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Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van het
gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag
8.30-14.00 uur
zonder afspraak
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met afspraak
woensdag
zonder afspraak
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14.00-17.00 uur
8.30-20.00 uur

Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen
terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw, eerste inschrijvingen buitenland en inzage vergunningen moet u altijd een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 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.

Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag
8.30-12.00 uur

Wilt u de burgemeester of één van
de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297-513151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00-12.30 en van
13.00-16.30 uur.
Dinsdag, donderdag, zondag en
ofﬁciële feestdagen gesloten.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
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Vuurlijn tijdelijk dicht voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer
De Vuurlijn, tussen de Watsonweg en
Noorddammerweg, is vanaf 7 oktober tijdelijk gesloten voor doorgaand
gemotoriseerd verkeer.
Door herstelwerkzaamheden aan de
Boterdijk, wordt langzaam verkeer
omgeleid over de Vuurlijn. Hierdoor
neemt het aantal (brom)ﬁetsers daar
sterk toe. Om hun veiligheid te garanderen, is de Vuurlijn tijdens de werkzaamheden aan de Boterdijk gesloten voor doorgaand gemotoriseerd
verkeer. Bestemmingsverkeer is wel
mogelijk.
De tijdelijke afsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer van de
Vuurlijn houdt in dat de weg en par-

keerterrein bij Vuurlijn 12 - ter hoogte van het bord UITHOORN - met betonblokken wordt afgesloten. In het
midden komt een doorgang voor de
(brom)fietsers en hulpdiensten. De
doorgang wordt afgesloten met een
uitneembare of neerklapbare paal,
zodat de bereikbaarheid voor nooddiensten gegarandeerd blijft.
Op diverse borden op de aanrijroute naar de Vuurlijn staat dat Vuurlijn 7, 8, 10 en 12 te bereiken zijn
via de Watsonweg. De overige woningen/bedrijven zijn te bereiken via
de Noorddammerweg. Zie www.uithoorn.nl voor een omleidingskaart of
houdt twitter in de gaten via www.twitter.com/gem_uithoorn

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE 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.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via www.
ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice
om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
Voorgenomen Verkeersbesluiten Waterlijn (tijdelijk)
- De Waterlijn - vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de Willem-Alexanderpoort, het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Blomstraat,
gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van
rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van ﬁetsers, onthefﬁnghouders en laad/
losverkeer van 07.00-12.00 uur;
- Opheffen parkeerschijfzone Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorpsstraat).
- Opheffen geslotenverklaring i.v.m. weekmarkt (Wilhelminakade/Marktplein/
Dorpsstraat).
- Instellen eenrichtingsverkeer Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorpsstraat
en Willem-Alexanderpoort/Prins Clausstraat).
- Opheffen eenrichtingsverkeer Koningin Julianalaan.
- Instellen 30km/zone Petrus Steenkampweg, Stationsstraat, Wilhelminakade,
Marktplein, Dorpsstraat, Blomstraat, Amstelstraat, Prinses Irenelaan.
- Opheffen en aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Marktplein,
Stationsstraat en Piet de Kruif-viaduct.
- Opheffen parkeerverbodszone Willem-Alexanderpoort.
- Opheffen parkeerverbod Stationsstraat.
Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 november
2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111.
Voorgenomen Verkeersbesluiten overig (tijdelijk)
- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Randweg-Oost ter hoogte van
aansluiting Zijdelweg.
- Opheffen geslotenverklaring J.P. Sweelinckweg tussen Faunalaan en Pieter
Hellendaalweg.
- Verkeersmaatregelen als gevolg van inrichting schoolomgeving Meerwijk.
- Opheffen geslotenverklaring voor alle bestuurders Laan van Meerwijk / Polderweg.
Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 november
2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-513111.

TER INZAGE
Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit
WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenhefﬁng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenvervoer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 - 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en
Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan

Tijdelijk:
- Quaker Chemical wijziging omgevingsvergunning milieu. Inzageperiode 29 augustus 2013 tot en met 9 oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, Veiligheid
en Handhaving, Rianne de Noo, 0297-513111.
- Herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord- Holland en Utrecht. Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter inzage van 17 juni t/m 15 oktober
2013. Contactpersoon gemeente Uithoorn: de heer A.J.O. van Kooij, tel.: 0297513111. Schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500
AE Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie per e-mail naar noordvleugelprovincieminbzk.nl via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl
- Aanwijzingsbesluit verplaatsing locatie weekmarkt. Inzageperiode tot en met 17
oktober 2013. Inlichtingen bij Publiekszaken, B. de Bruijn, 0297-513111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding. Beroepsperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M.
Blonk, 0297-513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47. Beroepsperiode
van 11 oktober 2013 t/m 21 november 2013.Inlichtingen bij Ontwikkeling, W.M.
van de Lagemaat, 0297-513111.
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal. Inzageperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Beroepsperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 11 oktober tot
en met 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297513111.
- Raadsbesluit instellen Komgrens. Inzageperiode: 9 oktober tot en met woensdag 13 november 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Dwarsweg 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning.
Ontvangen 27 september 2013.
- Achterweg 200, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Ontvangen 3 oktober 2013.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Jaagpad ter hoogte van 26, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen
van een schapenverblijf.
INGETROKKEN(OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Tussen Meerwijk-Oost en Meerwijk-West, omgevingsvergunning voor het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen op het bestaande hondenuitlaatveld.
ONTHEFFING AVOND EN NACHTELIJKE WERKZAAMHEDEN

Bedrijventerrein Uithoorn/ Thamerdal
- Tussen Amsterdamseweg en Thamerlaan, onthefﬁng voor het uitvoeren van
werkzaamheden van dinsdagavond 8 oktober 2013 (20:00 uur) tot woensdagochtend 9 oktober 2013 (7:00 uur). Bezwaar t/m 15 november 2013.
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 t/m 94 vergunning kabels & leidingen reconstructie waterleiding. Bezwaar t/m 15 november 2013.
- Provincialeweg, vergunning kabels & leidingen verleggen MS-net. Bezwaar t/m
15 november 2013.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat. Vergunning aan Van der Schaft Tweewielers voor de verkoop van
consumentenvuurwerk op 28, 30 en 31 december 2013. Bezwaar t/m 12 november 2013.
- Prinses Irenelaan. Vergunning aan Zeevishandel Volendam voor het innemen
van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op vrijdag en zaterdag de
gehele dag. Bezwaar t/m 12 november 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Polderweg. Vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het plaatsen van voor-
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-

werpen op de openbare weg van 24 september t/m 25 november 2013. Bezwaar
t/m 11 november 2013.
Zijdelveld 24. Melding ontvangen van Borus kinderopvang dat met ingang van
23 september 2013 de vestiging Borus 3 is uitgeschreven uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.
Ebro 73, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 12 november 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke huisvestingen Winkelcentrum Zijdelwaard. Beroep: t/m 20 november 2013.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan “Noorddammerweg ﬁetsverbinding”
Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Noorddammerweg ﬁetsverbinding” als vervat in planidentiﬁcatiecode
NL.IMRO.0451.BPFietsverbinding-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. Het aanvullen van de waterparagraaf met Waternet als uitvoerende instantie;
b. De regels van de dubbelbestemming Waterstaat.
Terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg ﬁetsverbinding liggen met ingang van
vrijdag 11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage tot en met donderdag 21
november 2013. 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, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek 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, 9 oktober 2013
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN
“DRECHTDIJK 69 - HOOFDWEG 47”
Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47” als vervat in planidentiﬁcatiecode
NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk69-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. De voorgevelrooilijn voor de te bouwen woningen wordt 4 meter naar achteren
verschoven.
Terinzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47 liggen met ingang van vrijdag
11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage tot en met donderdag 21 november 2013. 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, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek 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 ‘sGravenhage. 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.

Vervolg op volgende blz.
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Vervolg van vorige blz.
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, 9 oktober 2013
VaststellinG GewijziGd bestemminGsplan inteGraal
kindcentrum
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal als vervat in
planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPIKCTh-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
toelichting
Het bestemmingsplan Integraal Kind Centrum Thamerdal (IKC) heeft betrekking op
de nieuwbouw van een integraal kind centrum aan de Prinses Christinalaan/Kuyperlaan en de herinrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw. Het IKC
komt op de locatie waar nu de Hint staat. Zodra deze is gesloopt, wordt het IKC op
deze locatie gebouwd. Daarna wordt de Regenboogschool gesloopt. Het IKC gaat
ruimte bieden aan een basisschool, een kinderdagverblijf, tussenschoolse opvang
en buitenschoolse opvang.
Ter plaatse van de nieuwbouw van het IKC geldt reeds een maatschappelijk bestemmingsplan. De nieuwbouw wijkt vanwege de oppervlakte en de hoogte af van
het geldende bestemmingsplan. Dit is de reden het college heeft besloten een procedure te starten om het bestemmingsplan te herzien.
De nieuwbouw van het IKC gebeurt op basis van het design-and-built principe. Hierbij neemt een persoon of organisatie onder één contract de verantwoordelijkheid op
zich voor zowel het ontwerp als de bouw van het IKC.
wijzigingen
De wijzigingen bij de vaststelling hebben betrekking op:
- het aspect parkeren in de toelichting en het bijbehorende parkeeronderzoek;
- het opnemen van het UVVP in de toelichting.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
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.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 oktober 2013 tot en met 21 november 2013) 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, 9 oktober 2013
VaststellinG GewijziGd bestemminGsplan waterlijn
dorpscentrum
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPWaterlijn-VG01 heeft vastgesteld.
toelichting
De waterlijn van het dorpscentrum wordt vernieuwd. Om meer recreatievaart naar
het centrum toe te trekken, worden de bestaande steigers aan de Wilhelminakade
en het Marktplein vervangen voor een passantenhaven. Daarnaast komt langs het
Irenepad (onder en nabij de brug) een boodschappensteiger en nabij de Thamerkerk een jachthaven, die mede zal worden gebruikt door een botenmakelaar. Omdat
deze plannen in strijd zijn met geldende bestemmingsplan moet dat worden herzien
om de plannen planologisch mogelijk te maken. Hiervoor wordt het bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum opgesteld.
Het bestemmingsplan betreft drie losse locaties langs de waterlijn van het dorpscentrum. Hierbij gaat het om een boodschappensteiger, een passantenhaven en een
jachthaven. Hierna zullen de ontwikkelingen per locatie worden toegelicht.
locatie boodschappensteiger
Aansluitend aan de steiger van de horecagelegenheid ‘Het Rechthuis’ wordt langs
het Irenepad een steiger gerealiseerd, welke doorloopt onder de Prinses Irene Brug.
Het idee achter deze steiger is dat boten korte tijd kunnen om bij de winkels boodschappen te kunnen doen.
locatie passantenhaven
Op deze locatie liggen in de huidige situatie steigers. Deze worden geheel vervangen. Langs de hele kade komt ter hoogte van het Marktplein/Wilhelminakade een
steiger te liggen. Haaks op deze steiger komen steigers van maximaal 3 meter
breed het water in te liggen voor het aanmeren van boten. De steigers krijgen verschillende lengtes, dit heeft te maken met het aanbieden van ligplaatsen voor boten van verschillende lengtes en met de vaarroute van beroepsvaart in de Amstel.
Waar het Marktplein overgaat in de Wilhelminakade komt een grote steiger welke
geschikt is voor evenementen en mogelijkheden biedt voor een groot terras. Grotere boten kunnen hier passagiers afzetten en ophalen. Bij het voormalige raadhuis
wordt de mogelijkheid geboden om een terras te maken indien er een horecafunctie in het gebouw komt. Naast de evenementensteiger komt in de vorm van een trap
een verbrede steiger. Deze is bedoeld voor voorbijgangers om te kunnen zitten.
locatie jachthaven
Vanaf de Thamerkerk wordt langs de Wilhelminakade een jachthaven gerealiseerd.
De jachthaven kent een tweeledig gebruik. Aan de ene kant komt een ‘echte’ jachthaven, aan de andere kant wordt de haven gebruikt door een botenmakelaar. In de
haven komen boten voor de verkoop te liggen waar potentiele kopers deze kunnen
bezichtigen. De bestaande opstelplaats voor de beroepsvaart blijft intact. De ligplaatsen bevinden zich aan de steiger achter de opstelplaats. Op de entreesteiger
komt een gebouwtje met voorzieningen voor de jachthaven.
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan is naast een aantal tekstuele aanpassingen in de toelichting

op de volgende punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:
- Ter hoogte van het voormalige gemeentehuis is de verbeelding aangepast. Het
gebied met de aanduiding ‘terras’ waarbinnen de mogelijkheid is tot het aanleggen van een steiger wordt, is gewijzigd zodat geen steiger aan de voorzijde van
het oude gemeentehuis kan worden gerealiseerd.
- Op de verbeelding geldt dat de bestemming Water met de aanduiding jachthaven wordt doorgetrokken tot aan de brug van de busbaan. Op deze wijze kan
de ligplaats van de boot van de dame van Amstel ook in het bestemmingsplan
worden meegenomen.
In de nota zienswijzen is precies aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
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.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 oktober 2013 tot en met 21 november 2013) 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, 9 oktober 2013
VaststellinG bestemminGsplan “sportlaan 180”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan “Sportlaan 180” als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPSportlaan180-VG01 heeft vastgesteld.
bestemmingsplan
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Sportlaan 180 is de realisatie van twee woningen in het voormalig clubgebouw van Zwem en –polovereniging De Amstel op de locatie Sportlaan 180. Het pand heeft nu een bestemming
‘Maatschappelijk’, waardoor de vestiging van twee woningen niet is toegestaan. Om
de twee woningen in het huidige pand van Sportlaan 180 mogelijk te maken, is het
bestemmingsplan vastgesteld.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
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.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 oktober 2013 t/m 21 november
2013) 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, 9 oktober 2013
VaststellinG bestemminGsplan “het erf”
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan “Het Erf” als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPHetErf-VG01 heeft vastgesteld.
bestemmingsplan
In de Kwakel, naast de woonwijk ‘De Kwakel achter de kerk’ is het perceel Boterdijk
174 gelegen. Voor dit perceel zijn een viertal woningen voorzien. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is het bestemmingsplan Het erf vastgesteld.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van
11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
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.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 oktober 2013 t/m 21 november
2013) 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
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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, 9 oktober 2013
VaststellinG bestemminGsplan Vinckebuurt,
beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en hoGere waarde
wet Geluidhinder
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPIKCTh-VG01 en het beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt hebben vastgesteld.
toelichting bestemmingsplan
Op het voormalige Campinaterrein en het terrein van de Vleeschhoek, gelegen tussen de Thamerweg en de Wilhelminakade langs de Amstel, wordt de ontwikkeling
van 288 woningen mogelijk gemaakt. Langs de Amstel wordt een lint ontwikkeld
met variatie in het bebouwingsbeeld met meerdere bouwlagen en hier en daar een
accent. De bebouwing langs de Petrus Steenkampweg is afgestemd op de grotere
schaal van de omgeving (het voormalig spoortracé) en introduceert de bebouwing
in het Amstellint. De bestaande bebouwing langs de Wilhelminakade wordt op een
vloeiende manier opgenomen in het Amstellint.
De achterliggende woongebieden hebben een eigen identiteit, die aansluit op de
karakteristiek van de bestaande omgeving (Thamerweg/Burgemeester van Meetelenstraat). De schaal van de achterliggende woningen sluit aan op de omgeving,
voornamelijk in twee bouwlagen met kap. De overgang naar de Thamerweg is gevarieerd en kleinschalig. Binnen de woongebieden vormen de twee centrale pleinen
rustpunten in de woonbuurtjes. Door middel van een stelsel van assen zijn deze verbonden met de Amstel. Bij de Thamerkerk is een kerkplein voorzien.
Aan de oostelijke zijde wordt, door toevoeging van kleinschalige bedrijfsruimte, een
geleidelijke overgang gemaakt naar het aanliggende bedrijventerrein. De groenstructuur ondersteunt de gekozen stedenbouwkundige structuur. Het parkeren
wordt zodanig opgelost dat het niet dominant in het straatbeeld aanwezig is. De
bouwvlakken worden zo vormgegeven dat er ook op de hoeken en langs de zijkanten een fraaie aansluiting is op het openbaar gebied. Omdat de ontwikkeling van
de Vinckebuurt in strijd is met het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
beeldkwaliteitsplan
In het kader van het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit plan
geeft richtlijnen voor de vormgeving van de architectuur om de beoogde kwaliteit en
eigenheid van de Vinckebuurt te waarborgen. Het reikt architectuurkenmerken aan
die dienen als leidraad voor de verdere uitwerking van de verschillende onderdelen
van het plan. Verder worden enkele specifieke, beeldbepalende plekken aangeduid
die een bijzondere benadering verdienen bij de verdere uitwerking. Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt het beeldkwaliteitsplan geen deel uit van het
bestemmingsplan maar wordt het opgenomen in de welstandsnota.
besluit hogere waarde (wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij ten behoeve van
de ontwikkeling van de Vinckebuurt hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder hebben vastgesteld. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt
door de aanwezige bedrijven in de omgeving. De Vinckebuurt ligt in de nabijheid van
een gezoneerd industrieterrein. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde dat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan terinzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
terinzage
Het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, het besluit van de gemeenteraad en het
besluit hogere waarden liggen met ingang van 11 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, 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.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (11 oktober 2013 tot en met 21 november 2013) 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.
crisis- en herstelwet
Dit bestemmingsplan betreft tevens een project als bedoeld in afdeling 6 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zullen zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit houdt onder andere in dat de
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.
Uithoorn, 9 oktober 2013
raadsbesluit instellen komGrens
Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten om op de
Amsterdamseweg en de Chemieweg in de gemeente Uithoorn, bij de aansluiting
met de Hollandsedijk, de bebouwde komgrens vast te stellen door het plaatsen van
de borden H1 en H2 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Dit besluit met tekening ligt tot en met woensdag 13 november 2013 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend bij de
gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
VerordeninG Verlof en werktijden medewerkers
Gemeente uithoorn VastGesteld
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordeningen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 september 2013 de volgende
verordening vastgesteld: ‘Verordening verlof en werktijden medewerkers gemeente Uithoorn / G2, 2014’. De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari
2014. Voor meer informatie kunt u terecht bij het cluster P&O, 0297-513111.
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omgelegde n201
nadert voltooiing!

En dat is iets waar Uithoorn al jaren naar uitkijkt. De grote stroom
doorgaand verkeer verdwijnt eindelijk uit het dorp en rijdt om
Uithoorn heen. Sluipverkeer heeft hier niets meer te zoeken want
kan niet doorrijden en het wordt een stuk rustiger. Daardoor gaat
de leefbaarheid er met sprongen op vooruit. De twee dorpshelften
smeden we aan elkaar waardoor Uithoorn mooier en gezelliger
wordt. En de omlegging betekent ook een verbetering voor de
bereikbaarheid van Uithoorn.
Volgens de planning van de provincie is de nieuwe N201
waarschijnlijk eind dit jaar in gebruik. De Amsterdamseweg is dan
helemaal klaar en aangesloten op de N201 en het verkeer kan via
die route Uithoorn in- en uitrijden. De op- en afritten bij de Zijdelweg
zijn dan echter nog niet klaar. Dat betekent dat verkeer nog niet bij
de Zijdelweg de omgelegde N201 op- en af kan. Naar verwachting
zijn deze werkzaamheden eind maart 2014 klaar. Daarom is
voor Uithoorn pas op dat moment de omlegging écht een feit. De
Zijdelweg en de Amsterdamseweg zijn dan de belangrijkste wegen
om Uithoorn vanaf de N201 te bereiken.

waterlijn en dorpscentrum

Het Marktplein en de Wilhelminakade worden samen een levendige
boulevard met horeca en waterrecreatie. Het ontwerp daarvoor
is onlangs vastgesteld. Langs het water met nieuwe steigers kan
gewandeld worden op een verhoogde promenade. Terrassen
liggen zoveel mogelijk bij de gevels van de horecagelegenheden.
In het tussenliggende gebied komt een smalle rijbaan voor fietsers
waarover bevoorradingsverkeer in venstertijden in één richting
mag rijden. Het eenrichtingverkeer wordt ingesteld vanaf de Petrus
Steenkampweg tot de Blomstraat.
De parkeerplaatsen op het Marktplein, aan de Wilheminakade
en de Dorpsstraat verdwijnen. Deze worden ruimschoots
teruggebracht in de directe omgeving. Naar aanleiding van de
inspraakreacties op het ontwerp worden onder meer bij het Piet de
Kruifviaduct en op de Koningin Julianalaan nieuwe parkeerplaatsen
nieuwe routes
Nu de opening van de N201 nadert, neemt het aantal vragen
over bereikbaarheid per auto van en in Uithoorn toe. Dat is ook
logisch, het is moeilijk je een voorstelling van alle veranderingen
te maken. We hebben allemaal onze eigen routes en die zullen
moeten wijzigen. Om dat duidelijk te maken heeft de gemeente een
zogeheten routeboek gemaakt van verschillende mogelijkheden nu
en straks. Dat routeboek is te vinden op www.uithoorn.nl.

aangelegd. Eerder zijn al extra tijdelijke parkeerplaatsen
aangelegd bij de Prinses Irenelaan die straks in definitieve versie
bij de ontwikkeling van het Amstelplein worden gevoegd. De
verkeerbesluiten om de nieuwe verkeerssituatie mogelijk te maken
liggen nu ter inzage. Het doel is om de werkzaamheden klaar te
hebben aan het begin van het vaarseizoen van 2014.
In diverse straten in het dorpscentrum wordt de maximale
snelheid 30km per uur. In de Willem-Alexanderpoort en de
Stationsstraat wordt het parkeerverbod opgeheven en twee
nieuwe invalidenparkeerplaatsen vervangen de opgeheven
invalidenparkeerplaats op het Marktplein. Tot slot verandert in
een aantal straten de toegestane rijrichting. Deze maatregelen
gaan in nadat de definitieve verkeersbesluiten zijn genomen en
gepubliceerd. Dit is naar verwachting in december 2013.

inloopbijeenkomst verkeer op 28 oktober
van 16.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis

verkeersbesluiten
De omlegging van de N201 heeft ook gevolgen voor een aantal
wegen in Uithoorn zelf. Soms worden of zijn ze opnieuw ingericht,
zoals de Zijdelweg en de Amsterdamseweg. Andere wegen worden
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, zoals de Randweg-Oost,
of op een andere manier opengesteld zoals de Laan van Meerwijk.
Een aantal verkeersmaatregelen is niet direct het gevolg van de
omlegging maar van projecten die door de omlegging uitgevoerd
kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is het plan voor de waterlijn
langs de Amstel. Voor al die maatregelen zijn plannen gemaakt
en besproken met belanghebbenden. Nu moeten voor2een aantal
maatregelen de verkeersbesluiten genomen worden. Het college
brengt al deze besluiten in één keer in de inspraak. We lichten
de maatregelen hier kort toe. Elders op deze pagina’s vindt u de
publicaties van de verkeersbesluiten.

Vanuit Meerwijk West naar Hoofddorp,
Mijdrecht en winkelcentrum Amstelplein

Een voorbeeld van een nieuwe route: vanuit Meerwijk West naar Hoofddorp,

Mijdrechtroute
en winkelcentrum Amstelplein
Huidige

Toekomstige route

route dorpscentrum - n201
De herinrichting van de Thamerlaan en Prins Bernhardlaan is
begonnen en de inspraakprocedure voor de verkeersbesluiten
is al eerder doorlopen. Over deze straten loopt straks de nieuwe
route tussen het dorpscentrum via de Amsterdamseweg naar de
omgelegde N201.
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laan van Meerwijk
Tussen de Laan van Meerwijk en de Polderweg ligt nu nog
een bussluis. Deze bussluis is ooit aangelegd om sluipverkeer
te weren. Het is immers nu nog aantrekkelijk om bij file op de
N196 de Laan van Meerwijk als sluiproute te kiezen om een
deel van de file te vermijden. Als doorgaand verkeer straks
niet meer door het centrum van Uithoorn rijdt, verliest de
bussluis haar functie en wordt weggehaald. Dat gebeurt op
het moment dat alle procedures om de bussluis te verwijderen
afgerond zijn, naar verwachting in het voorjaar van 2014.
Voor de veiligheid bij de scholen worden aan de Laan van
Meerwijk parkeerplaatsen aangewezen als “Kiss & Ride”
parkeerplaatsen. Voor een deel van de Laan van Meerwijk gaat
een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden. Er
komen voetgangersoversteekplaatsen en een fietsoversteek.

www.Uithoorn.nl

Het viaduct onder de busbaan wordt aangepast en opengesteld
voor autoverkeer van maximaal 3,50 m hoog. De werkzaamheden
op de Amsterdamseweg zijn in volle gang. De planning is dat de
werkzaamheden eind van dit jaar klaar zijn en de route op dat
moment opengesteld wordt.
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Randweg-Oost
Het gedeelte van de Randweg-Oost ter hoogte van de Zijdelweg
wordt afgesloten voor autoverkeer. Dat is nodig voor de
verkeerveiligheid en de doorstroming als straks de Zijdelweg
tussen de N201 en de Arthur van Schendellaan/In het Rond
helemaal twee rijstroken heeft. De afsluiting gaat in op het moment
dat de afritten van de omgelegde N201 bij de Zijdelweg klaar zijn.
Dit is naar verwachting in maart 2014.

Burgemeester Kootpark
De bewoners van het Burgemeester Kootpark kunnen de
wijk nu alleen per auto inrijden vanuit de richting Zijdelweg.
Op het moment dat de N201 klaar is, kunnen ze de wijk ook
bereiken via de Faunalaan en de rotonde op de N196. De
afsluiting voor autoverkeer tussen de Faunalaan en de Pieter
Hellendaalweg wordt dan weggehaald.

Chemieweg - Hollandsedijk
De Chemieweg krijgt een aansluiting op de Hollandsedijk.
Deze aansluiting, samen met de reconstructie van de Hollandsedijk
tussen de Chemieweg en de Amstel, is eind 2013 klaar.

Inloop-informatiebijeenkomst
op 28 oktober
De hoeveelheid informatie is groot en de nieuwe

verkeerssituatie brengt veel veranderingen met zich
mee. Daarom organiseert de gemeente een inloopinformatiebijeenkomst op 28 oktober van 16.30 tot

20.30 uur in het gemeentehuis. Wij staan dan klaar om

uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven op
nieuwe routes, verkeersbesluiten en planningen. Die

avond is geen inspraakavond. Wilt u reageren op één of
meer verkeersbesluiten? Dan moet u een brief sturen

naar de gemeente. Bij de verkeerbesluiten is aangegeven
hoe u dat kunt doen.

N196

De gemeente wil doorgaand autoverkeer uit Uithoorn weren.
Dat kan echter nog niet meteen nadat de N201 is opengesteld.
Contractueel is vastgelegd dat de provincie de N196 overdraagt
aan de gemeente binnen drie maanden na openstelling van de
N201. In de huidige planning is dat in het tweede kwartaal van
2014.
Om de weg af te kunnen sluiten is onder meer een zogeheten
onttrekkingsbesluit noodzakelijk. De gemeenteraad moet dat
besluit nemen en hierop is te zijner tijd inspraak mogelijk. Deze
procedure duurt ongeveer drie maanden. Daarna kan de gemeente
de weg afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit
moment valt samen met de start van de werkzaamheden voor groot
onderhoud aan de Prinses Irenebrug in het 4e kwartaal van 2014.
Die moet daarvoor helemaal worden afgesloten. De provincie zorgt
voor een oplossing voor langzaam verkeer, gemotoriseerd verkeer
rijdt via de N201. Na afronding van de werkzaamheden kan de

N196 afgesloten blijven voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, de
gemeente zal hiervoor de nodige maatregelen treffen en hierover te
zijner tijd communiceren.
Amstelplein
Op de N196 ter hoogte van het dorpscentrum wordt winkelcentrum
Amstelplein uitgebreid en het centrum aan elkaar verbonden met
een nieuw plein. De gemeente voert daarover gesprekken met
de eigenaar van het huidige winkelcentrum. Eind van dit jaar is
duidelijk op welke manier het centrum vorm krijgt. Vast staat wel
dat doorgaand autoverkeer uit het centrum van Uithoorn wordt
geweerd. Bezoekers van het centrum vanuit Amstelhoek rijden over
de Prinses Irenebrug een parkeergarage in. Ze kunnen de garage
ook via een in- en uitgang aan de Uithoornse kant verlaten. Het is
niet de bedoeling dat doorgaand verkeer door de garage rijdt, de
inrichting van de garage houdt daar rekening mee.

O F F I CI Ë L E M E D E D E L IN GE N E N B EK EN D MA K IN GE N V E R K E E R
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. Deze week
staan alle bekendmakingen over verkeersbesluiten bij elkaar.
Wanneer u wilt reageren op één of meer verkeersbesluiten dan
kunt u een brief sturen naar het College van burgemeester en
wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, onder vermelding van
het zaaknummer dat vermeld staat bij het verkeersbesluit.
De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, in het
informatiecentrum aan de Dorpsstraat 15 en in de bibliotheek
aan de Alfons Ariënslaan. Ook kunt u ze inzien via
www.uithoorn.nl/Actueel/Ofﬁciële_bekendmakingen/
Overige_bekendmakingen.

VERKEERSBESLUITEN
Wijk: Oude Dorp
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van het
voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van
het karakter of van de functie van objecten of gebieden:
A. de Waterlijn – vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de WillemAlexanderpoort, het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising
met de Blomstraat, gesloten te verklaren in beide richtingen voor
voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met
uitzondering van ﬁetsers, onthefﬁnghouders en laad/losverkeer van
07.00-12.00 uur;
B. het deel van de parkeerschijfzone gelegen aan de Wilhelminakade,
het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Prinses
Irenelaan op te heffen;
C. de geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of
trekdieren of vee in beide richtingen, op woensdagen van 08.00 tot
18.00 uur in de Dorpsstraat, het Marktplein en de Wilhelminakade op te
heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17960.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt
van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van
weggebruikers en passagiers, en het in stand houden van de weg en het
waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het waarborgen van de
vrijheid van verkeer:
- Eenrichtingsverkeer in te stellen vanaf de Petrus Steenkampweg
richting de Blomstraat, waarbinnen zijn gelegen de Wilhelminakade, het

Marktplein en de Dorpsstraat.
Eenrichtingsverkeer in te stellen tussen de Wilhelminakade en de Prins
Clausstraat.
- Eenrichtingsverkeer in de Koningin Julianalaan op te heffen.
- De parkeerverbodszone in de Willem-Alexanderpoort op te heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17952.

-

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van het
verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg
en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan om de hiernavolgende
straten op te nemen in de 30 km/uur zone in het dorpscentrum van Uithoorn:
- Petrus Steenkampweg
- Stationsstraat
- Wilhelminakade
- Markplein
- Dorpsstraat
- Blomstraat
- Amstelstraat
- Prinses Irenelaan.
Tevens is het college voornemens om uit het oogpunt van het waarborgen
van de vrijheid van verkeer het parkeerverbod in de Stationsstraat op te
heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17854.

Wijk: Burgemeester Kootpark
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt
van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer de
geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en
geleiders van rij- of trekdieren of veevoertuigen op het deel van de J.P.
Sweelinckweg gelegen tussen de aansluiting met de Faunalaan en de Pieter
Hellendaalweg op te heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17189.

-

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van het
beschermen van weggebruikers en passagiers:
- in de Koningin Julianalaan, tussen Marktplein en de Prins Clausstraat,
en bij de nieuwe parkeervoorziening onder het Piet de Kruif-viaduct op
de hoek van de Stationsstraat en de Wilhelminakade twee algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen;
- de algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Marktplein 7
op te heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17849.
Wijk: Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van
het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van
weggebruikers en passagiers:
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de Randweg-Oost , tussen de aansluiting met de Zijdelweg en
Europarei, in beide richtingen gesloten te verklaren voor gemotoriseerd
verkeer;
- de voorrangsregeling op het kruispunt Randweg-Oost/Zijdelweg op te
heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 17198.

Wijk: Meerwijk
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van
het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de
weggebruikers en passagiers:
- de parkeerplaatsen op de Laan van Meerwijk, ter hoogte van de daar
gelegen basisscholen, aan te wijzen als “Kiss & Ride” parkeerplaatsen;
- voetgangersoversteekplaatsen aan te wijzen op de Laan van Meerwijk;
- een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen op het deel van de
Laan van Meerwijk gelegen tussen de aansluiting met Frees/Eems en
de ﬁetsersoversteek in de Groenzone.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 14183.
Wijk: Meerwijk
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit het oogpunt van
het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer de
geslotenverklaring voor alle bestuurders in beide richtingen op het deel van
de rijbaan gelegen tussen Polderweg/Eidereend en Laan van Meerwijk/
Flevomeer op te heffen.
Dit voorgenomen verkeersbesluit, inclusief bijlage(n), ligt tot en met 13
november 2013 ter inzage. Over deze voorgenomen besluiten kan tot en
met deze datum door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend
o.v.v. zaaknummer 14184.

