
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

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: 
- 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
- Het Fort 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning aan de achterzijde op de 1e verdieping. Ontvangen 5 oktober 2016.
- Linie 1c, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. 

Ontvangen 6 oktober 2016.
- Vuurlijn 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veran-

da. Ontvangen 9 oktober 2016.
- Vuurlijn nabij 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

woning met bijgebouw. Ontvangen 7 oktober 2016.
- Drechtdijk 60, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 

woning. Ontvangen 12 oktober 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Rotgans 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel. Ontvangen 5 oktober 2016.
Thamerdal
- Koningin Julianalaan 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde en aan de achterzijde. Ontvangen 2 oktober 
2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 118, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

de voorgevel. Ontvangen 5 oktober 2016.
- Potgieterlaan 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 

draagconstructie. Ontvangen 6 oktober 2016.

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Cyclamenlaan 12, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de 

woning op de eerste verdieping.

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

 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 16, omgevingsvergunning voor het realiseren van een grondge-

bonden zonne-energiesysteem. Bezwaar: t/m 22 november 2016.
- Thamerweg 41, omgevingsvergunning voor het verhogen van de nok. Be-

zwaar: t/m 24 november 2016.
De Kwakel
- Hoofdweg 55, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande be-

drijfswoning ten behoeve van huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Be-
zwaar: t/m 17 november 2016.

- Linie nabij 1a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een brug. Be-
zwaar: t/m 22 november 2016.

- Noorddammerweg 17a. Exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten 
verleend aan Weiveld B.V. Bezwaar t/m 14 november 2016.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg 100. Vergunning verleend aan Activiteitencommissie Leg-

meervogels voor het organiseren van Halloween Uithoorn 2016 op 29 oktober 
2016. Bezwaar t/m 24 november 2016. 

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

verleend aan de exploitant van Cafetaria Uithoorn. Bezwaar t/m 10 november 
2016. 

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 97, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de achterzijde. Bezwaar: t/m 22 november 2016.
- Noorse Lijster 12, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. 

Bezwaar: t/m 25 november 2016.
Zijdelwaard (Europarei)
- Churchilllaan 1 t/m 9, Spaaklaan 1 t/m 55, 2 t/m 32 en 61 t/m 87 en Straats-

burglaan 1 t/m 35, omgevingsvergunning voor het oprichten van 53 woningen 
en 21 appartementen. Bezwaar: t/m 17 november 2016.

- Herman Gorterhof 22, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een zolder-
kamer naar kamerverhuur voor bezoekers / toeristen via AirBNB. Bezwaar: t/m 
14 november 2016.

- Zijdelwaardplein 77 A, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een recla-
me-uiting. Bezwaar: t/m 23 november 2016.

 ACTIVITEITENBESLUIT
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge het 
Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft de nieuwbouw van een 
schuurkas 
- Ontvangstdatum melding: 5 september 2016 
- Melder: Kwekerij W. Hoogervorst B.V. 
- Zaaknummer: 1900310

 OPENBARE KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Uithoorn brengen ter openbare kennis dat de 
programmabegroting van de bestuursdienst voor 2017 in het gemeentehuis Laan 
van Meerwijk 16 en de openbare bibliotheek Alfons Ariënslaan 1, voor een ieder 
ter lezing is neergelegd.

Deze begroting en bijlagen zijn verkrijgbaar tegen betaling van de kosten, wel-
ke bedragen:
voor een programmabegroting van de bestuursdienst per stuk € 8,60
voor een toelichting op de begroting van de bestuursdienst per stuk € 98,25
voor de bijlagen bij de begroting van de bestuursdienst per stuk € 76,10
Uithoorn, 6 oktober 2016

Aankondiging opruimactie 
fi etswrakken
Zit er een gele sticker op uw fiets? 
Grote kans dat wij de fi ets weghalen 
omdat de fiets als fietswrak wordt 
gezien. U kunt deze tot 25 oktober 
2016 zelf nog weghalen van straat.
Tussen donderdag 20 oktober en 

maandag 24 oktober 2016 worden 
fi etswrakken voorzien van een spe-
ciale sticker. Dit is een vooraankon-
diging. Tijdens deze periode kunt u 
uw fi ets met sticker nog weghalen. 
Gestickerde fi etswrakken die op 25 

Alles uit de kast voor langste 
knikkerbaan

Uithoorn Leerlingen De Vuurvogel en wethouder Zijlstra volgen vol spanning 
de knikker in de baan.

Een groot aantal scholen uit De 
Ronde Venen, Uithoorn en Nieuw-
koop doet mee aan de wedstrijd 
voor het ontwerpen van de lang-
ste knikkerbaan. Deze wedstrijd 
is uitgeschreven door TechNet 
Amstel & Venen met als doel jon-
geren te enthousiasmeren voor 
techniek en hen op te warmen 
voor de Techniek Driedaagse die 
plaatsvindt op 25, 26 en 27 okto-
ber. Drieduizend leerlingen gaan 
daar praktisch aan de slag met 
techniek.

De grote diversiteit aan knikkerba-
nen werd beoordeeld door een pro-
fessionele jury. Wethouder Anco 
Goldhoorn bezocht samen met Re-
becca Janmaat de Ronde Veense 
scholen. In Nieuwkoop ging wethou-
der Paul Platen met Tom van Nieuw-
burg op stap en in Uithoorn brach-
ten wethouder Ria Zijlstra en Barba-
ra van Walraven een bezoek. De jury 
had niet alleen oog voor de snelheid 
waarmee de knikker door de baan 
raasde, maar ook voor de originali-
teit en de diversiteit waarmee de kin-
deren de baan hadden ontworpen. 
‘Ik heb mij enorm laten verrassen 
door het grote technische talent dat 
er in de kinderen schuilt,’ stelt wet-
houder Ria Zijlstra van de gemeen-
te Uithoorn. ‘Het is ontzettend leuk 
om de diversiteit binnen de verschil-
lende banen te zien. Ze hebben er 
beslist werk van gemaakt.’ De scho-
len ontvingen allemaal hetzelfde 

bouwpakket voor een knikkerbaan. 
De opdracht was om een originele 
baan te ontwerpen, waarin de knik-
ker zo lang mogelijk onderweg is om 
beneden te komen. Om de snelheid 
van de knikker te vertragen heeft Jai-
ro een tip: ‘Je moet de knikker er zo 
rustig mogelijk in laten glijden,’ zegt 
hij. ‘Dan heeft hij wel zo min moge-
lijk vaart.’ Ook op De Toermalijn staat 
een knikkerbaan. Zodra de knikker 
eruit komt, klinkt een muziekje. ‘Dat 
was wel heel moeilijk om te maken,’ 
lacht een van de leerlingen. ‘Geluk-
kig is het ons gelukt.’ Op de Vuurvo-
gel mag Mohammed de baan pre-
senteren. ‘Met ribbelkarton heb-
ben we geprobeerd om de knikker 
zo langzaam mogelijk door de baan 
te laten gaan.’ In de koffi ekamer van 
het Duet, de laatste school die Zijl-
stra en Van Walraven bezoeken, 
werden de resultaten besproken. De 
jury koos de baan van de Toermalijn 
als winnaar van Uithoorn. De Pau-
lusschool in Abcoude en de Vlinder-
bos uit Wilnis werden ook als beste 
beoordeeld. Deze scholen strijden in 
de fi nale om een robotbouwpakket. 

Prijsuitreiking tijdens 
Open Avond
De winnaar van de Knikkerbaan-
wedstrijd wordt bekend gemaakt tij-
dens de Open Avond van de Tech-
niek Driedaagse op donderdag 27 
oktober om 19.30 uur in de Loods 
achter Bébouw Midreth aan de Groot 
Mijdrechtstraat 11 in Mijdrecht. Ou-

Uithoorn Leerlingen Duet demonstreren hun knikkerbaan.

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. 

Bladkorven
Wist u dat u ook uw bladafval (geen takken, alleen blad) in de blad-
korven kwijt kunt? U vindt de bladkorven op verschillende punten in 
uw wijk of straat. De bladkorven worden op dit moment in de gemeen-
te geplaatst. 

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

ders en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom om de crea-
ties van de leerlingen te bekijken. Er 
zijn technische workshops voor ou-
der én kind en er is een informatie-

plein met technische opleidingen. 
De Open Avond vindt plaats van 
17.00 tot 20.00 uur en is gratis toe-
gankelijk. Meer informatie vindt u op 
www.technetamstelenvenen.nl

oktober 2016 worden aangetroffen 
zullen worden weggehaald. Deze 
fietsen worden tijdelijk opgeslagen 
op de gemeentewerf. De fi etswrak-
ken die niet zijn opgehaald, worden 
na 6 weken afgevoerd en vernietigd.

Fietswrakken
De fi etswrakken worden verwijderd 
omdat ze het straatbeeld ontsieren. 
Er zijn drie redenen waarom een 
fi ets als fi etswrak wordt beschouwd:
- er ontbreken belangrijke onder-

delen zodat er niet meer met de 
fi ets te rijden is;

- de fi ets is in zo’n verwaarloosde 
staat, dat wordt aangenomen dat 
de eigenaar geen interesse meer 
heeft in de fi ets;

- de kosten van het opknappen 

van een fiets wegen niet op te-
gen de waarde van de fi ets. 

De verwijderde fi etsen kunt u op de 
gemeentewerf afhalen op:
- Donderdag 27 oktober 2016 
 van 10.00 tot 12.00 uur
- Vrijdag 28 oktober 2016 
 van 10.00 tot 12.00 uur 
Neem een legitimatiebewijs mee. 
Om uw fi ets mee te kunnen nemen, 
moet u aantonen dat de fi ets uw ei-
gendom is.

Contact over de fi etswrakken
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij onze gemeentesurveillant (0297) 
513 111 van maandag t/m donder-
dag tussen 10.00 uur en 10.30 uur 
en van 13.00 uur t/m 13.30 uur.




