
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 bekend-
makingen 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 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 stuk-
ken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 
16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stuk-
ken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoek-
steen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informa-
tiecentrum 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 Meer-
wijk 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 wor-
den ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meer-
wijk 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 wor-
den 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 voor-
lopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrecht-
bank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amster-
dam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevat-
ten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de recht-
bank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sec-
tor 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 wer-
king. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amster-
dam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd ver-
zoekschrift 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 over-
heid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten 
digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en ver-

keersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebekendmakingen.nl U 
kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de ge-
meente 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: 
- Het voorontwerp “Bestemmingsplan De Rietkraag”. Inzageperiode vanaf vrijdag 

18 september 2015 t/m donderdag 1 oktober 2015. Informatie bij Afdeling Ontwik-
keling, W. van de Lagemaat (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 

hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 89, het realiseren van een tijdelijke woning. Ontvangen 3 september 

2015.
- Noorddammerweg 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar plattelandswoning. Ontvangen 2 september 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Weegbree 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen en uitbreiden van 

een woonwagen. Ontvangen 1 september 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan 71, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Ontvangen 31 augustus 2015

 RECTIFICATIE ADVERTENTIE 2 SEPTEMBER 2015
- Achterweg 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfs-

woning naar plattelandswoning. 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.
Thamerdal
- Zijdelveld 54 en 55, omgevingsvergunning voor het oprichten van één permanen-

te bedrijfswoning en zes logiesappartementen. Bezwaar: t/m 20 oktober 2015.
- Boerlagelaan 41. Vergunning aan de exploitant van Japans restaurant Raku voor 

het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 augustus 2018. Bezwaar t/m 13 ok-
tober 2015.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg. Vergunning aan Glasvezel Uithoorn voor het plaatsen van een 

haspel met reclame-uiting van 9 t/m 22 september 2015 om kenbaarheid te geven 
aan het aansluiten van glasvezel op het industrieterrein. Bezwaar t/m 23 oktober 
2015.

- Johan Enschedeweg 180. Vergunning aan de exploitant van Plux B.V. voor het 
exploiteren van een horecabedrijf t/m 11 september 2018 en een drank- en hore-
cavergunning. Bezwaar t/m 22 oktober 2015.

De Kwakel
- Vuurlijn 50. Vergunning aan de exploitant van Ossewaarde Participaties B.V. voor 

het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 augustus 2018 en een drank- en ho-
recavergunning. Bezwaar t/m 12 oktober 2015.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Koningin Maximalaan 30-a. Vergunning aan de exploitant van horecabedrijf ’t Kof-

fi ehuys voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 30 september 2018. Be-
zwaar t/m 21 oktober 2015.

Dorpscentrum
- Raadhuisstraat. Vergunning verlengd aan Rijpkema Schilders en afwerkingsbe-

drijf b.v. voor het plaatsen van een schaftkeet en eco-toilet op de openbare weg 
t/m 31 september 2015. Bezwaar t/m 12 oktober 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 30. Melding ontvangen van de exploitant van Amstelfort Fortress voor 

het organiseren van een besloten bijeenkomst op 12 september 2015 van 16.00 
tot 24.00 uur.

- Grevelingen 30. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Drecht-
fort voor het exploiteren van een horecabedrijf en een tijdelijke drank- en horeca-
vergunning t/m 15 december 2015. Bezwaar t/m 22 oktober 2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van tijdelijke re-

clameborden van 7 t/m 20 september 2015 om kenbaarheid te geven aan de cam-
pagne wijnfl es wordt bierglas. Bezwaar t/m 14 oktober 2015.

- Vergunning aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van tijdelijke re-
clameborden van 26 oktober t/m 8 november 2015 om kenbaarheid te geven aan 
de kadomarkt op 8 november 2015. Bezwaar t/m 12 oktober 2015.

- Vergunning aan Tympaan-De Baat voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden 
van 4 t/m 18 januari 2016 om kenbaarheid te geven aan Steunpunt Vrijwilligers-
werk in Uithoorn. Bezwaar t/m 12 oktober 2015.

- Vergunning aan Centercom Buitenreclame B.V. voor het plaatsen van tijdelijke re-
clameborden van 1 t/m 7 februari 2016 om kenbaarheid te geven aan de campag-
ne van Wecycle. Bezwaar t/m 13 oktober 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 38. Vergunning aan de heer Van Beusekom voor het plaatsen 

van een afvalcontainer op de openbare weg van 20 september t/m 20 november 
2015. Bezwaar t/m 19 oktober 2015.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding hebben 
ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Drechtfort op de locatie Grevelingen 30 in Uithoorn. Melding ontvangen 

op 3 september 2015
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunnings-
plicht 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, 16 september 2015

Begin inspraak voorontwerp 
“Bestemmingsplan De Rietkraag”
Voor het braakliggende stuk grond 
tussen woonwijk De Kuil en de Vuur-
lijn / Ringdijk, naast het sportcom-
plex van KDO heeft Vorm Ontwik-
keling b.v. een woningbouwplan ont-
wikkeld met twee-onder-een-kap 
woningen, eengezinswoningen en 
beneden-bovenwoningen.
Daarnaast is in dit plan ruimte gere-
serveerd voor acht starterswoningen 
die Vereniging Cube Starterswoning 
hier door en voor jongeren wil gaan 
bouwen.

Hiervoor moet het bestemmingsplan 
worden gewijzigd. Het voorontwerp 
hiervan is gereed. Op 15 september 
jl. is hierover een informatieavond 
gehouden.

Het voorontwerp “Bestemmings-
plan De Rietkraag” ligt in het ka-
der van de inspraakprocedure ter 
inzage, vanaf vrijdag 18 septem-
ber 2015 t/m donderdag 1 oktober 
2015 tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis in het gemeente-
lijk informatiecentrum in de hal van 
het gemeentehuis, alsmede tijdens 
de openingstijden in dorpshuis De 

Quakel te De Kwakel. Het vooront-
werp bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.uithoorn.nl.

Binnen deze termijn kan een ieder 
een inspraakreactie zenden aan het 
college van burgemeester en wet-
houders (Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn). Op de inspraakreacties zal 
vervolgens een standpunt worden 
ingenomen. 

Na verwerking van de inspraakre-
acties zal het ontwerpbestemmings-
plan op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening zes weken ter inzage wor-
den gelegd. Iedereen kan dan een 
zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan indienen bij de gemeen-
teraad. De raad zal vervolgens een 
beslissing nemen over de vaststel-
ling van het bestemmingsplan. Door 
middel van publicaties in De Nieuwe 
Meerbode, de Staatscourant en op 
de website zal bekend worden ge-
maakt wanneer zienswijzen kunnen 
worden ingediend.

Uithoorn, 
16 september 2015

Baggeren watergangen 
in stedelijk gebied 
Noorderlegmeerpolder Uithoorn
In opdracht van het waterschap en 
de gemeente Uithoorn begint Wa-
ternet begin oktober met het bagge-
ren van de watergangen in het laat-
ste deel van de Noorderlegmeerpol-
der in Uithoorn. De werkzaamhe-
den duren tot eind november 2015. 
De hoofdwatergangen van het wa-
terschap die onderhoudsplichtig zijn, 
worden gebaggerd. Hierna zijn de 
watergangen de komende 10 jaar 
weer op voldoende diepte. 

Werkzaamheden 
De baggerspecie wordt met een 
kraan vanaf de kant uit het water ge-
schept en in tractoren met kiepkarren 
geladen. Om zo min mogelijk over-

last te veroorzaken wordt gebruik ge-
maakt van een schuifboot. Deze boot 
schuift de bagger naar één verza-
mellocatie in de watergang. Op deze 
plek hoopt de bagger zich op waar-
na het makkelijker uit het water ge-
schept kan worden. Het baggerslib 
wordt afgevoerd naar een verwer-
kingsdepot. In enkele gevallen zal 
het wegverkeer wat hinder ondervin-
den van de werkzaamheden. Tijde-
lijke wegafzettingen, wegversmallin-
gen en omleidingen worden ter plek-
ke met borden aangegeven. 
 
Onderhoud van watergangen
Op de bodem van iedere watergang 
verzamelt zich in de loop der tijd 

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

Jouw gemeente, 
jouw zaak

Jouw gemeente is jouw zaak. En jij bent een belangrijke speler in 
jouw gemeente. Zo kun je ondermeer invloed uitoefenen op bestem-
mingsplannen, meepraten over de toekomst van Uithoorn en wellicht 
zelf aan het roer staan. Jij kan de lokale politiek in jouw gemeente ook 
echt jouw zaak te maken. 

Meedoen in de lokale politiek is misschien wel leuker en eenvoudiger 
dan je nu denkt! Doordat jij mag meedenken, praten en beslissen krijg 
je invloed in de gemeente. Jouw mening is van groot belang voor de 
gemeente. Daarom biedt gemeente Uithoorn kosteloos een cursus 
aan voor inwoners met interesse in de Uithoornse politiek en graag 
meer (politieke) vaardigheden willen leren.

Politiek Actief! 
De cursus start op 27 oktober 2015 en wordt verzorgd door de or-
ganisatie ProDemos (www.prodemos.nl). Tijdens de bijeenkomsten 
kom je regelmatig in contact met Uithoornse politici en bestuurders. 
Blijf op de hoogte via www.uithoorn.nl en Twitter www.twitter.com/
gem_uithoorn 

Programma
De cursus Politiek Actief gaat 27 oktober 2015 van start en bestaat uit 
vijf bijeenkomsten met elk een eigen thema. Naast theoretische ken-
nis, worden ook vaardigheden verbeterd, zoals debatteren en lob-
byen bij de gemeente. Gastdocenten geven presentaties en uiter-
aard ontmoet je ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit 
de praktijk te horen. Daarnaast bezoek je een raadsvergadering en 
kan je een korte stage lopen bij een politieke partij of bij de gemeente. 

27 oktober 2015: Introductie, kennismaking en algemene 
 staatsinrichting
3 november 2015: De gemeente
17 november 2015: De gemeenteraad
24 november 2015: Lobbyen bij de gemeente
1 december 2015:  Debatteren
28 januari 2016: Raadsvergadering bijwonen

Wie weet ben je zó geïnspireerd geraakt dat je jezelf in 2018 kandi-
daat stelt als raadslid!

Aanmelden kan tot en met 11 oktober bij Hans van Leeuwen, raads-
griffi er van Uithoorn, via Griffi e@uithoorn.nl of 0297-753030. Er zijn 
een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus vol = vol.

bagger. Bagger vormt zich uit onder 
andere gevallen blad, plantenres-
ten en zwerfvuil. Door deze laag met 
bagger wordt de watergang steeds 
ondieper. Door al het overbodige slib 
te verwijderen blijft de water aan- en 
afvoer gegarandeerd en kan de wa-
tergang ook bij hevige regen het wa-
ter goed afvoeren. 

Meer weten?
Waternet baggert in opdracht van 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 
de gemeente Uithoorn. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met 
Waternet via 0900 9394 (lokaal tarief) 
en vragen naar Rob van der Lee (Op-
zichter Waternet) of een e-mail sturen 
naar rob.van.der.lee@waternet.nl.

Gemeentehuis dicht
Op donderdagmiddag 1 oktober 2015 is het gemeentehuis gesloten 

(telefoon, loketten en balies). 
Vanaf vrijdag 2 oktober helpen wij u graag weer verder.




