Inmeten aanbouwen van
woningen door Lacarto

Gem

e e nte U i t h o
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
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
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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)
Alleen 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

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

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

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

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

De gemeente houdt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bij. De BAG bevat
gegevens van alle adressen en
gebouwen in Nederland, zoals
bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. De
gemeente is wettelijk verplicht
deze gegevens bij te houden. Ieder jaar laat de gemeente daarom luchtfoto’s maken. Aan de
hand van de luchtfoto’s wordt bekeken of er wijzigingen zijn aangebracht aan gebouwen zoals
bijvoorbeeld aanbouwen.
Op de luchtfoto’s uit 2017 is te
zien dat er veel aanbouwen zijn
bijgekomen. Deze aanbouwen
zijn vaak vergunningsvrij aangebracht. Ze moeten echter wel

in de BAG opgenomen worden.
Om de aanbouwen in de BAG
op te kunnen nemen, moeten
de aanbouwen ingemeten worden. De gemeente heeft hiervoor
opdracht gegeven aan Lacarto.
Dit gespecialiseerde bedrijf voert
de metingen de komende drie
maanden uit. De verkregen informatie wordt ook opgenomen in
de gemeentelijke WOZ-administratie.
Heeft u een aanbouw aan uw
huis aangebracht? Dan komt Lacarto deze binnenkort inmeten. U
ontvangt hierover een brief van
de gemeente. In deze brief staat
meer informatie over wat er gaat
gebeuren en waar u terecht kunt
met eventuele vragen.

Opruimactie ﬁetswrakken
Onze surveillanten hebben in de
week van 17 september 2018
fietswrakken een speciale sticker gegeven en zij hebben op 25
en 26 september deze gestickerde ﬁetsen van straat gehaald. De
ﬁetsen zijn tijdelijk opgeslagen op
de gemeentewerf.
Fiets ophalen
Is uw fiets van straat weggehaald? Dan kunt u uw ﬁets op de
gemeentewerf ophalen: Industrieweg 25. Om uw ﬁets mee te kunnen nemen moet u aantonen dat
de fiets uw eigendom is. Neemt

u ook een legitimatiebewijs mee.
De ﬁetswrakken die niet zijn opgehaald, worden na 6 weken afgevoerd en vernietigd. U kunt de
ﬁetsen ophalen op 3 en 5 oktober
2018 van 13.00-14.00 uur.
Contact met surveillanten
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze gemeentesurveillant van de gemeente Uithoorn.
Deze kunt u telefonisch bereiken op nummer 0297-513111 van
maandag t/m donderdag tussen
10.00-10.30 uur en van 13.0013.30 uur.

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Evenementen in de gemeente
In Uithoorn en De Kwakel is de komende paar maanden veel te
doen. U vindt hieronder een selectie van de evenementen die in
Uithoorn en De Kwakel plaatsvinden waarvoor een vergunning
is aangevraagd of verleend. Meer weten over het evenement?
Kijk op www.uithoorn.nl/evenementen voor meer informatie.
Oktober
4 t/m 7

Renz Berlin, circusvoorstellingen

December
28, 29 en 31

Verkoop van consumentenvuurwerk

Nieuwe folder
schuldhulpverlening
De gemeente heeft een nieuwe
folder uitgebracht over de gemeentelijke schuldhulpverlening. Doel van de folder is inwoners te informeren wat schuldhulpverlening betekent zodat het
eenvoudiger is om hulp te vragen. De nieuwe folder ligt ook
op het gemeentehuis. Ze zijn te
vinden in de folderrekken vlakbij de receptie. De schuldhulpverleners zijn te bereiken via
0297-513111 van maandag tot
en met vrijdag van 9.00-10.30
uur. Een e-mail sturen kan ook:
schuldhulpverlening@uithoorn.nl

Lees het volledige bericht op
www.uithoorn.nl

Werk in uitvoering
KAPPEN BOOM
A. COOLENLAAN
In de A. Coolenlaan, bij huisnummer 13 staat een populier in het
trottoir (stoep). Bewoners uit deze buurt hebben bij ons geklaagd
over de onveiligheid van de
boom. Deze klachten gaven ons
aanleiding om een onderzoek te
doen naar de gezondheid en de
grootte van deze boom.
Uit het onderzoek blijkt dat de inmiddels 47-jarige boom in mati-

ge staat is. Deze boom zou kunnen blijven staan als we de takken regelmatig snoeien. Maar populieren worden niet echt oud. De
boom staat op een schoolgaande route, bij geparkeerde auto’s
en de takken hangen over privétuinen en een woning heen. Om
deze redenen gaan we de boom
kappen.
Hiervoor is een kapvergunning
afgegeven. Op deze plek planten
we een kleiner soort boom terug.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 0297513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op
https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/

TER INZAGE

Ontwerpbestemmingsplan MFA Kuyperlaan Uithoorn. Ter inzage vanaf donderdag 4 oktober 2018 t/m 14 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen
en werken, de heer L. Schuijt van de gemeente Uithoorn via (0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

PROCEDURE
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders
ter inzage. In dat geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

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

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd,
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 58, het vervangen van de gevelbetimmering (ontvangen 1609-2018);

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van
de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening
moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet
eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en
verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 1, het realiseren van een freerun parkje (ontvangen
21-09-2018);

De Kwakel
- Noorddammerweg 3, het realiseren van een dam met duiker en inrit (ontvangen 13-09-2018);

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

Zijdelwaard
- Herman de Manlaan 14, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
van de woning (verzonden 27-09-2018).
-

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
- Boterdijk 38, omgevingsvergunning voor het maken van een dakkapel met
een Frans balkon (verzonden 20-09-2018).
- Hoofdweg 117, omgevingsvergunning voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (verzonden 19-09-2018).
- Steenwycklaan 40, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning (verzonden 24-09-2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Evenemententerrein Legmeer-West. Randhoornweg, evenementenvergunning voor circus Renz Berlin, circusvoorstellingen van 4 t/m 7 oktober
2018 (verzonden 27-09-2018);
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 37, onthefﬁng geluid op diverse data in januari 2019 in verband
met werkzaamheden t.b.v. de verbouwing van het ﬁliaal van AH Jos van den
Berg (verzonden 19-09-2018)
Thamerdal
- Koningin Maximalaan, onthefﬁng geluid voor civiel onderhoud wegwerkzaamheden op 27, 28 en 29 september 2018 van de kruising Koningin
Maximalaan tot aan de kruising Admiraal van Ghentlaan (verzonden 2509-2018).
- Stationsstraat te Uithoorn, vergunning verleend aan SkyhighTV voor het
plaatsen van een container, zeecontainer, schaftkeet en eco-toilet van 1
oktober t/m 8 oktober 2018 (verzonden 27 september 2018).

Zijdelwaard
- Churchillaan 2 t/m 20, Straatsburglaan 37 t/m 53 en Europarei 40 t/m 94,
omgevingsvergunning voor het oprichten van 21 appartementen en 26 eengezinswoningen (verzonden 14-09-2018).
- Zijdelwaardplein 77, drank- en horecavergunning verleend aan de exploitant van Jason Aziatisch Fusion Restaurant (verzonden 19-09-2018).

-

Arthur van Schendellaan 100a, exploitatievergunning horecabedrijf en
drank- en horecavergunning verleend aan de exploitant van het horecagedeelte van Sporthal de Scheg (verzonden 25-09-2018).
Boutenslaan 38, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een blokhut
(verzonden 20-09-2018).

Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan de heer W. Börger voor het plaatsen van driehoeksborden t.b.v. activiteit Qua Kunst en Ambacht in de periode van 16
oktober t/m 29 oktober 2018 (verzonden 27 september 2018).
- Verklaring van geen bezwaar aan SkyhighTV t.b.v. ﬁlmopnamen aan de Admiraal Tromplaan 1 te Uithoorn in de periode 1 oktober t/m 8 oktober 2018
(verzonden 28 september 2018)
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
MFA KUYPERLAAN UITHOORN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘MFA Kuyperlaan Uithoorn’ met identificatiecode
NL.IMRO.0451.BPMFAKuyperlaan-ON01 met ingang van 4 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan ‘‘MFA Kuyperlaan
Uithoorn’ is de realisatie van het nieuwe buurtcentrum op de locatie van de
voormalige basisschool aan de Kuyperlaan 50, Uithoorn. De kavel voor deze
ontwikkeling en is nu leeg en ingezaaid met gras.
Wijzigingen ten opzichte van voorontwerpbestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan is verﬁjnd en nu gereed om als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. De verﬁjning heeft als doel om het parkeren in het plangebied goed te regelen.

Toelichting
Er zijn tekstuele aanvullingen doorgevoerd. Daarnaast is het aantal parkeerplaatsen dat moet worden gerealiseerd op het eigen terrein van het nieuwe
buurtcentrum bepaald op 10. Er is beargumenteerd dat ook de ‘kiss & ride
strook’ naast Het Duet kan worden gebruikt ten behoeve van het parkeren voor
het nieuwe buurtcentrum; Regels: De regels zijn aangepast om aan te sluiten
bij de wijziging in de toelichting; Verbeelding: geen wijzigingen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 4 oktober 2018 voor
een periode van zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is
digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0451.BPMFAKuyperlaan-ON01
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, 3 oktober 2018

OPLEGGEN AANLIJN- EN MUILKORFGEBOD ARTIKEL 2:59
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING UITHOORN 2015

Het college heeft op 11 september 2018 besloten voor de hond, genaamd Daddy, een American Bully, die verblijft aan de Dwerggans 8 te Uithoorn, aan de eigenaar en houder(s) van de hond een aanlijn- en muilkorfgebod op te leggen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van dit besluit (gerekend vanaf 11 september) een bezwaarschrift indienen.

