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Postadres
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COLOFON

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

www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag

Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl.
Geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00-17.00 uur.

Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op 0297513151.
Maar u kunt ze ook direct een e-mail
sturen met uw vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Wist u dat de gemeente Uithoorn
ook kantoorruimte verhuurt?
Gebouw De Hoeksteen ligt op een
zeer gunstige locatie op de hoek van
de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan, aan sierwater en nabij winkelcentrum Zijdelwaard. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de
buurt. Het pand is ontworpen door de
bekende architect Gerrit Rietveld en
opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het gebouw dateert
van 1965 en beschikt over een lift.
Aan de zijde van de Hugo de Grootlaan 1 is op de parterre per direct 30
m² (BVO) kantoor-ruimte te huur. Deze ruimte bestaat o.a. uit een werkkamer voor twee personen van circa 20
m² BVO en een wachtruimte van circa 10 m² BVO. De bij deze kantoorruimte behorende toiletten bevinden
zich op de 1e etage.
Op de 2e etage is per direct 139 m²
(BVO) kantoorruimte met (koffie)
keuken en berging/ kopieerruimte
te huur. Het betreft een grotendeels
open ruimte – overigens met een in-
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pandige (werk)ruimte met lichtkoepel - die verder vrij kan worden ingedeeld. Eveneens op de 2e etage
komt uiterlijk op 24 januari 2015 nog
56 m² (BVO) kantoorruimte beschikbaar. Dit betreft twee in elkaar overlopende kamers, met kitchenette en archief-/ magazijnruimte.
De 1e etage beschikt over zowel een
dames- als een herentoilet. Op de 2e
etage is een gemeenschappelijk toilet aanwezig.
In overleg met de overige huurders
kan incidenteel gebruik worden gemaakt van de op de 1e etage gelegen gemeenschappelijke (vergader)
ruimte (opp. ± 45 m² BVO). Voor dit
gebruik wordt geen extra huur berekend.
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 0297513 273.

Bewonersoverleg Buurtbeheer
De Legmeer
Op maandag 22 september 2014
vindt het bewonersoverleg van Buurtbeheer De Legmeer plaats in de docentenkamer van de Praktijkschool,
1e etage. Vanaf 19.00 uur start de inloop en het overleg begint om 19.15
uur tot 21.00 uur. Buurtbeheer De
Legmeer heeft burgemeester Dag-

mar Oudshoorn uitgenodigd om in
gesprek te gaan over alle veranderingen binnen de Participatienota en
de nieuwe notitie Buurtbeheer. Meer
informatie over het bewonersoverleg inclusief de agenda kunt u vinden op de website van buurtbeheer:
www.buurtbeheer.uithoorn.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 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.
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:
- Ontwerp-uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland. Inzageperiode 16 juli 2014 tot en met 19 september 2014, Inlichtingen bij Leefomgeving,
L. Becker, (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29
augustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 75, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen
van de zijgevel. Ontvangen 9 september 2014.
- Boterdijk 33 - 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning en het oprichten van een garage/berging. Ontvangen
11 september 2014.
Dorpscentrum
- Marktplein 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de achtergevel en het realiseren van een terras aan de Amstelzijde. Ontvangen 4 september 2014.
- Prins Bernardlaan 42, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
de zijgevel. Ontvangen 12 september 2014.
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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 17, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamezuil.
Bezwaar: t/m 23 oktober 2014.
Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 29, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de constructie. Bezwaar: t/m 23 oktober 2014.
- Arthur van Schendellaan. Vergunning aan Nguyen Vietnamese producten voor
het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese producten op de donderdag de hele dag. Bezwaar t/m
24 oktober 2014.
De Kwakel
- Kerklaan, vergunning aan Nguyen Vietnamese producten voor het innemen
van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese producten op de zaterdag de hele dag. Bezwaar t/m 24 oktober 2014.
- Pastoor J. van Dijklaan, vergunning aan Talpa Producties B.V. voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg van 12 t/m 18 september 2014. Bezwaar t/m 23 oktober 2014.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, vergunning aan Nguyen Vietnamese producten voor het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop
van Vietnamese producten op de maandag de hele dag. Bezwaar t/m 24 oktober 2014.
- Prinses Irenelaan, vergunning aan The Grill Factory voor het innemen van een
standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van gegrilde kip
en kipproducten op de zaterdagmiddag. Bezwaar t/m 24 oktober 2014.

Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5, vergunning aan de exploitant van Grill Restaurant
Los Argentinos voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 11 september
2017. Bezwaar t/m 23 oktober 2014.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 2 meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting garagebedrijf ‘J.R. Markus’ op de locatie Ondernemingsweg 43 te
Uithoorn
- oprichting garagebedrijf ‘Garage Mirek’ op de locatie Amsterdamseweg 15H te
Uithoorn
Op deze inrichtingen 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.
Uithoorn, 17 september 2014

