Ontwerpbestemmingsplan
Uithoornlijn ter inzage
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

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

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

(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

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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 commissievergaderingen en informatie over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Eind 2016 hebben de raden en staten van de Vervoerregio Amsterdam,
Gemeente Uithoorn, Gemeente Amstelveen en Provincie Noord-Holland
een voorkeursbesluit genomen voor
de komst van de Uithoornlijn. Om de
aanleg van de Uithoornlijn juridisch
mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan voor het tracédeel in
Uithoorn nodig.
Hierin zijn onder andere opgenomen: de locatie en inpassing van de
haltes, parkeerplaatsen, de hoogtes
en lengtes van de geluid- en zichtschermen en de locatie en inpassing
van de kruisingen. Het maken en in
procedure brengen van het bestemmingsplan is een wettelijke taak van
de gemeente.
Het ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn ligt vanaf donderdag 21
september tot en met woensdag 1
november 2017 ter inzage. Het ont-

Heb jij een droom
voor een mooi

werp bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden
van het gemeentehuis. Het ontwerp
bestemmingsplan is ook digitaal te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op dinsdag 10 oktober van 18:30u
tot 21:00u wordt in de Thamerkerk
een inloopavond georganiseerd.
Hier kunt u zich laten informeren
over het bestemmingsplan en de
procedure rondom de vaststelling
van dit plan.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunt u een zienswijze
over het ontwerp bestemmingsplan
schriftelijk indienen bij de gemeenteraad. Meer informatie daarover leest
in de rubriek “Ofﬁciële publicaties en
mededelingen” op deze gemeentepagina.

Uithoorn?

Kom je
meedenken?

Wat maakt je
buurt nog fijner
om te wonen?

WOENSDAG 27 SEPTEMBER

DOE MEE MIDDAG

trainingen we aanbieden voor dit
najaar, De trainingen gaan altijd
door. U of uw kind kan gratis deelnemen. Meer informatie via www.
uithoorn.nl/jeugdhulptrainingen

email naar
SLS@Uithoorn.nl

Zit jij in groep 7 of groep 8?
Heb jij een goed idee of een droom voor je buurt? Wil jij
meedenken om Uithoorn nog mooier te maken? Help jij dan
mee met een plan om Uithoorn nog leuker te maken?

WAAR

Wij vinden het super tof als je kunt komen.

GEMEENTEHUIS
UITHOORN
Laan van Meerwijk 16,
1423 AJ Uithoorn

Vraag wel even aan je vader of moeder of je mag.

WANNEER
woensdag 27
september 14.30-16.00

Doe mee middag voor
kinderen uit groep 7 en 8
Zit jij in groep 7 of groep 8? Heb jij
een goed idee of een droom voor
je buurt? Wil jij meedenken om Uithoorn nog mooier te maken? Help jij
dan mee met een plan om Uithoorn

Burgemeester of wethouder
spreken?

Stuur dan een

IN HET GEMEENTEHUIS VAN UITHOORN

Jeugdhulptrainingen
U kunt nog steeds meedoen met
trainingen over (positief) opvoeden van uw (puber)kind of laat uw
kind meedoen met een sociale
vaardigheidstraining of een weerbaarheidstraining. Met deze trainingen krijgen u en uw kind handvatten voor sociaal-emotionele
problemen, weerbaarheid en positief opvoeden. Inwoners uit de
gemeente Uithoorn kunnen deze
trainingen volgen. Kijk snel welke

Wil je meedoen?

nog leuker te maken? Wij vinden het
super tof als je kunt komen. Vraag
wel even aan je vader of moeder of
je mag. Wil je meedoen, stuur dan
een e-mail naar sls@uithoorn.nl

Minder restafval, beter
scheiden!

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Aankondiging opruimactie
ﬁetswrakken
Tussen maandag 2 oktober 2017
en woensdag 4 oktober 2017 worden ﬁetswrakken voorzien van een
speciale sticker. Dit is een vooraankondiging. Tijdens deze periode kunt
u uw ﬁets met sticker nog verwijderen. Gestickerde ﬁetswrakken die op
donderdag 5 oktober 2017 en vrijdag
6 oktober 2017 worden aangetroffen
worden verwijderd en tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf.
Fiets ophalen bij gemeentewerf
Fietsen die naar de gemeentewerf
zijn verwijderd kunt u daar afhalen
aan Industrieweg 25 in Uithoorn.
Dit kan op:
- Zaterdag 7 oktober 2017
van 10:00 tot 12:00 uur
- Maandag 9 oktober 2017
van 10:00 tot 11:00 uur
- Woensdag 11 oktober 2017
van 10.00 tot 11:00 uur
Om uw ﬁets mee te kunnen nemen
moet u aantonen dat de ﬁets uw eigendom is. Neemt u ook een legitimatiebewijs mee.

De fietswrakken die niet zijn opgehaald, worden na 6 weken afgevoerd en vernietigd.
Fietswrakken
De ﬁetswrakken worden verwijderd
omdat ze het straatbeeld ontsieren.
Er zijn drie redenen waarom een
ﬁets als ﬁetswrak wordt beschouwd:
1. Er ontbreken belangrijke onderdelen zodat er niet meer met de
ﬁets te rijden is.
2. De ﬁets is in zo’n verwaarloosde
staat dat wordt aangenomen dat
de eigenaar geen interesse meer
heeft in de ﬁets.
3. De kosten van het opknappen
van een fiets wegen niet op tegen de waarde van de ﬁets.

PMD staat voor Plastic, Metaal (blik)
en Drinkpak. In deze verpakkingen
zitten waardevolle grondstoffen die
zeer geschikt zijn voor hergebruik.
De gemeente zorgt voor de recycling
van dit materiaal. Op die manier houden we samen de kosten zo laag mogelijk en zorgen we voor een schoon
en leefbaar milieu!
Doorzichtig zak
Het PMD moet in een doorzichtige zak. Ook als deze zak in een ondergrondse container gaat. In de minicontainer met oranje deksel, mag
PMD los (zonder zak) of in een doorzichtige zak. De inzamelaar kan dan
zien of de lading ter recycling kan
worden aan geboden of moet worden
verbrand. Daar is de volgende reden
voor. De gemeente krijgt vergoedingen voor PMD vanuit het verpakken-

de bedrijfsleven. Helaas worden partijen PMD afgekeurd als het gaat om
bedrijfsafval (b.v. landbouwplastic),
gebruiksartikelen (in plaats van verpakkingen) of materiaal dat niet met
de machine van elkaar gescheiden
kan worden (zoals plastic van metaal). De verpakkingen hoeven niet
uitgespoeld te zijn maar moeten wel
leeg zijn. De verpakking maakt u plat
en doppen mogen er op blijven zitten.
PMD-wijzer
De wijze van verpakken en de toepassing van gebruikte verpakkingen zal in de toekomst verder verbeteren. Maar om het voor nu wat duidelijker te maken heeft de gemeente
een PMD-wijzer ontwikkeld. De afgelopen week en komende week worden de PMD-wijzers in Uithoorn en
De Kwakel verspreid.

Contact over de ﬁetswrakken
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeentesurveillant van de
gemeente Uithoorn.
Deze kunt u telefonisch bereiken op
nummer (0297) 513 111 van maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur
en 10.30 uur en van 13.00 uur t/m
13.30 uur.

O F F I CI ËL 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.

WWW.UITHOORN.NL

Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Voorontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vuurlijn 7. Inspraakperiode van vrijdag 8 september 2017 tot en met donderdag 21 september 2017 ter
inzage. Inlichtingen bij A. Stoffers, afdeling wonen en werken.
- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inspraakperiode van donderdag 7 september 2017 tot en met woensdag 18 oktober 2017 ter inzage. Inlichtingen bij A. Stevens, Duo+ vergunningen.
- Ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Inzageperiode van 21 september 2017 tot en met 1 november 2017. Inlichtingen bij A.
Stevens, Duo+ vergunningen.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Distellaan 17, het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 4 september 2017.

Dorpscentrum
- Willem-Alexanderpoort 62-62, aanvraag om expoitatie-, drank & horecavergunning. Ontvangen 8 september 2017.

Vervolg op volgende blz.

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
Vervolg van vorige blz.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke
units t.b.v. kinderdagverblijf.
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 noemen aanvraag:
De Kwakel
- Randweg nabij 121, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.
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
- Jaagpad nabij 33, omgevingsvergunning voor het oprichten van een stal. Bezwaar: t/m 16 oktober 2017.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Evenementenvergunning verleend aan Gujarati Samaj Netherlands voor het organiseren van het Indiaas cultureel evenement Navratri Festival op 16 september 2017 van 18.00 tot 24.00 uur. Bezwaar
t/m 17 oktober 2017.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 41, omgevingsvergunning voor het realiseren van logiesverblijven. Bezwaar: t/m 23 oktober 2017.
- Amstelplein. Evenementenvergunning verleend aan THIB organisatie voor het
organiseren van een braderie op 10 februari, 14 juli en 15 december 2018. Bezwaar t/m 17 oktober 2017.
De Legmeer (Burgemeester Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhof, Buitendijks)
- Iet Stansweg 10, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel.
Bezwaar: t/m 23 oktober 2017.
Thamerdal
- Zijdelveld 54. Kennisgeving incidentele festiviteit verleend aan exploitant van
Hotel Hengelsport voor het ten gehore brengen van geluid op 16 september
van 20:00 uur tot 01:00 uur.
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
UITHOORNLIJN EN BUSVERBINDING UITHOORN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp-
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bestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn met identificatiecode
NL.IMRO.0451.BPOVLijn-OW01 met ingang van 21 september 2017 gedurende
zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Voor de komst van de Uithoornlijn is een nieuw bestemmingsplan voor het tracédeel in Uithoorn nodig. Hierin zijn onder andere opgenomen: de locatie en inpassing van de haltes, parkeerplaatsen, de hoogtes en lengtes van de geluid- en
zichtschermen en de locatie en inpassing van de kruisingen. Het maken en in procedure brengen van het bestemmingsplan is een wettelijke taak van de gemeente.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn ligt vanaf
donderdag 21 september 2017 tot en met woensdag 1 november 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 gemeenteraad 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, 20 september 2017

