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Gemeente Uithoorn
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
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 en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 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

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

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:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 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 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. 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: 
- Voorontwerpbestemmingsplan Randweg 145. Inspraakperiode van donder-

dag 7 september 2017 tot en met woensdag 18 oktober 2017 ter inzage. In-
lichtingen bij A. Stevens, Duo+ vergunningen.

- Ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Inzagepe-
riode van 21 september 2017 tot en met 1 november 2017. Inlichtingen bij A. 
Stevens, Duo+ vergunningen.

- Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhin-
der Legmeer-West, fase 4,5 en 6. Inzageperiode van 20 oktober 2017 tot en 
met 30 november 2017. Inlichtingen bij Team Wonen en Werken, R. Noorhoff, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Achterweg 140, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een be-

drijfswoning in een plattelandswoning. Ingekomen op 4 oktober 2017.
- Noorddammerweg 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen 

van een dam met duiker ten behoeve van een uitweg. Ingekomen op 7 okto-
ber 2017. 

- Randweg 125, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van 
huisvesting voor maximaal 100 tijdelijke arbeidsmigranten. Ingekomen op 14 
september 2017. 

- Steenwycklaan (kavel 1), aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een vrijstaande woning. Ingekomen op 3 oktober 2017.

- Iepenlaan 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een aan-
bouw aan bestaande woning en verplaatsen van uitrit. Ingekomen op 11 okto-
ber 2017.

Dorpscentrum
- Amstelstraat 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het herstellen van de 

fundering. Ingekomen op 3 oktober 2017.
Thamerdal
- Admiraal Tromplaan 1-35, Admiraal Tromplaan 12-26 en Admiraal van Ghent-

laan 3-57, aanvraag omgevingsvergunning voor de grootschalige renovatie 
van 51 woningen. Ingekomen op 5 oktober 2017.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Noorddammerweg 37, het aanleggen van een dam met duiker ten behoeve 

van een uitweg.

 KENNISGEVING
Activiteitenbesluit milieubeheer, melding
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend dat zij 
een melding ingevolge het Activiteitenbesluit hebben ontvangen. 
- De melding betreft het starten van een  Horeca bedrijf. Ontvangstdatum mel-

ding: 5 oktober 2017. Melder: Firma La Nuova Riva. Locatie: Willem Alexan-
derpoort 62, Uithoorn. Zaaknummer: 20174149

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zijdelwaard
- Tesselschadelaan 32, aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen van 

een schutting. Verzonden 2 oktober 2017.

 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 91, evenementenvergunning Obstakelrun op 7 oktober 2017. (Ver-

zonden 4 oktober 2017). Wikke 36, voor het maken van een doorbraak. Ver-
zonden 2 oktober 2017. 

- Noorddammerweg 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen 
van bestaande kassen en het bouwen van een bedrijfsruimte. Verzonden op 
5 oktober 2017.

- Randweg 125, omgevingsvergunning voor het oprichten van huisvesting voor 
maximaal 100 tijdelijke arbeidsmigranten. Verzonden op 11 oktober 2017.

- Poelweg 12, evenementenvergunning Truckersrun op 7 oktober 2017. Ver-
zonden op 4 oktober 2017.

- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhoff, Buitendijks)

- Vogellaan 138, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan 
de zijgevel.Verzonden 4 oktober 2017.

- Iet Stantsweg 10, voor het wijzigen van een voorgevel (verzonden op 11 sep-
tember 2017).

Dorpscentrum
- Amstelplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 1 t/m 

31 december 2017. verzonden op 10 oktober 2017.
Uithoorn
- Vergunning verleend aan Centercom B.V. voor het plaatsen van 20 reclame-

borden van 23 oktober 2017 tot en met 5 november 2017 voor de gemeente-
campagne blad vegen. Bezwaar t/m 15 november 2017.

 TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 LEGMEER-WEST, FASE 4, 5 EN 6 EN ONTWERPBESLUIT HOGERE 
 WAARDE WET GELUIDHINDER LEGMEER-WEST, FASE 4, 5 EN 6 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan Legmeer-West, fase 4, 5 en 6 met identificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPLegmeerf4f5f6-OW01 en het ontwerpbesluit hogere waarde 
Wet Geluidhinder Legmeer-West, fase 4, 5en 6 met ingang van 20 oktober 2017 
gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting ontwerpbestemmingsplan
In 2005 is besloten om Legmeer-West als bouwlocatie te ontwikkelen. Het uit-
gangspunt bij het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp was om in Legmeer-
West in totaal circa 1000 woningen te realiseren. Door economische ontwikkelin-
gen en de veranderende eisen en wensen op de woningmarkt hebben de ontwik-
kelende partijen een nieuwe stedenbouwkundig plan voor het gebied opgesteld. 
Het is de ambitie om voor Legmeer-West fase 4, 5, 6 te komen tot een onderschei-
dend woonmilieu, opgezet vanuit het landschap en de openbare ruimte. Tevens 
is de opzet van het stedenbouwkundig plan zodanig dat het fl exibel en gefaseerd 
is te ontwikkelen. De verschillende eengezinswoning-typologieën zijn met elkaar 
uitwisselbaar en kleinschalig per buurt/cluster/woonveld te ontwikkelen. En die 
buurten/clusters/woonvelden worden “opgehangen” aan één sterke hoofdstruc-
tuur van openbare ruimte (water+groen+verkeer), maar zijn onafhankelijk van el-
kaar te realiseren. Het stedenbouwkundig plan is de onderlegger voor het vooront-
werpbestemmingsplan Legmeer-West, fase 4, 5 en 6. Het voorontwerpbestem-
mingsplan heeft in juli 2017 ter inzage gelegen. De toelichting van het bestem-
mingsplan is op een aantal gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestem-
mingsplan. De wijzigingen zijn aangegeven in de Nota Inspraak en vooroverleg 
die als bijlage in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.
Toelichting ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stel-
len indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig 
door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de si-
tuatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende 
maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om hogere 
grenswaarden vast te stellen voor verschillende blokken binnen het plangebied 
Legmeer-West, fase 4, 5 en 6. Gelet op artikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel 
110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven in het ont-
werpbesluit heeft het college besloten in ontwerp hogere waarden vast te stellen, 
één en ander zoals aangegeven in het ontwerpbesluit. 
Ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, fase 4, 5 en 6 liggen en het ont-
werpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Legmeer-West, fase 4, 5 en 6 lig-
gen vanaf vrijdag 20 oktober 2017 tot en met donderdag 30 november 2017 ter 
inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan en het ont-
werpbesluit Hogere waarde ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de 
hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan
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.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder kenbaar ma-
ken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, 
postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele 
zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van de hogere waarden.
Uithoorn, 18 oktober 2017

Vervolg op volgende blz.

Om de TechniekXperiences van het 
TechNet Amstel & Venen onder de 
aandacht te brengen van onderne-
mers en docenten uit het netwerk, 
organiseerde Van Walraven een 
voorbeeldtechniekbeleving voor 
haar partners. 
De TechniekXperiences zijn onder-
deel van het aanbod van het Tech-
Net Amstel & Venen en laat leerlin-
gen van middelbare scholen op in-
teractieve wijze kennismaken met 
technische bedrijven. Leerlingen 
brengen een bedrijfsbezoek, krij-

gen een rondleiding en een uitda-
gende opdracht waarmee ze ook op 
praktijkniveau het lokale bedrijf le-
ren kennen. Bij Van Walraven aan 
de Nijverheidsweg maakten de ver-
tegenwoordigers van bedrijven en 
scholen een fotolijstje van pvc-bui-
zen, een interactieve quiz en kre-
gen een rondleiding door het bedrijf 
waarbij volop aandacht was voor de 
fl inke uitbreiding en renovatie van de 
Mijdrechtse groothandel. 
Meer weten over TechniekXperien-
ces? www.technetamstelenvenen.nl 

Ondernemers onder de indruk 
van TechniekXperience

De knipkaarten voor de veerpont 
in Nessersluis, over de Amstel, zijn 
vanaf 1 januari 2018 niet meer gel-
dig. De veerpont blijft volgend jaar 
nog wel varen, maar krijgt een nieu-

we exploitant. Dit is de reden waar-
om de huidige knipkaarten vanaf 1 
januari 2018 niet meer geldig zullen 
zijn. Het is nog niet bekend wie de 
nieuwe exploitant is.

Knipkaarten veerpont 
Nessersluis vanaf 1 januari 
2018 niet meer geldig

Week van de pleegzorg
In 2017 wordt voor de derde keer de 
Week van de Pleegzorg georgani-
seerd; dit jaar van 1 tot en met 8 no-
vember 2017. Met deze actieweek 
wil Pleegzorg Nederland aandacht 
vestigen op het belang van pleeg-
zorg en het tekort aan pleegouders 
in Nederland. Ook in de gemeenten 
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn 
zoeken we pleegouders. 
Als afsluiting van deze week organi-
seren wij in samenwerking met Spi-
rit Pleegzorg een informatiebijeen-
komst met drie gemeenten (Ouder-
Amstel, Diemen en Uithoorn) over 
het pleegouderschap. Pleegouders 
en pleegzorgbegeleiders delen hun 
ervaringen en beantwoorden vragen 
over alle facetten van het pleegou-
derschap.

Pleegouder iets voor u?
Kom naar de informatiebijeenkomst 
voor inwoners van de gemeente Ou-

der-Amstel, Diemen en Uithoorn op 
woensdag 8 november 2017 van 
17.00 tot 19.00 uur vrije inloop in 
het bedrijfsrestaurant van gemeen-
tehuis Uithoorn, Laan van Meerwijk 
16.
Wethouder Ria Zijlstra van de ge-
meente Uithoorn opent samen met 
Spirit Pleegzorg de informatiebijeen-
komst.

Programma
17.00 tot 17.05 uur  Welkom door Spirit Pleegzorg
17.05 tot 17.10 uur  Welkom door wethouder Ria Zijlstra
 - Waarom pleegzorg in de meeste gevallen de beste 
  oplossing is als een kind (tijdelijk) niet thuis kan 
  wonen;
 - Waarom pleegouders zo hard nodig zijn; 
 - Waarom pleegouders zoveel voor een 
  kind kunnen betekenen.
17.10 tot 17.15 uur  Spirit Pleegzorg vertelt
 Spirit vertelt kort iets over wat voor pleegouders we 
 nodig hebben en over hoe je pleegouder kunt worden.
17.15 tot 17.30 uur Pleegouders vertellen
 Pleegouders vertellen welke vorm van pleegzorg 
 zij doen, hun motivatie om pleegouder te zijn en 
 vertellen over hun ervaringen als pleegouder.
vanaf 17.30 uur Pleegouders en pleegzorgbegeleiders 
 geven antwoord
 Pleegouders en pleegzorgbegeleiders 
 beantwoorden uw vragen.

Meer informatie: www.weekvandepleegzorg.nl en www.spirit.nl/pleegouders



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn op 26 sep-
tember 2017 locaties aangewezen voor ondergrondse containers voor groente-, 
fruit- en restafval in het Thamerdal en het Dorpscentrum. Het locatieplan is te vin-
den op de website van de gemeente. Er worden hierover geen huis-aan-huis-brie-
ven verzonden.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet be stuurs recht binnen 
zes weken na bekendmaking van dit besluit in beroep kunt gaan bij de Raad van 
State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de 
behandeling van het beroepschrift door de Raad van State worden u griffiekosten 
in rekening gebracht. Een dergelijk beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Wel bestaat de mogelijkheid de voorzieningenrechter van de Raad van State 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. Verdere informatie over de-
ze procedure kunt u nalezen op www.raadvanstate.nl

 START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 BURG. VAN MEETELENSTRAAT16-20

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Burg. Van Meetelen-

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

 GEMEENTERAAD STELT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
 DUO+ VAST

De burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van Ou-
der-Amstel, Diemen en Uithoorn hebben besloten tot vaststelling van de 2e wij-
ziging van de Gemeenschappelijke regeling Duo+. Deze regeling is de formeel-
juridische basis voor de Duo+ uitvoeringsorganisatie. Het wijzigingsbesluit treedt 
in werking per 12 oktober 2017. Dit besluit, met daarin opgenomen de volledige 
tekst van de gewijzigde regeling en een toelichting daarop, ligt ter inzage in het 
gemeentehuis van de gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan 
de Amstel. Tegen het besluit tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling 
kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, gerekend van-
af de dag na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het col-
lege en de burgemeester van de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen. 
Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland/Amster-
dam worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

 AANWIJZINGSBESLUIT ONDERGRONDSE CONTAINERS

Op basis van het grondstoffenbeleid en de beleidsregels voor locatieplannen van 
ondergrondse containers (zie www.decentrale.regelgeving.overheid.nl), heeft het 

Vervolg van vorige blz. straat16-20 is het ingediende verzoek om een wijziging van het bestemmingsplan 
van bedrijf naar wonen ten bate van de realisatie van een appartementengebouw 
op de van percelen Burg. Van Meetelenstraat16-20.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat16-20 ligt in het ka-
der van de inspraakprocedure van donderdag 19 oktober 2017 t/m woensdag 1 
november 2017 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze ter-
mijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemees-
ter en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal ver-
volgens een standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.

Uithoorn, 18 oktober 2017




