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

Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 

17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

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

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

13.00-16.30 uur

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

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemees-
ter 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 commissie-
vergaderingen 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 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

START WERKZAAMHEDEN 
DE RIETKRAAG

In de week van maandag 3 sep-
tember 2018 is de fi rma Reimert 
Bouw en Infrastructuur, in op-
dracht van VORM Ontwikkeling, 
begonnen met de voorbereiden-
de werkzaamheden voor de bouw 
van project de Rietkraag. Deze 
voorbereidende werkzaamheden 
bestaan nu vooral uit het bouw-
rijp maken van de grond door het 
aanbrengen van verschillende 
zandlagen. Deze werkzaamhe-
den nemen een paar maanden in 
beslag. Deze zogenaamde voor-
belasting duurt in totaal negen 
maanden. Daarna kan de aanne-
mer beginnen met de aanleg van 
bouwwegen en de bouw van de 
woningen. Na de bouw van de 
woningen wordt het openbaar ge-
bied definitief ingericht. De ver-
wachting is dat eind 2020 het pro-
ject klaar is.

Veiligheid en bereikbaarheid 
tijdens de bouw
Om het terrein van de Rietkraag 
te kunnen bereiken met bouwma-
terieel, is er een tijdelijke bouw-
weg aangelegd die aansluit op 
de Vuurlijn. Om de veiligheid 
van (brom)fi etsers zoveel moge-
lijk te kunnen garanderen, is voor 
de duur van het hele bouwpro-
ject een vrij liggend (brom)fiets-
pad aangelegd. Het (brom)fi ets-
pad ligt in de groenstrook naast 
de weg (Vuurlijn). Tussen de weg 
en het (brom)fietspad brengt de 
aannemer nog een fysieke af-
scheiding aan. Hierdoor komt het 

(brom)fi etsverkeer niet in aanra-
king met het bouwverkeer en an-
der gemotoriseerde verkeer. 

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen? 
Mail deze dan naar derietkraag@
reimert-almere.nl. U kunt tijdens 
werkdagen ook langskomen in de 
keet of bellen met de uitvoerder, 
Gert-Jan Wezer op 06-22859012. 

VERTRAGING 
 WERKZAAMHEDEN 
 FIETSSTRAAT BOTERDIJK
Bij de werkzaamheden aan de in-
richting van de Boterdijk als fi ets-
straat, hebben we bij een inspec-
tie aan de bruggen gezien dat er 
een deel van de brug bij huisnum-
mers 109-110a en 116, ernstig 
beschadigd is. Voordat we ver-
der kunnen gaan met de norma-
le werkzaamheden moet dit eerst 
hersteld worden. De geplan-
de werkzaamheden lopen hier-
door uit. We weten niet precies 
hoe lang dit gaat duren. Dit heeft 
onder andere te maken met het 
weghalen van het asfalt om de 
schade te bekijken en de lever-
tijd van het materiaal dat nodig is 
om de brug te herstellen. De be-
staande omleidingsroute zal tij-
dens deze herstelwerkzaamhe-
den niet veranderen voor het au-
to- en fi etsverkeer. De omleiding 
voor het fi etsverkeer gaat via de 
Traverse, Linie, Tamboer, Vuur-
lijn en Watsonweg en andersom. 
We houden u op de hoogte van 
de werkzaamheden via de krant, 
website en social media.

Werk in uitvoering

Er zijn weer bladkorven in de ge-
meente geplaatst! U kunt uw blad-
afval gratis kwijt op veel plekken 
bij u in de buurt. Wij maken regel-
matig de korven leeg. Ook vegen 
we regelmatig de straten in de pe-
riode van bladval. De bladkorven 
halen we weer weg zodra het blad 
van de bomen is.

Alleen bladeren in bladkorf
In de bladkorven doet u alleen 
bladeren. U mag er geen takken, 
snoeiafval, hout of ander groen in 
kwijt. Dit levert namelijk proble-
men op bij het opruimen van het 
bladafval. Als we bij het legen van 
de korven merken dat er toch an-
der tuinafval in de bladkorven zit, 
dan halen we deze bladkorf weg. 
Heeft u snoeiafval, takken of an-
der tuinafval? Die kunt u gratis 
kwijt in de vaste tuingroendepots 
bij u in de buurt of breng het an-
ders naar ons scheidingsdepot.

Bladkorf tussentijds vol?
Is de bladkorf in uw buurt vol en 
wilt u dat de gemeente deze tus-
sentijds leegt? Neem dan contact 
met ons op via tel. 0297-513111. 

Blad als tuinbemesting
Blad wordt vaak gezien als afval 
dat uit de tuin verwijderd moet 
worden. Op het gazon of in de 
vijver is dat ook het geval, maar 
blad tussen de beplanting is een 
prima grondbedekking. Een laag 
van maximaal 10 centimeter blad 
is uitstekend geschikt om vaste 
planten te beschermen tegen de 
vorst en het tegengaan van on-
kruid. Ook is het een goede leef-
omgeving voor onder andere wor-
men, vogels en egels. Zelf ver-
wijderen we regelmatig het over-
tollig blad van wegdek en gras 
maar niet overal om een steentje 
bij te dragen aan een gezonde en 
evenwichtige natuur.

Bladkorven

De laatste tijd krijgen onze boa’s 
(Buitengewoon Opsporingsamb-
tenaar) meldingen dat er fout ge-
parkeerd wordt op parkeerplaat-
sen voor het opladen van elektri-
sche auto’s voor de supermarkt 
COOP in het dorpscentrum Uit-
hoorn. Fout geparkeerde auto’s 
zijn een van de grootste bronnen 
van ergernis voor diegenen die 
de plaats wil of moet gebruiken. 
Voorkom een hoge boete en let 
op bij het parkeren. 

Wat zijn de regels
Als er bij een oplaadpunt een 
rechthoekig blauw bord met wit-
te P en eventueel een auto erop 
staat, met een onderbord of op 
het bord zelf “elektrisch oplaad-
punt”, of “elektrische auto’s” dan 
mag u hier alleen parkeren met 
een elektrische auto als u deze 
ook daadwerkelijk oplaad. 
Voldoet uw auto’s hier niet aan, 
dan kunt u een boete krijgen van 
€ 95,-. Let hier vooral op de witte 
onderborden. Als de beschrijving 
is ‘alleen voor elektrische voer-

tuigen’ dan mag u hier ook alleen 
parkeren met een elektrisch voer-
tuig maar deze hoeft niet persé 
aan de oplader te zitten. 

Melden
U kunt overlast melden via www.
uithoorn.nl/melden. Dit betekent 
niet dat er direct gecontroleerd 
wordt. De meldingen helpen ons 
wel in beeld te krijgen of hier spra-
ke is van structurele problemen 
zodat we hier eventueel beter op 
kunnen inspelen. 

Boa’s
Onze Buitengewoon Opsporings-
ambtenaren (boa’s) helpen toe-
zicht te houden op de lokale or-
de en veiligheid in de gemeente 
Uithoorn. Zij controleren of men-
sen zich aan de regels houden en 
geen overtredingen begaan, zo-
als fout parkeren of het overtre-
den van milieuregels. Zij mogen 
verdachten aanhouden en boe-
tes uitschrijven. Naast onze boa’s 
handhaaft de politie ook op fout-
parkeerders.

Parkeren bij een laadpaal

Akse media uitgever 
gemeentegids 2019
Binnenkort begint Akse Media met de advertentie van de gemeen-
tegids 2019 en de losse plattegrond van de gemeente Uithoorn. 
Vanaf januari wordt de gids met de losse plattegrond huis-aan-
huis bezorgd. Wilt u meer weten over de advertentiewerving of 
de gratis vermelding in de gids? Lees meer op www.uithoorn.nl.

Veel mensen met een (lichte) be-
perking vinden het prettig om zo-
veel mogelijk zelf te blijven doen 
en zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen. Vaak is dit mogelijk 
met kleine hulpmiddelen in huis 
of wat ondersteuning. De Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) is erop gericht dat u zo 
lang mogelijk zelfstandig kunt blij-
ven en dat u actief kunt meedoen 
in de samenleving. Ook als u een 
beperking heeft. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van de Wmo. Ondersteuning 
uit de Wmo bestaat onder ande-
re uit woningaanpassingen, huis-
houdelijk hulp, rolstoel of scoot-
mobiel, taxivervoer en mantel-
zorgondersteuning. U kunt Wmo-
ondersteuning aanvragen bij het 
Sociaal Loket van de gemeente. 

Dit kan telefonisch via tel. 0297-
513111. Dit nummer is bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00-10.30 uur om een af-
spraak te maken of uw vraag te 
stellen. Op woensdagmiddag van 
13.00-17.00 uur is het mogelijk 
om langs te komen bij de inloop-
balie op het gemeentehuis. Wilt 
u meer informatie over de Wmo?
Kijk dan op www.uithoornhelpt.nl,
zoekopdracht: Wmo.

Zelfstandig blijven wonen 
dankzij Wmo

Ook dit jaar wordt een Veteranen-
dag georganiseerd voor de oor-
logsveteranen uit Uithoorn en de 
Kwakel. Bent u veteraan? Dan 
bent u - eventueel met partner/
begeleider- van harte welkom op 
zondag 4 november van 11.00 tot 
16.00 uur (adres Bilderdijkhof 1, 
Uithoorn). De bijeenkomst wordt 
geopend door de klanken van 
een band die liedjes uit de vetera-
nen top 50 speelt. Onder het ge-
not van een kop koffi e of thee kunt 
u vervolgens bijpraten. Omdat de
Veteranendag dit jaar in het week-
end is, zijn ook jongere, nog werk-
zame veteranen in de gelegen-
heid deel te nemen. Mogelijk ont-

moet u daardoor ook nieuwe ve-
teranen uit de gemeente. Van 
12.00-12.30 uur geeft Kees de 
Bakker een lezing. Kees de Bak-
ker is uitgever van diverse boeken 
over de Tweede Wereldoorlog. Na 
de lezing volgt een heerlijk buf-
fet. U bent van harte uitgenodigd 
deel te nemen aan deze Vetera-
nendag die mede mogelijk wordt 
gemaakt door Dwarz-veteranen, 
Samen aan de Amstel, Participe, 
AH Jos van den Berg en het initia-
tievenfonds Uithoorn.Deelnemen 
kan door u op te geven. Graag 
voor 28 oktober bij Ria Tammer 
dwarzvoorveteranen15@gmail.com 
of 06-30717741.

Dag voor veteranen uit 
Uithoorn en De Kwakel

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 0297-
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de officië-
le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage. In dat geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek 
of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-

den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor-
ziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voor-
lopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 

AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

TER INZAGE
- Ontwerpbestemmingsplan MFA Kuyperlaan Uithoorn. Ter inzage vanaf

donderdag 4 oktober 2018 t/m 14 november 2018. Informatie bij de af-
deling wonen en werken, de heer L. Schuijt van de gemeente Uithoorn
via 0297-513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 41. Ter inzage vanaf 18 oktober 
t/m 28 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen en werken, de
heer W. van de Lagemaat van de gemeente Uithoorn via 0297-513111.

Vervolg op volgende blz.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van be-
zwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 56, het uitbreiden van de woning t.b.v. mantelzorg (ontvangen

03-10-2018);
- Jaagpad, het verbeteren van de dijk (ontvangen 04-10-2018);
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Randhoornweg hoek Randweg, het afwijken van het bestemmingsplan

t.b.v. het realiseren van een bosplantsoen (ontvangen 03-10-2018);
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor de intocht van Sin-

terklaas op 17 november en de uittocht van Sinterklaas op 6 december
2018 (ontvangen 26-09-2018)

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 1, het realiseren van een freerun parkje (ingetrok-

ken 10-10-2018).

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. 
Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Johan Enschedeweg 19, melding magazijnverkoop op 20 oktober 2018

(verzonden 10-10-2018).
De Kwakel
- Hoofdweg 1, het uitbreiden van de woning (verzonden 08-10-2018);
- Pastoor C. Vasselaan 41, het plaatsen van een dakkapel op de 2e ver-

dieping van het woonhuis (verzonden 01-10-2018).
- Vuurlijn	51,	melding	(in	het	kader	van	de	paracommerciële	verordening)

voor het schenken van alcoholhoudende dranken ter gelegenheid van de 
activiteit Bokkentocht op 20 oktober 2018 van 14.00 tot 20.00 uur (ver-
zonden 10-10-2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Laan van Meerwijk 32, het plaatsen van een tweede dakkapel op de ach-

tergevel van de woning (verzonden 10-10-2018).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 58, het vervangen van de gevelbetimmering (verzonden

09-10-2018).
- Amstelplein 35, drank- en horecavergunning slijterij Gall & Gall (verzon-

den 1-10-2018).
- Amstelplein, tijdelijke standplaatsvergunning oliebollenverkoop van 1 t/m 

31 december 2018 (verzonden 10-10-2018).

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 41
Op 27 september 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn beslo-
ten het bestemmingsplan Drechtdijk 41 als vervat in planidentificatiecode	
NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk 41-VG01 vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Drechtdijk 41 is 
de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling op het perceel. Daarbij 
worden de bestaande kassen gesloopt, het perceel krijgt een veehouderijbe-
stemming en de bedrijfswoning wordt een burgerwoning met bijgebouwen.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang 
van 18 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmings-
plan 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.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 18 oktober t/m 28 november 

2018 kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld 
door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben ge-
wend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om 
een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde 
plan ten opzichte van het ontwerp. 
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij	
die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een 
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 gemeente-
raad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 17 oktober 2018

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT
Melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding in-
gevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het uit-
breiden van de inrichting met het naastgelegen perceel, Achterweg 54, De 
Kwakel.
Ontvangstdatum melding: 12 juli 2018
Melder: Agriom Trade B.V.
Locatie: Achterweg 58 A, De Kwakel
Zaaknummer: 8460616
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag 
over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.
odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
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