 
aandacht aan geven.”

4 Je had het net 
over de kansen. 

Waar zitten de valkuilen?
“Dan kom je toch uit bij 
de bijzondere combinatie 
van meer taken en minder 
geld. We ontkomen er niet 
aan dat we meer onze eigen 
boontjes moeten doppen. 
Mensen moeten eigen 
hulpbronnen aanboren. 
Dan heb je het dus over 
vrijwilligerswerk en 
mantelzorg. En daar zie ik 
wel een risico. We moeten 
daarom als gemeente 
goed nadenken over onze 
rol. Hoe gaan we sociale 
netwerken verstevigen? 
Hoe zorgen we dat niemand 
tussen wal en schip valt? 
Dat is dus de grootste 
valkuil: dat we te veel 
vragen van de samenleving. 
Dat we vrijwilligers en 

Raadslid Elfriede Henraat van DUS!

R A A D S A G E N D A

Datum: 12 september 2013 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat 

1   Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3    Visie sociaal domein 
19.40 uur

4   BP Integraal Kind 
centrum 20.30 uur

5   Bestemmingsplan (BP) 
Waterlijn 21.00 uur

6   BP Vinckebuurt 21.30 uur

7   Administratieve onteige-
ningsprocedure 22.00 uur

8   Koop realisatieover-
eenkomst Legmeer 
West 22.30 uur

9   Begroting 2e tussen-
rapportage 23.00 uur

Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschatting. 
De volgende raadsvergade-
ring is op donderdag 
26 september 2013. 
Op www.uithoorn.nl kunt u 
vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren.

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

‘We moeten als gemeente goed 
nadenken over onze rol’

mantelzorgers opbranden. 
Denk aan tweeverdieners 
die ook helpen bij de buren, 
hun ouders, de sportclub 
en op de school van de 
kinderen. We moeten 
streven naar evenwicht, 
zorgen dat mantelzorgers 
worden ondersteund door 
professionals.”

5 Wat is voor de 
nabije toekomst 

belangrijk?
“Er ligt nu een ‘Visie sociaal 
domein’, die is opgesteld 
door het college van burge-
meester en wethouders, 
in samenspraak met maat-
schappelijke instanties. 
Morgen gaan we als raad de 
visie met elkaar bespreken 
en ik denk dat iedereen 
voldoende doordrongen is 
van het belang van dit 
onderwerp. Waar ik voor 
pleit, is dat we de visie 
doorvertalen naar concrete 
stappen. Een ideaalbeeld is 
mooi, maar we moeten het 
praktisch maken. Plannen 
smeden. Hopelijk gaan 
we daar met de hele raad 
hard aan werken.” 




