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Gemeentehuis dicht op
donderdagmiddag 1 oktober

In verband met een komende uitbreiding van het gezin van de huidige
burgemeester van de gemeente Uithoorn, mevrouw Oudshoorn-Tinga,
heeft de heer Remkes, commissaris
van de Koning in Noord-Holland, in
goed overleg met de fractievoorzitters vanuit de gemeenteraad van Uithoorn met ingang van 23 september
2015 de heer C. (Cornelis) Mooij benoemd tot waarnemend burgemeester.
De huidige burgemeester van de
gemeente Uithoorn, D.H. (Dagmar)
Oudshoorn-Tinga, is vanaf 21 september afwezig in verband met een
komende uitbreiding van haar gezin.
Gedurende deze periode zullen haar
taken worden waargenomen door de
waarnemend burgemeester. Naar
verwachting zal deze periode vier
maanden duren.
De heer Mooij was van 2011 tot 2012
waarnemend burgemeester van de
gemeente Waterland en van 2003 tot
2009 gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Hij is wethouder
van de gemeente Haarlem geweest

Donderdagmiddag 1 oktober is
het gemeentehuis van de gemeente Uithoorn gesloten vanaf 13.00 uur. De gemeente is deze middag ook telefonisch niet bereikbaar. De gemeenteambtenaren en het college van B&W gaan
die middag aan de slag als vrijwilliger met diverse activiteiten.
Er wordt zwerfvuil verwijderd
rondom de flats in de Europarei;
er wordt geknot bij het Fort en de

met diverse portefeuilles in de perioden 2012-2014, 1990-1998 en 19851986. Hij was lid van Provinciale Staten van Noord-Holland van 1987 tot
1990 en van 1999 tot 2003 en lid
van de gemeenteraad van Haarlem
van 1982 tot 1998. Daarvoor was hij
wetenschappelijk medewerker van
de Universiteit van Amsterdam van
1976 tot 1985.
De heer Mooij is lid van de VVD en
65 jaar.

Rietlanden; pannenkoeken gebakken voor cliënten van Ons
Tweede Thuis en vrijwilligers steken de handen uit de mouwen bij
sportclubs. De gemeente vindt het
belangrijk op deze manier vrijwilligerswerk in onze gemeente onder
de aandacht te brengen van bedrijven, organisaties en bedrijven.
Vrijdag 2 oktober is het gemeentehuis weer open en telefonisch
bereikbaar.

Jouw gemeente, jouw zaak
Jouw gemeente is jouw zaak en dat
vinden de inwoners van gemeente
Uithoorn ook. De aanmeldingen voor
de cursus politiek stromen binnen
en al drie kwart van de plekken zijn
vergeven. Wil jij ook jouw algemene kennis over de lokale democratie
vergroten? Wil je ook weten hoe de
lokale politiek werkt en hoe je invloed

kunt hebben op de besluitvorming?
Meld je dan snel aan voor de cursus
Politiek Actief en bemachtig een van
de laatste plekken. De cursus begint
op 27 oktober 2015. Je kunt je nog
aanmelden tot 11 oktober 2015 via
griffie@uithoorn.nl of (0297) 753030.
Kijk voor meer informatie en het programma op www.uithoorn.nl

Ruimte huren?

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

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

waarnemend burgemeester
uithoorn benoemd

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)
telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

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

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen 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

Aankondiging opruimactie
fietswrakken
Tussen donderdag 22 oktober 2015
en maandag 26 oktober 2015 voorzien wij de fietswrakken van een
speciale sticker. Dit is een vooraankondiging. Tijdens deze periode kunt
u uw fiets met sticker nog verwijderen. Gestickerde fietswrakken die
op 28 en 30 oktober 2015 nog op
straat staan zullen wij verwijderen.
Wij slaan de fietswrakken tijdelijk op
de gemeentewerf op.
Fiets ophalen bij gemeentewerf
U kunt de fietswrakken dan ook bij
de gemeentewerf afhalen.
- Maandag 2 november 2015 van
10:00 tot 11:00 uur en van 19:00
tot 20:00 uur
- Dinsdag 3 november 2015 van
10:00 tot 11:00 uur en van 19:00
tot 20:00 uur
Om uw fiets mee te kunnen nemen
moet u aantonen dat de fiets uw eigendom is. Neemt u ook een legitimatiebewijs mee?
De gemeentewerf vindt u aan Industrieweg 25 te Uithoorn.

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.
Contact over de fietswrakken
Voor meer informatie kunt u terecht
bij onze gemeentesurveillant van de
gemeente Uithoorn via (0297) 513
111 van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 uur en 10.30 uur
en van 13.00 uur tot en met 13.30
uur.

storing aan lichtmasten
In de wijk Zijdelwaard is een kabelstoring aan de straatverlichting. Deze storing is doorgegeven
aan Liander. Het gaat om het Zijdelwaardplein, De Mérodelaan,

A.M. de Jonglaan, Eerbeeklaan,
stuk Achterberglaan en een deel
van de Wiegerbruinlaan. Het kan
enige tijd duren voordat de storing is opgelost.

week van de Veiligheid 2015

In heel Nederland wordt in de week
van 5 tot en met 11 oktober, de Week
van de Veiligheid gehouden. Op landelijk niveau zetten partijen zich in
om veiligheid onder de aandacht te
brengen. In de regio AmsterdamAmstelland zullen de RPCAA-partners (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland) zich weer inzetten om Veilig Ondernemen onder de aandacht
te brengen.

Tijdens de bijeenkomst laat een exhacker zien hoe kinderlijk eenvoudig
het kan zijn om in uw computer in te
breken en hoe kwetsbaar uw bankrekening en bedrijfsgeheimen zijn. Vanzelfsprekend krijgt u vervolgens tips
hoe u zich beschermt tegen cyberaanvallen. Stan Hegt is een ex-hacker
die gespecialiseerd is in het uitvoeren
van penetratietesten- de kunst van het
testen van beveiliging vanuit het perspectief van een aanvaller.

Cybercrime bijeenkomst:
De hacker vertelt
’s Avonds gaat de deur van uw bedrijf op slot. Maar hoe zit dat met uw
internetpoort?

wat kunt u verwachten?
Leer welke risico’s u loopt en wat u
zelf kunt doen om de digitale veiligheid in uw bedrijf goed te regelen.
Word uw eigen cyberdog!

Veiligheidsdag
Uithoorn
Demonstraties en activiteiten
van brandweer, politie en
ambulance
Zaterdag 3 oktober
van 11.00-16.00 uur
kazerne Uithoorn Zijdelweg 1

Amsterdam-Amstelland

wanneer?
Informatiebijeenkomst
Cybercrime
6 oktober 2015
20.00 uur tot 22.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur)
Raadzaal, gemeentehuis
Uithoorn
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelbedrijven en
Bedrijventerrein in samenwerking
met het RPCAA. Meer informatie via
http://www.veiligondernemendoejesamen.nl/nieuws/hacker-test-cybersecurity-mkb-bedrijven

In de gemeente Uithoorn worden
allerlei activiteiten georganiseerd
voor ouders en opvoeders.
Kijk op www.uithoorn.nl

Voorlichting: media wijsheid
voor professionals

Voorlichting: zo wordt puberteit
een positieve tijd!

Workshop: voor ouders die gaan
scheiden of gescheiden zijn

Donderdag 8 oktober

WEEK VAN
DE OPVOEDING

door: Spirit
tijd: 20.00 uur
waar: Gymzaal Bovenboog, Johan de
Wittlaan 83

5 - 11 oktober

door: What’s up / Jongerenwerk Uithoorn
tijd: 19.30 - 21.30 uur
waar: Basisschool Het Duet

Woensdag 7 oktober

Logopedie inloopspreekuur: voor
vragen over spraak, taalontwikkeling, mondmotoriek, eten&drinken,
de stem en stotteren (0-4 jaar)

door: Onderwijs Advies
tijd: 09.00 - 11.00 uur
waar: Gezondheidscentrum de Waterlinie

Maandag 5 oktober
Inloopochtend: voor vragen over groei,
gewicht, voeding en ontwikkeling (4-19 jaar)
door: Jeugdgezondheidszorg
tijd: 09.00 - 12.00 uur
waar: Gezondheidscentrum de Waterlinie

Dinsdag 6 oktober
Een schoon gebit bij kinderen. U krijgt
een leuk tandenpoetssetje en informatie
over tandenpoetsen!
door: Brood & Spelen,
tijd: 09.00 - 17.00 uur
waar: KDV - De Blokkendoos

Papa sport je mee? (sportinstuif 3-5 jaar)
Andere familieleden zijn ook welkom!
door: What’s Up Uithoorn
tijd: 15.30 - 16.30 uur
waar: Sporthal De Scheg

Baas zijn over eigen geld

door: Vita Zorg en Welzijn
tijd: 19.30 uur
waar: Gezondheidscentrum de Waterlinie

Inloopochtend: zorg in Uithoorn

door: Vita Welzijn&advies, Spirit,
MEE Amstel en Zaan, Ouder&Kindcoach,
What’s Up / Jongerenwerk Uithoorn,
Schuldhulpverlening, Altra, Klantmanager
Jeugd&Gezin.
tijd: 10.00 - 11.00 uur
waar: Gezondheidscentrum de Waterlinie

Pleinsporten! Thema: High Five

door: What’s Up Uithoorn
tijd: 14.15 - 15.00 uur
waar: Schoolplein van de Bovenboog
tijd: 15.30 - 16.15 uur
waar: Schoolplein van ‘t Startnest

De Rabobank geeft aan de kinderen op
de basisschool Het Duet gastlessen
over geld.
door: De Rabobank
tijd: Schooltijd
waar: Basisschool Het Duet

Voorlichting: Kind van de toekomst

High Five! (sportinstuif 6-12 jaar)

Voorlichting: STOPLOVERBOYSNU

door: What’s Up Uithoorn
tijd: 14.00 - 15.15 uur
waar: Sporthal de Scheg

Voorlezen en creatieve activiteit
voor ouder en kind

door: Kleur is Kracht, What’s Up Uithoorn
tijd: 14.30 uur
waar: Buurthuis ’t Buurtnest

Ik ben twee en zeg NEE.
De peuterpuberteit en nu?

door: Speel- Inn en ’t Kabouterhuis
tijd: 20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
waar: Speel- Inn, locatie De Kwakel

De maatschappij veranderd en wat
heeft je kind straks nodig?
door: Kinderopvang Solidoe
tijd: 19.45 uur
waar: Basisschool Brede School Legmeer
door: What’s Up / Jongerenwerk Uithoorn
en Stichting Stoploverboys NU
tijd: 19.00 - 21.30 uur
waar: Gymzaal Bovenboog, Johan de
Wittlaan 83
Vrijdag 9 oktober

Pedagogisch inloopspreekuur: voor
vragen over opgroeien & opvoeden
door: Ouder&Kindcoach, MEE Amstel
en Zaan
tijd: 13.00 - 15.00 uur
waar: Gezondheidscentrum de Waterlinie

vrijwilliger

Ook
worden?
Kom naar de Veiligheidsdag
op
en we vertellen
u er graag over.

3 oktober

vrijwilligerbijdebrandweer.nl

I

UITHOORN

word vrijwilliger

Veiligheidsdag uithoorn
Zaterdag 3 oktober organiseert
brandweerkazerne Uithoorn vanaf
11.00 uur de Veiligheidsdag. Tijdens
deze dag geven de hulpdiensten samen diverse demonstraties. Ook
kunnen bezoekers deelnemen aan
diverse activiteiten. Kinderen kunnen bijvoorbeeld hun diploma ‘spuitgast’ halen en rondritjes in de brandweerauto maken.
Blusspelletjes en auto’s
openknippen
Wie kennis wil maken met het werk
van de brandweer, politie en ambulance moet zaterdag 3 oktober naar
kazerne Uithoorn komen. Bezoekers
ervaren zelf hoe het is om een ruimte gevuld met rook binnen te gaan
om een slachtoffer te redden. De
hulpdiensten laten aan de hand van
demonstraties zien hoe ze samenwerken. Denk aan het openknippen
van een voertuig om beknelde passagiers te bevrijden, een vlam in de
pan of een explosie van een gasbusje en het aanhouden van een arrestant met het biker-team van de politie. De Amstelveense Jeugdbrandweer zullen de kinderen begeleiden bij diverse blusspelletjes. Er is

de mogelijkheid om een ritje te maken met een brandweerwagen. Kortom: een dag waar je kunt kijken, leren en doen!
informatiemarkt
Verschillende verenigingen en partners presenteren zich met informatie
over veiligheid. Onder meer de politie, gemeente, EHBO vereniging Uithoorn en Veilig Verkeer Nederland
en VMB Securities zijn aanwezig op
de Veiligheidsdag.
word vrijwilliger
Interesse in en tijd voor een parttime baan bij de brandweer? Kazerne Uithoorn is op zoek naar vrijwilligers. Brandweerlieden van kazerne Uithoorn vertellen op deze Veiligheidsdag graag over hun ervaringen. Meer informatie is te ook vinden
op www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl
meer informatie
De veiligheidsdag op kazerne Uithoorn (Zijdelweg 1) begint om 11:00
uur en eindigt rond 16:00 uur. Meer
informatie over het programma en
demonstraties? Bel of mail Nico
Theuns 06 – 10969744.

Kijk voor alle evenementen en activiteiten
in het weekend van 3 en 4 oktober in uithoorn en De Kwakel
op www.uithoorn.nl/evenementenkalender

week van de Opvoeding
De Week van de Opvoeding draait
om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat
een positieve benadering voorop.
Het motto is dit jaar “Geef me de
vijf!”
De Week van de Opvoeding is van
maandag 5 oktober tot en met zondag 11 oktober 2015.
In de gemeente Uithoorn worden

tijdens deze week ook allerlei activiteiten georganiseerd voor ouders en opvoeders. Er worden onder andere inloopspreekuren bij
verschillende organisaties gehouden, voorlichtingen gegeven, workshops georganiseerd en er zijn diverse sportactiviteiten. Het gehele
programma is te vinden op de website www.uithoorn.nl. Je bent van
harte welkom.

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 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:
- Het voorontwerp “Bestemmingsplan De Rietkraag”. Inzageperiode vanaf vrijdag 18 september 2015 t/m donderdag 1 oktober 2015. Informatie bij Afdeling
Ontwikkeling, W. van de Lagemaat (0297) 513111.
- Ontwerp-uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B6. Inzageperiode 2
oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst fase 3. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) – 513111.
- Terinzage legging ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 56. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Wijzigingsplan De Kwakel – wro-zone wijzigingsgebied 2. Beroepsperiode 2
oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Vaststelling bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 3”. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 27. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot
en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens
(0297) 513111.
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Poelweg achter 44 en 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik
nemen van de huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontvangen 21 september
2015.
- Poelweg achter 44 en 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontvangen 21 september 2015.
- Tussen Noorddammerweg en Stelling, aanvraag omgevingsvergunning voor
het aanleggen van verharding ten behoeve van een ﬁetspad Vuurlijn. Ontvangen 21 september 2015.
- Tussen Noorddammerweg en Stelling, aanvraag omgevingsvergunning voor
het realiseren van een ﬁetsbrug. Ontvangen 21 september 2015.

Dorpscentrum
- Schans, Dorpsstraat, Oranjelaan en Prinses Beatrixlaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een glasvezelverbinding tussen de
huidige Tele2 netwerk en een 4G LTE mast. Ontvangen 11 september 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de bestaande berging. Ontvangen 9 september 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.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Legmeerplein. Vergunning aan Buurtbeheer Legmeer voor het organiseren
van Burendag op 26 september 2015 van 12.00 tot 16.00 uur. Bezwaar t/m 29
oktober 2015.
- Zegge. Vergunning aan Smitsvastgoedzorg voor het plaatsen van divers materiaal op de openbare weg van 5 oktober t/m 18 december 2015. Bezwaar
t/m 3 november 2015.
BEKENDMAKING LEIDRAAD INVORDERING GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN UITHOORN 2015

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij op 17 september 2015 de leidraad invordering gemeentelijke belastingen Uithoorn 2015 hebben vastgesteld. Hiermee wordt de leidraad invordering gemeentelijke belastingen Uithoorn 2010 ingetrokken. De regeling treedt in werking met ingang van de
eerste dag na die van de bekendmaking. De bekendmaking is tevens te vinden op
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. De leidraad invordering gemeentelijke belastingen Uithoorn 2010 is een afgeleide van de Leidraad invordering rijksbelastingen
en het model van de VNG. Omdat hierin in de loop der tijd aanpassing zijn geweest is het nodig om de leidraad invordering gemeentelijke belastingen Uithoorn
2010 te actualiseren en opnieuw vast te stellen. In de Leidraad invordering is het
gemeentelijk invorderingsbeleid van belastinggelden geformuleerd.
U wilt de leidraad invordering gemeentelijke belastingen Uithoorn 2015
inzien?
U kunt de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015 komen inzien in
het gemeentehuis. U kunt zich daarvoor melden bij de receptie. U kunt de leidraad
ook vinden op onze digitale regelingenbank: http://uithoorn.regelingenbank.nl/.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPUITWERKINGSPLAN
‘PARK KRAYENHOFF, DEELGEBIED B6’

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen hebben om voor deelgebied B6 van Park Krayenhoff een uitwerkingsplan
vast te stellen.

Toelichting
Om het woningbouwproject Park Krayenhoff te kunnen ontwikkelen, heeft de raad
op 8 oktober 2009 het bestemmingsplan Park Krayenhoff vastgesteld. Voor onderhavig plangebied ‘Park Krayenhoff, deelgebied B6’ is in het bestemmingsplan een
uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Het gaat hier om het gebied direct naast het
gezondheidscentrum. Door de tijd heen is gebleken dat de woningen die waren
voorzien in dit deelgebied niet meer voldoen aan de huidige en toekomstige vraag.
Reden waarom een nieuwe ‘Stedenbouwkundig plan 2015’ is opgesteld. Dit plan
gaat uit van een verkaveling gebaseerd op de woningen die goed aansluiten bij
de wensen van de woonconsumenten in Uithoorn. De nieuwe verkaveling (met 10
woningen) sluit aan bij de gerealiseerde bebouwing en legt een link met het gezondheidscentrum. Binnen het uitwerkingsplan wordt de gewijzigde stedenbouwkundig opzet planologisch mogelijk gemaakt.

Ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff, deelgebied B6’ met planidentiﬁcatienummer NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoffB6-OW01 ligt van 2 oktober 2015
tot en met 12 november 2015 ter inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpuitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwerpuitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen,
een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan.
Uithoorn, 30 september 2015

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
LEGMEER-WEST, DE TOEKOMST, FASE 3

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst, fase 3 met identificatiecode
NL.IMRO.0451.BPDe Toekomst-OW01 met ingang van 2 oktober 2015 zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
Aan de westzijde van Uithoorn, aansluitend aan de woonwijk De Legmeer, is het
gebied Legmeer-West gelegen. De gemeente Uithoorn heeft ervoor gekozen dat
een deel van dit gebied wordt ontwikkeld als woonlocatie. Hiervoor is in 2005 het
bestemmingsplan Legmeer-West opgesteld. Het gehele plangebied wordt in verschillende fases gebouwd. Rekening houdend met de veranderende vraag naar
woningen is voor verschillende fases een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen.
Ondertussen is een groot deel van het gebied uitgewerkt. Ook voor onderhavig plangebied is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Door de veranderde markt is het stedenbouwkundig plan aangepast en is het aantal woningen dat
wordt ontwikkeld meer dan binnen de uitwerkingsregels is toegestaan. Vandaar
dat voor dit plangebied een bestemmingsplan wordt opgesteld.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst, fase 3 ligt van vrijdag 2 oktober 2015 tot en met donderdag 12 november 2015 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de openingstijden ter inzage in
de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden
staan aangegeven op de website van de gemeente.
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, 30 september 2015

TERINZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 56

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 56 als met planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPVuurlijn56-OW01 met ingang van vrijdag 2 oktober 2015 tot en met donderdag
12 november 2015 ter inzage ligt.
Toelichting
Het plan wijzigt de bestemming ‘Bedrijf’ in de bestemming ‘Wonen’, waarbij de
bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning. De bestemming ‘Bedrijf’ biedt de mogelijkheid tot het vestigen van een transportbedrijf. Met
de woonbestemming komt deze bestemming te vervallen en is nieuwe bedrijvigheid niet meer toegestaan. De verandering van de bedrijfsbestemming naar een
woonbestemming is een verandering van bestemming die passend is binnen dit
gebied en bijdraagt om de kwaliteit van het gebied te verbeteren.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 56 ligt vanaf vrijdag 2 oktober 2015 tot en
met donderdag 12 november 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, 30 september 2015

VASTSTELLING GEWIJZIGD WIJZIGINGSPLAN “WIJZIGINGSPLAN
DE KWAKEL – WRO-ZONE WIJZIGINGSGEBIED 2” (ARTIKEL 3.6 WET
RUIMTELIJKE ORDENING (WRO)) EN BEKENDMAKING ANTERIEURE
OVEREENKOMST

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.9a van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij het wijzigingsplan “Wijzigingsplan De Kwakel – wro-zone wijzigingsgebied 2” met planidentificatienummer
NL.IMRO.0451.WPKwakelWG2-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
Wijzigingsplan
In 2011 heeft de raad van Uithoorn het bestemmingsplan De Kwakel vastgesteld.
In dit bestemmingsplan zijn voor een drietal locaties wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Het gaat hierbij om perceelsgerichte ontwikkelingen waarvoor stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn vastgesteld die in de voorwaarden voor planwijziging zijn opgenomen. Het bouwplan waarvoor dit wijzigingsplan is vastgesteld
voldoet aan de opgenomen voorwaarden voor planwijziging.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan
Op het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is er een reactie van Waternet binnengekomen waarin wordt aangegeven dat de beschermingszone van het dijklichaam die is opgenomen op de verbeelding niet overeenkomt met de beschermingszone die is opgenomen in de legger bij Waternet.
Deze aanpassing is met een ambtelijke wijziging doorgevoerd in het vastgestelde wijzigingsplan.
Bekendmaking anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van
deze wijzigingsprocedure een anterieure overeenkomst is aangegaan met André
Misseyer met betrekking tot het in exploitatie brengen van het perceel ten behoeve van de bouw van één woning. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst wordt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening tevens ter inzage gelegd.

Terinzage
Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst liggen met ingang van 2 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het wijzigingsplan terinzage 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 (2 oktober 2015 t/m 12 november
2015) kan tegen het vaststellingsbesluit 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, 30 september 2015

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “IEPENLAAN DEELGEBIED 3”

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 24 september 2015 het bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 3” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD3-VG01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een integrale 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 jaren kan gaan duren. Daarom is er voor gekozen om het project in fases in te delen.
In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld
en ter inzage gelegd. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toekomstige eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan.
Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied
in procedure gebracht. Voorliggend bestemmingsplan betreft het derde bestemmingsplan dat voor het project Iepenlaan in procedure gaat. Het bestemmingsplan voor deelgebied 3 heeft betrekking op de percelen Iepenlaan 16, 40 en 4648. Deze percelen zijn gelegen aan de noordzijde van de Iepenlaan. Daarnaast
is in dit bestemmingsplan een correctie gedaan die is ontstaan bij het verkeerd
inmeten van het bouwvlak waar de kookstudio is gesitueerd bij het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2. Deze correctie is van technische aard en heeft verder geen consequenties voor het ontwerp van het groengebied.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
2 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan 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 (2 oktober 2015 t/m 12 november
2015) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de
gemeenteraad 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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 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 besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 30 september 2015

VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN LEGMEER-WEST

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 24 september 2015 het bestemmingsplan “Legmeer-West” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPLegmeerwest-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld
volgens landelijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestemmingsplan Legmeer-West uit 2005 geactualiseerd. De actualisatie van LegmeerWest betreft hoofdzakelijk een actualisatie van de bestaande regelingen. Waar
nodig wordt het bestemmingsplan aangepast aan de actuele situatie, wettelijke
regelingen en beleid.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan is naar aanleiding van een ingediende zienswijzen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd. Hierbij wordt het
perceel Noorddammerweg 68 weer binnen het plangebied van het bestemmingsplan Legmeer-West in bestemd in plaats van binnen het reeds vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied – Tussen Poelweg en Noorddammerweg. De
destijds geldende wijzigingsbevoegdheid wordt daarbij weer opgenomen in het
bestemmingsplan. Daarnaast is één ambtelijke wijziging opgenomen. Hierbij zijn
de naastgelegen gronden van de appartementen van de Meerkikker naar de feitelijke bestemming groen bestemd ipv een woonbestemming.
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
liggen met ingang van 2 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast
ligt het bestemmingsplan 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 (2 oktober 2015 t/m 12 november
2015) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de
gemeenteraad 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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 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 besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 30 oktober 2015

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 27

Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestemmingsplan Vuurlijn 27 als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn27-VG01 vast te stellen.

Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad ‘Bestemmingsplan
Vuurlijn 27’ liggen met ingang van vrijdag 2 oktober 2015 gedurende zes weken ter
inzage tot en met donderdag 12 november 2015. Het bestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad 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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad 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 besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 30 september 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 kwekerij Woodstock op de locatie Boterdijk 90 De Kwakel. Melding
ontvangen op 23 september 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht 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, 25 september 2015
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