
G E M E E N T E N I E U W S

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /
receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 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
vrijdag 08.30-12.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

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

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

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

De provincie Noord-Holland werkt 
van maandag 17 oktober tot en met 
woensdag 9 november 2016 aan de 
brug Ouderkerk (N522) in Ouderkerk 
aan de Amstel. Gedurende de hele 
periode is de brug afgesloten voor al 
het gemotoriseerd verkeer.

Wmo-vervoer Amstelland
Gebruikers van het Wmo-vervoer 
Amstelland moeten rekening hou-
den met langere omrijdtijden en mo-
gelijke vertragingen. De vervoerder 
van het Wmo-vervoer probeert met 
het plannen van de ritten zoveel mo-
gelijk rekening te houden met de af-

sluiting van de brug. Wij vragen de 
gebruikers van het Wmo-vervoer 
Amstelland om begrip voor eventu-
ele vertragingen en langere omrijd-
tijden als gevolg van deze tijdelijke 
afsluiting.

Informatie
Voor meer informatie over (alter-
natieve) routes tijdens deze perio-
de voor het gemotoriseerd verkeer, 
(brom)fi etsers en voetgangers, rou-
te openbaar vervoer en bediening 
scheepsvaart kijk op www.noordhol-
land.nl/brugouderkerk of Twitter (@
ProvincieNH). 

Werkzaamheden brug 
Ouderkerk (N522), gevolgen 
voor WMO-Vervoer

Gemeente Uithoorn

Download de

Burgernet App

Help je mee?
Samen voor een veilige buurt

Burgernet

Takkendagen komen er weer aan
Vanaf 24 oktober zijn er weer takkendagen in Uithoorn en De Kwakel. 
Heeft u takken die u door ons wilt laten afhalen? Geeft het aan ons door 
via www.uithoorn.nl/takken. Dan halen wij uw takken op. 

Kap twee bomen Thamerweg
In de Vinckebuurt aan de Thamersloot 
staan twee elzen. Deze bomen wor-
den gekapt om de verlenging van de 
Thamersloot mogelijk te maken.

Waarom wordt de Thamersloot 
verlengd?
In de Vinckebuurt worden woningen 
gebouwd en wordt er binnenkort be-
strating aangelegd. Regenwater dat 
op daken en op bestrating valt, wordt 
veel sneller naar de sloot afgevoerd 

dan bij een niet verhard terrein. Om 
in de toekomst wateroverlast te 
voorkomen moet de hoeveelheid op-
pervlaktewater vergroot worden. Dit 
is nodig om het regenwater tijdelijk 
te bergen in de sloot voordat het de 
Amstel in gepompt wordt. Het extra 
wateroppervlak wordt gerealiseerd 
door de Thamersloot met ongeveer 
16 meter te verlengen. Omdat op de-
ze locatie twee elzen staan, moeten 
deze gekapt worden.

GEMEENTERAADNIEUWS

COLOFON

UITNODIGING
voor de commissievergaderingen van de ge-
meenteraad van Uithoorn op Woensdag 5 oktober 
(uitgebreide commissie geheel in het teken van 
de Uithoornlijn), dinsdag 11 oktober (commissie 
Organiseren) en de gezamenlijke commissie op 
donderdag 27 oktober die geheel in het teken zal 
staan van de begroting 2017, aanvang 19.30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 

AGENDA uitgebreide commissie 
(woensdag 5 oktober)
- Voorkeursbesluit Uithoornlijn

AGENDA Raadsvergadering 
(donderdag 13 oktober)
- Voorkeursbesluit Uithoornlijn

AGENDA commissie Organiseren 
(dinsdag 11 oktober)
- Presentatie beleidsindicatoren
- 2de TURAP
- Invulling rekenkamer 

AGENDA commissie gezamenlijk 
(donderdag 27 oktober)
- Begroting 2017 

Zie voor de agenda’s de website 
www.uithoorn.nl/raad 
Twitter: Volg de raad @RaadUithoorn.nl
Contact met de raad via de griffi e, 
tel: 0297513963 of griffi e@uithoorn.nl

Data en wijkindeling ophalen takkenafval:
24 oktober  De Legmeer, Legmeer-West en Kootpark
26 oktober  Zijdelwaard en Bedrijventerrein
27 oktober Thamerdal, Dorpscentrum, Meerwijk-Oost
28 oktober  De Kwakel, Park Krayenhoff, Meerwijk-West



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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk 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.

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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 sep-

tember 2016 t/m 13 oktober 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 44 en ontwerpbesluit Hogere 
waarde (Wet geluidhinder). Inzageperiode van 2 september 2016 t/m 13 okto-
ber 2016. Inlichten bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513 111.

- Vaststelling uitwerkingsplan Vinckebuurt, Beroepperiode 9 september 2016 
t/m 20 oktober 2016, Inlichtingen bij Wonen en Werken, R.A. Noorhoff, (0297) 
513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 6. Inzageperiode van 7 
oktober 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. 
Stevens (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Inzageperiode van 7 okto-
ber 2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan De Rietkraag. Inzageperiode van 7 oktober 
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 95. Inzageperiode van 7 oktober 
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Hélène Swarthlaan. Inzageperiode van 7 oktober 
2016 t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 8. Inzageperiode van 7 oktober 2016 
t/m 17 november 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (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
- Cyclamenlaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de 

woning op de eerste verdieping. Ontvangen 22 augustus 2016.
- Poelweg naast 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontvangen 26 september 2016.
- Vuurlijn 24, aanvraag HSV Thamen voor het organiseren van een Japans 

Jeugdweekend op 12 en 13 november 2016. Ontvangen op 27 september 
2016.

- Bezworen Kerf 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 
bedrijfswoning naar plattelandswoning. Ontvangen 27 september 2016.

- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
laadkuil. Ontvangen 27 september 2016.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 100, aanvraag voor het organiseren van een Halloween feest 

op 29 oktober 2016 van 19.00 tot 22.00 uur. Ontvangen op 13 september 2016.
Dorpscentrum
- Aanvraag van Winkeliersvereniging Amstelplein voor het organiseren van de 

Sinterklaas intocht op 12 november en de uittocht van Sinterklaas op 6 decem-
ber 2016. Ontvangen op 21 september 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 97, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de achterzijde. Ontvangen 12 september 2016.
- Noorse Lijster 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de 

woning. Ontvangen 22 september 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77 A, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een reclame-uiting. Ontvangen 18 augustus 2016.
- Achterberglaan 87, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

houten ballustrade naar een glazen ballustrade. Ontvangen 22 september 
2016.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Korte Eind 1, verklaring van geen bezwaar voor de heer J. Stellingwerff voor 

een tijdelijke uitweg bij Korte Eind 1, aansluitend op het Lange Eind.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Boterdijk 208, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een car-

port.

 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
- Noorddammerweg 17a. Exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten 

verleend aan Weiveld B.V. Bezwaar t/m 14 november 2016. 
- Kerklaan 22, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant 

van ’t Trefpunt t/m 20 september 2019. Bezwaar t/m 3 november 2016.
- Vuurlijn 30, evenementenvergunning voor het organiseren van een besloten 

Grand Gala avond (alleen voor leden) door de Uithoornse Hockeyclub Qui Vi-
ve op 15 oktober 2016. Bezwaar t/m 9 november 2016.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 47. Exploitatievergunning horecabedrijf t/m 28 september 2019 ver-

leend aan de exploitant van Cafetaria Uithoorn. Bezwaar t/m 10 november 2016.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Nijverheidsweg 4, verklaring van geen bezwaar voor het wijzigen van een uit-

weg.
- Amsterdamseweg 35, instemming verleend aan Koning & Hartman Network 

Services B.V. voor het realiseren van een klantaansluiting van Eurofi ber Neder-
land B.V.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- In het Midden 49, omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakterras. 

Bezwaar: t/m 2 november 2016. 
- Randweg 99, vergunning kabels en leidingen aan Liander Infra West N.V. voor 

het omleggen van een MS-kabel. Bezwaar t/m 2 november 2016.
- Legmeer-West t/o Bosmuis, vergunning voor Reggefi ber ttH B.V. en Glasvezel-

net Amsterdam B.V het plaatsen van een reclamebord. Bezwaar t/m 7 novem-
ber 2016.

- Vergunning ingebruikname gemeentegrond verleend aan Van Baarsen Buislei-
dingen BV voor het plaatsen van een zeecontainer van 26 september t/m 21 ok-
tober 2016. Bezwaar t/m 10 november 2016.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploi-

tant van Café Drinken & Zo t/m 20 september 2019. Bezwaar t/m 3 november 
2016.

- Willem-Alexanderpoort 62-64, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan 
de exploitant van Trattoria Mangia E Bevi t/m 6 oktober 2019. Bezwaar t/m 2 no-
vember 2016.

- Dorpsstraat 41, vergunning verleend aan Van der Schaft Tweewielers voor de 
verkoop van consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2016. Bezwaar 
t/m 10 november 2016.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 30, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant 

van Kwalitaria Amstelplein t/m 20 september 2019. Bezwaar t/m 3 november 
2016.

- Marktplein 17, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant 
van IJssalon Esplanade t/m 21 september 2019. Bezwaar t/m 3 november 2016.

 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.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN IEPENLAAN DEELGEBIED 6

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan Iepenlaan deelgebied 6 als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD6-VG01 gewijzigd vast te stellen.
Toelichting
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd glas-
tuinbouw 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 her-
structureringsopgave 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 eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan; woonkavels in het woon-
lint aan de Iepenlaan met aan de zuidzijde een openbaar groengebied tot aan de 
Vuurlijn. Tussen de woningen en het openbaar groengebied is een zone voorzien 
van weidekavels die een overgang vormen van privé naar openbaar gebied. 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 zesde bestemmingsplan dat 
voor het project van Iepenlaan in procedure gaat. Het bestemmingsplan voor deel-
gebied 6 heeft betrekking op de percelen Iepenlaan 10 en Iepenlaan 37-39, waar-
bij de woonkavels en de aansluitende weidekavels worden in bestemd De gronden 
achter de woonkavel van Iepenlaan 37-39 worden tevens meegenomen, zodat de-
ze groen ingericht kunnen worden.
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
In het ontwerpbestemmingsplan heeft het perceel van Iepenlaan 36 ook ter inza-
ge gelegen maar deze eigenaar heeft besloten om niet deel te nemen aan dit plan. 
In het vastgesteld bestemmingsplan is het perceel Iepenlaan 36 uit het bestem-
mingsplan gehaald. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
vrijdag 7 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is di-
gitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmings-
plan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedu-
rende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 7 oktober 2016 t/m 17 november 2016 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belangheb-
benden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de ge-
meenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeen-
teraad 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 instel-
len kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak 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 afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening 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, 5 oktober 2016

 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN IEPENLAAN DEELGEBIED 7

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPI-
epenlaanD7-OW01 met ingang van 7 oktober 2016 gedurende zes weken ter in-
zage ligt.
Toelichting Ontwerpbestemmingsplan
In de herstructurering van de Iepenlaan was in het gebied ten noorden van de woon-
kavels aan de Iepenlaan grootschalige duurzame glastuinbouw voorzien. Door ver-
anderingen in de economische situatie en een afnemende vraag naar glastuinbouw 
heeft de gemeenteraad in juni 2014 besloten af te zien van nieuwe grootschalige 
glastuinbouw en een alternatieve bestemming voor dit deel van het gebied op te 
stellen. De visie Inrichting Iepenlaan Noord, vastgesteld door de raad in april 2015, 
geeft invulling aan deze opdracht. Het bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 is 
de uitwerking van deze visie, waarbij de visie is vertaald in een bestemmingsplan. 
Daarnaast wordt Iepenlaan 44 met dit bestemmingsplan meegenomen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 7 oktober 2016 t/m 17 november 2016 ter 
inzage en is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast 
liggen de stukken 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 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.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DE RIETKRAAG

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestem-
mingsplan De Rietkraag als vervat in de bestandenset met planidentifi catiecode 
NL.IMRO.0451.BPDeRietkraag-VG01 gewijzigd vast te stellen.
Toelichting
Het bestemmingsplan betreft het perceel grond tussen woonwijk De Kuil en de 
Vuurlijn / Ringdijk, naast het sportcomplex van KDO. Hier wordt door Vorm Ont-
wikkeling b.v. een woningbouwplan ontwikkeld met twee-onder-een-kap woningen, 
eengezinswoningen en beneden-bovenwoningen. Daarnaast is in dit plan ruimte 
gereserveerd voor acht starterswoningen die Vereniging Cube Starterswoning hier 
door en voor jongeren wil gaan bouwen.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
vrijdag 7 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is di-
gitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmings-
plan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedu-
rende de openingstijden van de bibliotheek.

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

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn naar aanleiding van ingediende 
zienswijzen een aantal wijzigingen doorgevoerd. Er is een aanvullend akoestisch 
onderzoek en een onderzoek naar lichthinder van het sportcomplex van KDO toe-
gevoegd, de bebouwingsmogelijkheden binnen de boomgaard zijn beperkt en de 
maximale bouwhoogte van de woningen is verlaagd. Voorts zijn enkele onder-
geschikte wijzigingen aangebracht in de toelichting. Voor een nadere toelichting 
wordt verwezen naar de bij het bestemmingsplan gevoegde Nota Zienswijzen. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (7 oktober 2016 t/m 17 november 
2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met een 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 bestuursrecht-
spraak 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 voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling 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 afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 5 oktober 2016

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 95

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan Drechtdijk 95 als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPDrechtdijk95-VG01 gewijzigd vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 95 is het in-
gediende verzoek voor het oprichten van een bedrijfswoning aan de Drechtdijk 95.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
vrijdag 7 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, 
gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is er bij het vastgestelde bestem-
mingsplan naast de al opgenomen regel dat bebouwing is uitgesloten een extra 
waarborg opgenomen met een aanduiding landschapswaarden om de openheid 
en behoud van doorzichten te behouden. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 7 oktober 2016 t/m 17 november 2016 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden 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 ge-
meenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ont-
werp. 
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instel-
len kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak 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 afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 5 oktober 2016

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 HÉLÈNE SWARTHLAAN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Hélène Swarthlaan met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPHele-
neSlaan-OW01 met ingang van 7 oktober 2016 zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
In 2011 heeft de raad het bestemmingsplan Hélène Swarthlaan vastgesteld. Hier-
bij is besloten om voor het perceel aan de Hélène Swarthlaan, waar in het verle-
den een schoolgebouw stond, de bestemming te wijzigen naar wonen en de rea-
lisatie van 11 woningen mogelijk te maken. Door de verandering in de vraag van-
uit de markt is het woningbouwprogramma aangepast. Het nieuwe bouwplan, dat 
uitgaat van 20 woningen, voorziet in een drietal rijen met aaneen gebouwde wo-
ningen en een twee-onder-één-kap woning. De woningen sluiten aan bij de omge-
ving en bestaan uit twee bouwlagen met een kap. Aangezien de gewijzigde plan-
nen niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan passen, moet dit 
worden aangepast. Hierbij geldt dat bestemmingsplan fl exibel is opgesteld zodat 
het nog vrijheid geeft in de grootte van de bouwblokken en de woningtypologie. 
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Hélène Swarthlaan ligt van vrijdag 7 oktober 2016 
tot en met donderdag 17 november 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbe-
stemmingsplan ligt gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangege-
ven 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 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, 5 oktober 2016

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 8

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan Vuurlijn 8 als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BP-
Vuurlijn8-VG01 vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is het initiatief om op 
het perceel Vuurlijn 8 een tweede woning te realiseren. Het initiatief past niet bin-
nen het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken, wordt een 
bestemmingsplanprocedure opgestart.
Besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een hogere 
grenswaarde van maximaal 55 dB als bedoeld in de Wet geluidhinder heeft vast-
gesteld. Het besluit heeft betrekking op het realiseren van een tweede woning op 
het perceel Vuurlijn 8 te De Kwakel. De verhoogde geluidbelasting wordt veroor-
zaakt door het wegverkeer van de Koningin Máximalaan. Tegen het ontwerpbe-
sluit hogere waarde dat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan terinzage 
heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is ongewijzigd ten op-
zichte van het ontwerpbesluit.
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en het besluit hogere 
waarden liggen met ingang van vrijdag 7 oktober 2016 gedurende zes weken ter 
inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn ge-
durende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, 
Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 7 oktober 2016 t/m 17 november 2016 
kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door dege-
nen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belang-
hebbenden 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 bestuursrecht-
spraak 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 voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling 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 afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 5 oktober 2016




