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Postadres
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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.

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

Verkeershinder door afsluiting
kruising N231 / FloraHolland
Van vrijdag 3 oktober 2014 (vanaf 18.00 uur) tot maandag 6 oktober 2014 (05.00 uur) en op vrijdag
10 oktober 2014 (vanaf 18.00 uur)
tot en met maandag 20 oktober 2014
(05.00 uur) is het kruispunt van de
N231 met FloraHolland afgesloten
voor al het verkeer.

Tijdens deze afsluiting is het van
maandag tot en met vrijdag wél mogelijk om vanaf de N201 naar de veiling te rijden. Tijdens deze afsluitingen is het doorgaande verkeer op de
N231 belemmerd. Houdt rekening
met vertraging of probeer een andere route te kiezen.
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Week van de Opvoeding

CO L O F O N

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.
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Van 6 tot en met 12 oktober is het de ‘Week van de Opvoeding’ met als thema
‘Ik tel tot 10... ’ Kijk op www.uithoorn.nl voor het programma met tal van leuke
activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten.
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Heb jij zin om met een feestje het weekend in te gaan??
Kom dan op vrijdagmiddag 10 oktober naar het speciaal
voor jou georganiseerde programma van
de jongerenwerkers!
Geen suf gedoe met zitten en luisteren, maar leuke
activiteiten om jouw weekend in te luiden!
Maak deze middag de lekkerste
‘happy drinks’ en ervaar hoe lekker
een cocktail zonder alcohol is!

Kun jij o
p een t
of
parcours
laten zie
hoe rech
n
t jij nog
kan
lopen?

Veilingverkeer in de weekenden
In de weekenden dat de kruising is
afgesloten zal het veilingverkeer de
achteringang van FloraHolland op de
Zwarteweg gebruiken. De voorzijde
van FloraHolland is voor veilingverkeer niet toegankelijk. Er worden verkeersregelaars ingezet. Sinds mei
2014 is de nieuwe N201 geopend
voor verkeer. De kruising N231 met
FloraHolland is alleen nog ingericht
volgens de oude situatie, gericht op
de N196. Deze situatie geeft over-

dtijd is
Sorry, ein us niet
(d
17.00u
).
19.00u

last bij de veiling en zorgt voor een
minder snelle afwikkeling van verkeer naar de nieuwe N201. In oktober 2014 beginnen de werkzaamheden aan deze kruising. Er komen
nieuwe opstelstroken de N231 naar
FloraHolland en worden de verkeersregelinstallatie en de lichtmasten vernieuwd. Het asfalt van de N231 (tussen de Transport-brug van FloraHolland en de Lakenblekerstraat) wordt
opgeknapt. Zo gaat de weg weer langer mee.

Omleidingen
Het openbaar vervoer kan langs de
kruising rijden, maar zal een aangepaste route rijden. De halteplaatsen
blijven gelijk. Het verkeer zal met gele borden worden omgeleid.

Voor vragen/opmerkingen over werkzaamheden kunt u contact opnemen
met het gratis servicenummer van de
provincie Noord-Holland 0800-0200
600 of mailen naar infobu@noordholland.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:
- Ontwerpbestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Inzageperiode 29
augustus 2014 t/m 9 oktober 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.
- Wijzigingsplan Verbinding Meerwijk-Oost en -West en besluit hogere waarde
(Wet Geluidhinder). Beroepsperiode 3 oktober 2014 t/m 13 november 2014.
Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, 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.

De Kwakel
- Noorddammerweg 47, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
een bestaand bedrijfspand ten behoeve van een tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Ontvangen 22 september 2014.
Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 10A, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 25 september 2014.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dorpscentrum
- Wilhelminakade en Marktplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een HWA riool t.b.v. het afkoppelen regenwater en het opnieuw oprichten van de buitenruimte.
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 Krayenhof)
- Legmeerplein. Vergunning aan Buurtbeheer Legmeer voor het organiseren
van burendag op 27 september 2014 van 12.00 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 4
november 2014. Cartograﬁelaan 2 t/m 30 en Geometrielaan 11 t/m 19, omgevingsvergunning voor het oprichten van 20 eengezinswoningen. Bezwaar: t/m
6 november 2014.
- Cartograﬁelaan 32 t/m 64, omgevingsvergunning voor het oprichten van 17
eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 6 november 2014.
- Koningin Máximalaan, omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke uitweg ten behoeve van het bouwverkeer Park Krayenhoff. Bezwaar:
t/m 4 november 2014.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 22. Vergunning aan de exploitant van Chinees Restaurant Jade
V.O.F. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 25 september 2014. Bezwaar t/m 3 november 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 50. Wijziging van de vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Het Pannenkoekenfort voor het exploiteren van een horecabedrijf met terras t/m 23 september 2014. Bezwaar t/m 4 november 2014.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Anton Philipsweg 13, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een lichtreclame. Bezwaar: t/m 7 november 2014.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Vaststelling gewijzigd wijzigingsplan “Verbinding tussen Meerwijk-Oost en -West”
en Besluit hogere waarde (Wet Geluidhinder)
Het college maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

WWW.UITHOORN.NL

bekend dat zij het wijzigingsplan “Verbinding tussen Meerwijk-Oost en -West” als
vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.WPVerbindingmwijk-VG01 op 23
september 2014 gewijzigd heeft vastgesteld.

Wijzigingsplan
De raad heeft op 7 juli 2011 het bestemmingsplan Meerwijk vastgesteld. In dit bestemmingsplan is ter hoogte van de bussluis, binnen de bestemming ‘Verkeer’ een
aanduiding ‘openbaar vervoer’ opgenomen zodat dit gedeelte alleen toegankelijk
is voor het openbaar vervoer en voor langzaamverkeer. Daarnaast is op deze locatie in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarin is
vastgesteld dat - onder voorwaarden - en na omlegging van de N201 de bestemming ‘Verkeer-openbaar vervoer’ gewijzigd mag worden naar ‘Verkeer’. Met voorliggend wijzigingsplan wordt van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik gemaakt en
wordt de verbinding tussen Meerwijk-Oost en –West voor al het verkeer juridisch
planologisch mogelijk gemaakt.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpwijzigingsplan zijn
zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot wijziging van het plan. Hierbij gaat
het om wijzigingen in de toelichting. De wijzigingen zijn weergegeven in de Nota zienswijzen.

Besluit hogere waarde (Wet Geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij ten behoeve
van het wijzigingsplan hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder
hebben vastgesteld. Het ontwerpbesluit heeft gelijktijdig met het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage gelegen. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage
Het wijzigingsplan met bovengemelde planidentiﬁcatiecode, het vaststellingsbesluit en de Nota zienswijzen en het Besluit hogere waarde (Wet Geluidhinder) liggen met ingang van 3 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan en de andere genoemde stukken zijn digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl Daarnaast ligt het wijzigingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (3 oktober 2014 t/m 13 november
2014) kan tegen het vaststellingsbesluit en het Besluit hogere waarde beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot het college hebben
gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging
die het college heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die
beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 1 oktober 2014

BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

