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ALGemene inFORmAtie

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- 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: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 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

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is 
het informatiecentrum geopend op 
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 uur.

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ACtiViteiten en eVenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat 
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt 
u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 
meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenemen-

tenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

elke ma.dag Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 uur. Kos-
ten: €1,75.

1e di.dag Buurtbeheer staat iedere eerste dinsdag van de maand van 
v.d. maand 09.30-11.30 uur met Kate & Go bij de hoofdingang van het win-

kelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.

tot 28 okt. Expositie Vorm en Kleur. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelin-
gen 50, 1423 DN Uithoorn. Expositie met werk van Natalie Hoo-
geveen, Louise Stuijfzand, Johan Timmers, Ton Hendriks, Bian-
ca Knijn en Antoinette Otten. Sieraden, Beelden (o.a. in brons), 
Schilderijen, Schaalobjecten. Toegang gratis. Info: www.gale-
riefortaandedrecht.nl. Geopend op do. en vrij. van 14.00-17.00 
uur, in het weekend van 12.00-17.00 uur.

3 okt.  ‘t Buurtnest, A. van Schendellaan 59, Uithoorn. Voorleespro-
ject: iedere woensdagmiddag van 14.30-15.30 u. (behalve in 
schoolvakanties) voor kinderen van 2 t/m 7 jaar, verdeeld over 
een groep van 2 t/m 4 en een groep van 5 t/m 7 jaar. Daarna mo-
gelijkheid om te knutselen. Gratis deelname. Ook op: 10-17-31 
okt; 7 -14-21-28 nov en 5-12-19 dec. Info: Ria Swart, tel. 0297-
564949.

3 okt.  Kinderknutselmiddag 13:30-15:30 uur, Kinderboerderij De Olie-
vaar, Anton Philipsweg 10 

4 okt. NVVH Vrouwennetwerk Uithoorn organiseert dialezing over de 
Oostvaardersplassen door Erwin van Laar. Plaats: De Schut-
se, De Merodelaan 1. Tijd: 10.00-12.00 uur. Leden NVVH gra-
tis, niet leden €1,50.

5 okt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: 
€2,-.

5 okt.  Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. 
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

6 okt. Poppenkastvoorstelling Vrolijke Frans in Wijkcentrum ’t Buurt-
nest, A. van Schendellaan 59. Duur voorstelling: 11.00-11.30 
uur. Bestemd voor kinderen van 2½ t/m 6 jaar met ouders/be-
geleiders. Aangeboden door: Poppentheater Frans Hakkemars 
uit Uithoorn. De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Cardanus. Aanmelden via: ekonijn@cardanus.nl of 
06-55964781

7 okt. Presentatieconcert van de Stichting Xing uit het hart. Danscen-
trum Colijn, Industrieweg 20. Aanvang: 15.30 u. Toegang gratis. 
Zie ook www.xinguithethart.nl

11 okt. Eetkamer ‘Goede genade’. 18.00-20.30 uur. Evangelische 
Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3. Gratis maal-
tijd. Ook op 8 nov. en 12 dec. Tevoren aanmelden via www. 
eetkamergoedegenade.nl of 0297-523272.

12 okt.  Nostalgische Kwakelse avond, Toegang €5,-, van 19:30-23:00. 
Dorpshuis De Quakel. Oude foto’s en films. Aanvang: 19.30 uur, 
Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.com

13 okt. Najaarsmarkt in arbeidstrainingscentrum De Morgenster, De 
Visserlaan 6. Hier kunt u artikelen kopen die door de cliënten 
zijn gemaakt. De markt duurt van 13.00-16.00 uur. Toegang 
gratis. Meer info: ATC De Morgenster, 0297-521942 of morgen-
ster@onstweedethuis.nl

13 okt. Dorpshuis De Kwakel. Darten. Het eerste open Kwakelse kop-
peltoernooi 501. Aanvang 13.30 uur. Inschrijving vanaf 12.00 
uur. Kosten: €8,- per koppel.

13 okt. Oratoriumvereniging Amicitia organiseert van 9.30-13.30 uur 
een rommelmarkt in De Schutse, De Mérodelaan. Toegang gra-
tis

14 okt. Circus Sijm, evenemententerrein Legmeer-West. Voorstelling 
om 13.30 en 16.00 uur.

19 okt. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

19 okt. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: 
€2,-.

21 okt. SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk het ensemble 
Zazi. Sabien Bosselaar, Dafne Holtland en Margriet Planting 
bespelen vele instrumenten bespelen en zingen Franse en an-
dere chansons. 

21 okt. Zazi concert in Thamerkerk, o.a. Franse Chansons. 14:30-
17:00 uur.

27 okt.  Kwakelse Veiling, aanvang 20.00 uur, locatie KDO-kantine, 
Vuurlijn 51 in De Kwakel.

2 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: 
€2,-.

3 nov. Muziekvereniging KnA Uithoorn organiseert A Music Night Out: 
Classic meets Rock. Locatie 7 Street, de voormalige studio van 
Endemol langs de N201. Programma duurt van 20.00-22.30 
uur. Kosten: €10,- p.p. Meer info: www.amusicnightout.nl

4 nov. CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvin-
gen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schil-
deren. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uit-
hoorn.com

16 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: 
€ 2,-.

17 nov.           Intocht Sinterklaas: 10.00 uur Dorpscentrum - Wilhelminakade. 
13.30 uur  Winkelcentrum Zijdelwaard. 18.00 uur  Intocht Sinter-
klaas in De Kwakel (start evenemententerrein)

18 nov. SCAU presenteert om 14.30 uur in Thamerkerk een pianoreci-
tal van Folke Nauta met werk van Schubert en Voriset.

23 nov. Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 uur.

25 nov. CREA Uithoorn is open van 13.00 tot 17.00 uur voor inschrijvin-
gen. Er kan ook vrij gewerkt worden met zilversmeden en schil-
deren. Iedereen is welkom. Meer informatie op www.crea-uit-
hoorn.com

30 nov. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 uur. Kosten: 
€2,-.

 evenementen vanaf december 2012 
 staan op www.uithoorn.nl

Zaterdag was ik op een feest. Een 
vriendin was 50 geworden, maar 

de Sarah voor de ingang is halver-
wege de avond gestolen. Textiel is 

elke vezel telt voor Binnie!

geld waard. Daarom halen instellin-
gen het op. Heeft u zaterdag de kle-
dinginzameling van Stichting Servi-
am gemist? 
U kunt ze nog bellen. Uw afgedank-
te textiel wordt hergebruikt, bijvoor-
beeld in Afrika of Oost-Europa. Of 
het is nog geschikt voor recycling tot 
poetslap of isolatiemateriaal. ‘Upcy-
cling’ is nog mooier: we maken er bij-
voorbeeld een modieus tasje van! In 
Uithoorn is er ongeveer 5 keer per 
jaar een kledingactie. Met uw deel-
name daaraan doet u goed voor me-
demens en milieu! 

In het kader van milieu kan ik de ka-
toenteelt noemen, die de bodem uit-
put. Het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen is vervuilend. 
Het produceren, wassen en kleu-
ren van stof kost energie en water; 
5.000 tot 18.000 liter water per kilo 
katoen! Het is daarom zaak dat we 
de levensduur van textiel verlengen. 
De ontwikkelingen gaan snel. Er zijn 
sorteermachines die kleur en samen-
stelling van textiel herkennen. Spij-

kerbroeken kunnen we ‘vervezelen’ 
en herspinnen tot garens. 
Breng bruikbare kleding en textiel 
daarom naar kringloopcentrum Ce-
res; schoenen kunnen ook naar de 
schoenmaker of -winkel. En er staan 
textielcontainers bij de parkeergara-
ges Amstelplein en Dorpscentrum 
(C1000), het centrum van De Kwakel 
en op het Zijdelwaard- en Legmeer-
plein. Hierin kunt u kleding, schoe-
nen (per paar gebonden), handdoe-
ken, bedtextiel, gordijnen en vitrage 
doen. Een vlek of scheur is geen be-
zwaar, verontreiniging of nattigheid 
wel. Graag in een plastic zak aanbie-
den. De inhoud gaat naar Ceres en 
KICI. KICI ondersteunt met de op-
brengsten diverse goede doelen.

tips?
Heeft u tips voor deze rubriek? Stuur 
een mail naar gemeente@uithoorn.
nl t.a.v. Marian Vermaas. Per brief 
mag ook. Andere meldingen over af-
val worden het snelste opgelost via 
telefoonnummer 0297 – 51 31 11 als 
‘Melding Openbare Ruimte’.
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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 
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 bibli-
otheek 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 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. 

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

 TER INZAGE 
Permanent: 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk: 
- Opheffi ng  geslotenverklaring in beide richtingen voor vrachtwagens op het ge-

deelte van de Randweg gelegen tussen de aansluitingen van Langs de Baan 
en de Randhoornweg. Ter inzage van 5 september t/m 17 oktober 2012. Con-
tactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage van 14 september 2012 
t/m 25 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw A. Stevens, tel. 0297-513111.

- Verkeersbesluit instellen 30 km/uur zonegebied Hélène Swarthlaan. Ter inza-
ge van 19 september t/m 17 oktober 2012. Contactpersoon: mevrouw S.I. van 
der Waals, tel. (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 125, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

zwaluwentil. Ontvangen 27 september 2012.
Dorpscentrum
- Marktplein 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voor-

gevel. Ontvangen 20 september 2012.
Thamerdal
- Thamerlaan 41, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

woning op de begane grond en souterrain.
Ontvangen 21 september 2012.

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 Kray-
enhof)
- Provinciale Weg 30, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant 

van horecabedrijf ’t Koffi ehuys t/m 30 september 2015. Bezwaar t/m 5 novem-
ber 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan mevrouw V.d. Broek voor het organiseren van 

een actieve sportmarkt op 29 september 2012 van 11.00 tot 14.00 uur. Be-
zwaar t/m 5 november 2012

- Amstelplein, vergunning aan de heer Plasmeijer voor het innemen van een 
tijdelijke standplaats voor de verkoop van kerstbomen op 8 en 15 december 
2012. Bezwaar t/m 6 november 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Europarei 3, verklaring van geen bezwaar aan UWTC voor het organiseren van 

de wedstrijd om de Noord-Holland Cup op 21 oktober 2012.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Qua Kunst en Ambacht voor het plaatsen van 20 reclamebor-

den om kenbaarheid te geven aan Qua Kunst en Ambacht op 27 en 28 okto-
ber 2012. Bezwaar t/m 6 november 2012

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de vergaderplaats, 
het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 MANDAATBESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben op 25 september 2012 besloten om de pro-
grammanager Energie Neutraal 2040 (EN2040) van het Regionaal Milieu Overleg 
(RMO) Amstelland Meerlanden, mandaat te verlenen voor het aanvragen van de 
Subsidie Duurzame Energie Maatregelen Bestaande Bouw 2012 bij de provincie 
Noord-Holland voor de gemeente Uithoorn.

 TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN IEPENLAAN 
 DEELGEBIED 1 EN ONTWERP BEELDKWALITEITSPLAN IEPENLAAN
Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 1
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd 
glastuinbouw- gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een in-
tegrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- 
leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren 
is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere ja-
ren kan gaan duren. Hierdoor is er voor gekozen om het project in fases in te de-
len. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opge-
steld. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toe-
komstige eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. Pas als tot aan-
koop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt ge-
sloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied in procedure ge-
bracht. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan betreft dit deel van het proces en 
is het eerste ontwerpbestemmingsplan dat in procedure gaat voor het project Ie-
penlaan. Hiermee wordt een eerste stap gezet om de integrale herstructurering 
van de Iepenlaan planologisch mogelijk te maken. 
Het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 1 ligt vanaf 5 oktober 2012 
tot en met 15 november 2012 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal 
te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad 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.  
Ontwerp beeldkwaliteitsplan Iepenlaan
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten het ontwerp beeld-
kwaliteitsplan Iepenlaan ter inzage te leggen. Dit beeldkwaliteitsplan heeft betrek-
king op de herstructurering van de Iepenlaan. De gemeente streeft bij de herstruc-
turering van de Iepenlaan naar een hoogwaardig woon,- werk,- leef,- en recrea-
tiegebied. Om dit te kunnen realiseren dient er een goede samenhang en afstem-
ming plaats te vinden tussen het stedenbouwkundige plan, de vormgeving van de 
woningen aan de Iepenlaan en de inrichting van het recreatieve groengebied dat 
de openheid vormt richting de Stelling van Amsterdam. Het beeldkwaliteitsplan Ie-
penlaan dient hierbij als instrument om de gewenste kwaliteit van de herstructure-
ring van de Iepenlaan te waarborgen.
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 5 oktober 2012 tot en met 15 novem-
ber 2012 ter inzage. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is digitaal te raadplegen op 
http://www.uithoorn.nl
Daarnaast ligt het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerp beeldkwaliteitsplan kenbaar maken aan de gemeen-
teraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeente-
raad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over 
de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan.
Uithoorn, 3 oktober 2012

 TERINZAGELEGGING ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 58
Toelichting
In Thamerdal is het historische woonlint Zijdelveld gelegen. In het lint staat op 
nummer 57 een vrijstaande woning. Op dit perceel is naast de woning een grote 
zijtuin gesitueerd. Voor dit onbebouwde deel van het perceel is een woning voor-
zien. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de juridisch planologische rege-
ling om de woning mogelijk te maken.

Inzagetermijn en vindplaatsen
Het ontwerpbestemmingsplan “Zijdelveld 58” ligt vanaf 14 september 2012 t/m 25 
oktober 2012 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen 
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis alsmede in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
Indienen zegswijze en verdere procedure
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad 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, 12 september 2012

 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘LEGMEERPOLDER ZUID’
Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend dat ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Legmeerpolder Zuid’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbe-
stemmingsplan, met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting, betreft 
de gronden globaal begrensd door de Legmeerdijk in het westen, onder meer de 
Meerlandenweg in het noorden, in het oosten door de Zijdelweg en in het zuiden 
door de N201 en gemeentegrens met Uithoorn
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang 
van 4 oktober 2012. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zienswij-
ze betreffende dit ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij het col-
lege van burgemeester en wethouders van Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Am-
stelveen. De zienswijzen kunnen naar keuze mondeling naar voren worden ge-
bracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het centra-
le nummer 020 540 4911 een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.
Digitaal
Het digitale plan is formeel het rechtsgeldig plan. U kunt het digitale ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Legmeerpolder Zuid’ raadplegen op de landelijke website ruim-
telijkeplannen.nl onder http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0362.11E-OW01 en op de gemeentelijke website onder: omgeving-wonen-
bouwen, bestemmingsplannen-structuurvisies, welke bestemmingsplannen zijn in 
voorbereiding of rechtstreeks onder http://ro0362.ropubliceer.nl/.
Papier 
Het papieren ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende 
de genoemde termijn ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raad-
huis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (ope-
ningstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-
16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

 VERORDENING EERSTE WIJZIGING PRECARIOBELASTING 2012 
 VASTGESTELD
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken, volgens het bepaalde in arti-
kel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 27 september 2012 heeft besloten tot vaststelling van de Verordening tot eer-
ste wijziging op de Verordening precariobelasting 2012. De datum van ingang van 
de heffi ng is de eerste dag na die van de bekendmaking, dus op 4 oktober 2012. 
De verordening is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl
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