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GEMEENTENIEUWS
COLOFON
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.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /
receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

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

Vanaf zaterdag 17 september 2016
begint de Amsterdamse GGD met
de Gezondheidsmonitor 2016. Een
grootschalig gezondheidsonderzoek
onder volwassen inwoners van deze regio en dus ook inwoners uit Uithoorn en De Kwakel. U kunt een uitnodiging per post ontvangen om de
GGD Vragenlijst via internet in te
vullen. U kunt hiervoor geselecteerd
zijn. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om
de vragenlijst in te vullen?
Achtergrondinformatie
De Gezondheidsmonitor 2016 is het
gezondheidsonderzoek van de GGD
Amsterdam onder volwassenen en
ouderen in Amsterdam en de regio
Amstelland. Half september 2016
ontvangen 39.000 inwoners van 19
jaar en ouder een uitnodiging om
een vragenlijst over hun gezondheidssituatie in te vullen.
De GGD voert het onderzoek uit
in opdracht van de gemeenten in
de regio. Gemeenten zijn verant-

Voor meer informatie kunt u gaan
naar www.ggd.amsterdam.nl/beleidonderzoek/gezondheidsmonitors/
gez_onderz_2016

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 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

Omdat kinderen opvoeden een
belangrijke taak is - en ook niet
altijd even makkelijk - wordt tijdens deze week, opvoeden in de
kijker geplaatst.

Burgerzaken gesloten 22 september
Op donderdag 22 september is de
afdeling Burgerzaken (publieksbalie) tot 12.00 open. Vrijdag 23
september bent u weer welkom.

Hoe werkt de Week?
Iedereen kan meedoen aan de
Week van de Opvoeding door
zelf een activiteit te organiseren:

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Wilt u zeker zijn van een tijdstip
dat u ons kunt bezoeken? Maak
een afspraak via www.uithoorn.nl/
afspraak.

Inleveractie kleine elektrische
apparaten bij het scheidingsdepot
Spaar mee voor het Repair Café Uithoorn
Lever vanaf 1 oktober afgedankte
elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) in bij het scheidingsdepot in Uithoorn. Als u op het scheidingsdepot bent, kunt u gratis punten sparen voor het Repair Café in
Uithoorn én kans maken op prijzen.
Als onze gemeente bij de beste 25
gemeenten eindigt, ontvangt het
Repair Café Uithoorn een sponsorcheque van €1.000,- van Wecycle.

De Week van de Opvoeding
draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren.
Daarbij staat een positieve benadering voorop. In 2016 wordt de
Week van de Opvoeding voor de
zesde keer georganiseerd in de
week van 3 oktober tot en met 9
oktober.

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

woordelijk om op de hoogte te blijven van de gezondheid van hun inwoners vanuit de Wet publieke gezondheid. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de
GGD bij het opstellen van hun volksgezondheidsbeleid. Het onderzoek
geeft antwoord op vragen zoals: komen bepaalde gezondheidsproblemen in onze gemeente vaker voor
dan elders in Nederland? Passen de
voorzieningen bij wat mensen nodig
hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het vorige gezondheidsonderzoek? De gegevens worden verwerkt door de GGD Amsterdam. De
onderzoeksresultaten worden in de
zomer van 2017 op gemeente- en
wijkniveau gepubliceerd op www.
GezondheidinBeeld.nl

ouders, kinderen of jongeren.
Maar ook professionals of vrijwilligers die werkzaam zijn op scholen, in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen, Centra voor Jeugd
en Gezin, bibliotheken, sport-,
cultuur- of welzijnsverenigingen,
buurthuizen, speeltuinen, jeugdzorginstellingen, gemeenten, enzovoort.
Activiteiten in Uithoorn
In Uithoorn staat er veel op het
programma deze week; workshops en bijeenkomsten. Op de
evenementenkalender www.uithoorn.nl/evenementen staan alle
activiteiten van deze week op de
lijst. De activiteiten beginnen met
WVO (Week van de Opvoeding)
zodat u deze makkelijk herkent.

Zo werkt het
Inwoners scoren punten als zij op
het scheidingsdepot aan de Industrieweg in Uithoorn e-waste inleveren. Als zij op de milieustraat zijn,
wordt dat herkend via GPS. Via hun

smartphone kunnen de inwoners de
punten verzilveren.
Zo doe je mee
Ga naar het scheidingsdepot (Industrieweg)
1 Lever je oude elektrische apparaten en kapotte spaarlampen in
2 Ga ter plekke op je smartphone
naar wecycle.nl/inleveren
3 Klik op CHECK IN en support het
goede doel
4 Ontdek daarna of je een nieuw
apparaat mag uitkiezen!
De actie loopt tot en met 31 december 2016. Meer informatie: www.wecycle.nl/inleveren.

De Buurtverbinding: Voor elkaar!
Lijkt het u leuk om meer contact te
hebben met uw buurtgenoten? Dan
bent u zeker niet de enige. Via De
Buurtverbinding kunt u in contact komen met inwoners uit Uithoorn die
iets samen met u willen ondernemen, uw hulp kunnen gebruiken of
die voor u iets kunnen betekenen.
Zo zoekt een jonge vrouw momenteel nieuwe vriendinnen in Uithoorn,
wil een wat oudere vrouw graag met

iemand wandelen en wil een meneer
u graag helpen bij klusjes in de tuin
of in huis. Ook voor computerproblemen, creatieve mensen, hulp bij toeslagen, of het vinden van oppas voor
uw huisdier, kunt u op De Buurtverbinding terecht.
Op de website www.debuurtverbinding.nl vindt u nog veel meer vraag
en aanbod. Wie weet zit er wat voor
u bij.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE 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
- Thamerweg 41, aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen van de nok.
Ontvangen 15 september 2016.
De Kwakel
- Vuurlijn 30, aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een
Grand Gala door Qui Vive, op zaterdag 15 oktober 2016.
- Vuurlijn 30, aanvraag om ontheffing van art. 35 Drank- & Horecawet voor het
schenken van (zwak)alcoholhoudende drank op het Grand Gala van Qui Vive, op
zaterdag 15 oktober 2016.
- Noorddammerweg 30, aanvraag voor het houden van outlet verkoop door Duo
Sports in de Amstelhof van 19 t/m 21 september 2016. Ontvangen 16 september
2016.
- Aanvraag om een evenementenvergunning voor het organiseren van een
Schaatstoertocht in de winter van 2016-2017 door IJsclub Frisse Vreugd De Kwakel en Feestcomité De Kwakel.
- Steenwijkerveld 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
schuur. Ontvangen 5 september 2016.
- Boterdijk 208, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport.
Ontvangen 2 september 2016.
- Boterdijk 219, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een dakopbouw. Ontvangen 14 september 2016.
Dorpscentrum
- Aanvraag horeca-exploitatievergunning voor Trattoria Mangia e Bevi, WillemAlexanderpoort 62-64 te Uithoorn.
- Aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een Winterbraderie
door Fanwork Events op het Amstelplein op zaterdag 3 december 2016.
Thamerdal
- Aanvraag horeca-exploitatievergunning voor Bella Donna, Cort van der Lindenplein 7 te Uithoorn.
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Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 97, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 12 september 2016.
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:

Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei fase 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 53 woningen en 21 appartementen.
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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenementenvergunning verleend aan Buurtbeheer de Legmeer voor het organiseren van Burendag Legmeer op het Legmeerplein op zaterdag 24 september
2016. Bezwaar t/m 19 oktober 2016.
- Randhoornweg 90, omgevingsvergunning voor het oprichten van een clubhuis
voor wielrennersvereniging UWTC. Bezwaar: t/m 21 oktober 2016.
- Cartograﬁelaan 31-35, vergunning kabels en leidingen aan Stedin Operations B.V.
voor het omleggen en aanleggen van leidingen ten behoeve van nieuwe aansluitingen. Bezwaar t/m 25 oktober 2016.
- Cartograﬁelaan 21, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakterras
op de garage. Bezwaar: t/m 2 november 2016.
Dorpscentrum
- Incidentele standplaatsvergunning voor V.O.F. Van Reken-Venekamp voor het innemen van de standplaats op het Amstelplein van 1 t/m 31 december 2016. Bezwaar t/m 24 oktober 2016.
- Tussen Amsterdamseweg en Thamerlaan / Prins Bernardlaan, vergunning voor
het leggen van kabels. Bezwaar: t/m 2 november 2016.
- Amsteldijk-Noord 25, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een steiger. Bezwaar: t/m 2 november 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Verklaring voor geen bezwaar voor het Alkwin Kollege voor het organiseren van
Drakenbootraces bij URKV Michiel de Ruyter op 15 september 2016.

Thamerdal
- Den Uyllaan 4, verklaring van geen bezwaar voor R.K. Scholengemeenschap Thamen voor het realiseren van een tweede uitrit naar de Zijdelweg.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Joh. Enschedeweg 600, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een portakabin en toiletunit. Bezwaar: t/m 2 november 2016.
De Kwakel
- Banken 1, omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed en breakfast in
de voormalige hooischuur. Bezwaar: t/m 2 november 2016.
- Orchideelaan 3, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande berging. Bezwaar: t/m 2 november 2016.

