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Postadres:
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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
ma., di. en do.
14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag
8.30-20.00 uur
zonder afspraak
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
gemeentepagina@uithoorn.nl

Markt vanaf vandaag op een
andere plek
Vanaf vandaag vindt u de weekmarkt
niet meer op de vertrouwde plek in de
Dorpsstraat en Wilhelminakade maar
op het parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan (naast de C1000). De
markt krijgt tijdelijk deze andere plek
vanwege de werkzaamheden aan de
Waterlijn die gaan plaatsvinden. Het
is nog niet duidelijk waar en wanneer

de markt een deﬁnitieve locatie in het
dorpscentrum zal vinden.
Verder betekent dit dat het Dorpscentrum weer toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Omwonenden aan de
Dorpsstraat, het Marktplein en Wilhelminakade hoeven hun auto niet
meer te verplaatsen voor de markt.
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Nieuwe N201 (Legmeerdijk-Amsterdamseweg) en kruising
Hollandsedijk/Amsterdamseweg 4 t/m 6 november afgesloten
Een aantal werkzaamheden die verband houden met de nieuwe N201
staan op korte termijn ingepland. Om
de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren is er voor gekozen
om van 4 tot en met 6 november de
Chemieweg (in Uithoorn) aan te sluiten op de Hollandsedijk en tijdens de
afsluiting van de nieuwe N201 ook de
kruising Hollandsedijk/Amsterdamseweg en de Chemieweg aan te passen. De werkzaamheden op de nieuwe N201 zijn nu ingepland omdat de

weg nu nog relatief rustig is, als het
aquaduct in de Amstel geopend is
(begin 2014) zal het verkeer toenemen. Zie hiervoor ook de gele borden
op de weg.
De werkzaamheden op de nieuwe
N201 bestaan uit: het plaatsen van
een (veiligheids)motorplank in de geleiderails in de bochten, dit is een
extra maatregel die niet eerder was
voorzien. Er worden reﬂectorpaaltjes
geplaatst. En ter hoogte van het via-

duct Bovenkerkerweg zijn reparatiewerkzaamheden nodig.
Kruising Hollandsedijk/Amsterdamseweg: De Hollandsedijk tussen
de tennisvereniging en de Middenweg
Bovenkerkerpolder wordt fietspad,
autoverkeer kan dan niet meer over
de Hollandsedijk naar de Amsteldijk
en vice versa. De kruising Hollandsedijk/Amsterdamseweg wordt hiervoor
nu deﬁnitief aangepast en ingericht.
Chemieweg: De Chemieweg is verlengd en deze wordt tijdens deze af-

sluiting aangesloten op de Hollandsedijk. De (verlengde) Chemieweg is
na de werkzaamheden dé verbinding
tussen de Amsteldijk en de Amsterdamseweg/N201.
Omleiding
De omleidingsroute is tijdens de werkzaamheden via de Amsteldijk – Handelsweg – Molenlaan- Amsterdamseweg- Johan Enschedeweg ( – Wiegerbruinlaan – Zijdelweg - N196) en vice versa.

Buurt in Beeld
Twee keer per jaar, in voor en najaar,
kun je als bewoner van Uithoorn een
beoordeling geven van de openbare ruimte. Je kijkt naar wat goed is en
wat beter kan aan de hand van kwaliteitswaaiers. Dit is objectiever en
meetbaarder dan bijvoorbeeld een
melding als ‘in die straat is het een
zootje’. Bovendien zien verschillende
bewoners meer dan wij als gemeente omdat zij elke dag in hun buurt komen, ‘anders’ kijken en op andere
zaken letten. Zo krijgen wij een goed
beeld van het beheerniveau van de
gehele openbare ruimte. Vervolgens
kunnen we actie ondernemen daar

waar de kwaliteit niet voldoet aan het
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte.
Meelopen
Wil je ook een keer je eigen buurt beoordelen? Geef je dan op voor de
eerstvolgende Buurt in Beeld via secretariaat_LO@uithoorn.nl
De infoavond zal plaatsvinden op 28
oktober van 19.00 tot 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.
U kunt de schouw lopen in de periode van 29 oktober tot 29 november.
Uitgebreide informatie over Buurt in
Beeld leest u op www.uithoorn.nl

Inloop-informatiebijeenkomst
verkeer op 28 oktober

Nu de opening van de omgelegde
N201 nadert, neemt het aantal vragen over bereikbaarheid per auto van
en in Uithoorn toe. De hoeveelheid
informatie is groot en de nieuwe verkeerssituatie brengt veel veranderingen met zich mee. Daarom organivoor bestemmingsverkeer, bewo- seert de gemeente een inloop-inforners, personeel van de aanwezige
bedrijven en vrachtvervoerders onder begeleiding van verkeersregelaars. Wij doen onze uiterste best de
overlast tot een minimum te beperken.
Vanaf maandag 28 oktober tot en met
vrijdag 1 november zijn er weer takMeer informatie
ken-ophaaldagen. U kunt dan gratis
Heeft u vragen of wilt u meer informa- uw tuinafval (takken) laten ophalen
tie? Neem dan contact op met de heer door de gemeente.
E.J. Warmerdam via 0297-513111.
Uw takkenafval kunt u één dag voor

Asfalteringswerkzaamheden
Randweg
De Randweg, tussen de Poelweg en
Noorddammerweg, is toe aan groot
onderhoud. Vanaf 4 november worden de werkzaamheden in delen uitgevoerd en duren, afhankelijk van
het weer, ongeveer 3 weken.
Stremming
Tijdens de werkzaamheden is dit
deel van de Randweg gesloten voor
doorgaand verkeer.
Er is een omleidingsroute ingesteld

matiebijeenkomst 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 die ter inzage liggen
en planningen. De avond is geen inspraakavond.

Volgende week, takkendagen
de ophaaldag (vòòr 15.00 uur) bij ons
aanmelden. Op www.uithoorn.nl/takken vindt u de afvalkalender en het
aanmeldformulier. Op de afvalkalender kunt u zien op welke dag de takken in uw wijk worden opgehaald.

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E 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:
- Raadsbesluit instellen Komgrens. Inzageperiode: 9 oktober tot en met woensdag 13 november 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297513111.

WWW.UITHOORN.NL

-

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.
Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel. Inzageperiode 17 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 Inlichtingen bij D. van Steeg
(Ontwikkeling) of J. Correljé (Ontwikkeling) 0297-513111.
Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 25 oktober tot
en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297513111.
Vaststelling gewijzigd uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 1”.
Inzageperiode 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkelingen A. Stevens, 0297-513111.
Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit ﬁetsbrug Randweg. Inzageperiode
25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 15 oktober 2013.

Thamerdal
- Emmalaan 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding. Ontvangen 9 oktober 2013.
- Prinses Christinalaan 173, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 16 oktober 2013.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig gebruik) van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor
het hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, het in gebruik nemen van een sportieve buitenschoolse
opvang.
Genoemd plan ligt van vrijdag 25 oktober 2013 tot en met donderdag 5 december
2013 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn
van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

Vervolg op volgende blz.
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G

e

m

e

e

n

t

e

n

i

e

u

w

s

o f f i ci ë l e me d e d e l in G en en be k e n d ma k in Ge n
Vervolg van vorige blz.
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
- J.A. van Seumerenlaan. Vergunning aan Stichting Dwarz (met een zetje) voor
het organiseren van Halloween op 2 november 2013 van 18.30 – 21.00 uur. Bezwaar t/m 28 november 2013.
- T.J. Twijnstralaan 8 te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van
een bedrijfspand. Bezwaar: t/m 28 november 2013.
de kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 42, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een onderheid terras. Bezwaar: t/m 26 november 2013.
- Pastoor J. van Dijklaan 2, 32, 34, 38, 40, 46 t/m 50, 61 en 63 en Pastoor L. Pullenlaan 12, 20 en 22, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een onderheid terras en Pastoor J. van Dijklaan 2, 32, 34, 38, 40, 46 t/m 50, omgevingsvergunning voor het realiseren van steigers. Bezwaar: t/m 26 november 2013.

dorpscentrum
- Wilhelminakade, Marktplein, Dorpsstraat, Amsteldijk-Noord, De Visserlaan,
Blomstraat en Amstelstraat, omgevingsvergunning voor het aanleggen van laagspanningskabels, het overzetten van huisaansluitingen en het verwijderen van
oude laagspanningskabels. Bezwaar: t/m 29 november 2013.
overige bekendmakingen / uithoorn - de kwakel
- Vergunning aan Maat Buitenreclame voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan een concert van KNA op 2 november
2013. Bezwaar t/m 29 november 2013.
- Vergunning aan C.O.V. Amicitia voor het plaatsen 10 tijdelijke reclameborden
om kenbaarheid te geven aan een concert op 15 november 2013. Bezwaar t/m
25 november 2013.
ter inZaGe leGGinG ontwerpbestemminGsplan aanpassinG
afrit fietsbruG randweG

toelichting
Op 30 mei 2013 heeft de raad een motie aangenomen om het verkeersbesluit openstelling Randweg direct uit te voeren. Ter uitvoering van deze motie is de Randweg
per 7 juni 2013 opengesteld voor alle verkeer. Daarbij is onderaan de afrit op de
Randweg een kleine wegversmalling aangebracht als tijdelijke maatregel op korte
termijn. De wegversmalling heeft een beperkt afremmend effect op de snelheid van
autoverkeer. In dezelfde motie heeft de raad aangegeven om te zoeken naar een
doelmatige en sobere definitieve voorziening om de verkeersveiligheid voor fietsers te waarborgen.
Nu de Randweg is opengesteld voor gemotoriseerd verkeer is het noodzakelijk tot
een infrastructurele aanpassing te komen om de verkeersveiligheid van fietsers te
borgen. Door de afrit van de fietsbrug verder op de Randweg te laten aansluiten,
worden twee belangrijke problemen opgelost:
- de afrit wordt minder steil waardoor de fietsers met een lagere snelheid de Randweg naderen;
- doordat de aansluiting verder van de fietsbrug afligt, wordt het zicht op het verkeer aanzienlijk verbeterd omdat de fietser niet meer tegen het talud en de oplegconstructie van de fietsbrug aankijkt.

Omdat de afrit van de fietsbrug te kunnen verleggen, moet het bestemmingsplan
Legmeer-West worden aangepast. Op de locatie waar de afrit wordt gelegd, geldt
nu een bestemming ‘Bagger- en gronddepot’. Deze bestemming moet worden gewijzigd naar de bestemming ‘verkeer’. In het ontwerpbestemmingsplan “Aanpassing
afrit fietsbrug Randweg” is deze aanpassing opgenomen.
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit fietsbrug Randweg ligt vanaf vrijdag 25 oktober 2013 tot en met donderdag 5 december 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende
de openingstijden van het dorpshuis.

indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van
de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling
van het bestemmingsplan.

Uithoorn, 23 oktober 2013

oVeriGe bekendmakinGen

bekendmaking beleid gevonden en verloren voorwerpen
Op 15 oktober 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd
met het beleid gevonden en verloren voorwerpen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van gevonden en verloren voorwerpen. Ook het registreren en beheren van aangetroffen/gevonden fietsen behoort tot deze taak.
Vanaf 2 september 2013 kunnen inwoners terecht op de gemeentelijke website
(www.uithoorn.nl/verlorenofgevonden) voor het doen van een digitale aangifte van
een verloren of een gevonden voorwerp. Ook is het mogelijk om tijdens openingstijden een aangifte in het gemeentehuis te doen. Dit beleid treedt in werking een dag
na de bekendmaking.
VaststellinG bestemminGsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt en hoGere waarde wet Geluidhinder

bekendmaking
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 17 oktober 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.BPvinckebuurt-VG01 en het beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt hebben vastgesteld. Gelijktijdig heeft de raad het besluit van 26 september 2013 ingetrokken.

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 25 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 (25 oktober 2013 tot en met 5 december 2013) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden inge-

www.uithoorn.nl

steld 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, 23 oktober 2013

VaststellinG GewijZiGd uitwerkinGsplan “leGmeer-west
hof Van uithoorn fase 1”

Het college maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
bekend dat zij het uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 1” als
vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.UPHofvanuithoorn-VG01 op 27
september 2013 gewijzigd heeft vastgesteld.

uitwerkingsplan
De gemeenteraad van Uithoorn heeft in 2005 het bestemmingsplan LegmeerWest vastgesteld. Het gehele plangebied wordt in verschillende fases gerealiseerd. Rekening houdend met de veranderende vraag naar woningen is voor verschillende fases een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Ook voor onderhavig
plangebied ‘Legmeer-West Hof van Uithoorn’ is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Met dit uitwerkingsplan wordt een deel van fase 3 nader uitgewerkt. Gezien de huidige woningmarkt is het niet mogelijk om fase 3 in één keer uit te werken. Voor nu is er gekozen om de helft van fase 3 nader uit te werken. De rest van
het plangebied wordt later in één of twee keer nader uitgewerkt. Door middel van
het uitwerkingsplan wordt de ontwikkeling van het plan Legmeer-West, Hof van
Uithoorn juridisch planologisch mogelijk gemaakt

wijzigingen ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan
Het plan is ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan gewijzigd vastgesteld.
Het betreft wijzigingen in de toelichting. De wijzigingen zijn weergegeven in de
Nota zienswijzen.
terinzage
Het uitwerkingsplan, het vaststellingsbesluit en de Nota zienswijzen liggen met ingang van 25 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het uitwerkingsplan
is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het uitwerkingsplan 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 (25 oktober 2013 t/m 5 december
2013) kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen
die zich tijdig met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te
wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die het college 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 vaststellingsbesluit 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 vaststellingsbesluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
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Van afval naar grondstof…
…en Uithoorn gaat ondergronds!
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wat staat er eigenlijk in het grondstoffenbeleid? wat u wel ophaalt
en wat niet?
Ja, dat staat er zeker in, maar nog
veel meer natuurlijk. Zo’n beleids-

plan beschrijft wat de gemeente doet
om meer grondstoffen in te zamelen. Wij doen dat door in 2014 ‘ondergronds te gaan’. Dat betekent dat
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we ondergrondse containers plaatsen voor het inzamelen van GF-restafval. Voor onze inwoners betekent
dat een klein stukje lopen. Want het
GF-restafval moet je zelf naar die
container brengen. De minicontainer
krijgt een nieuwe, oranje deksel, en
wordt dan gebruikt voor het inzamelen van plastic. De papiercontainer
met blauwe deksel blijft gewoon bestaan. In de komende 6 jaar wordt de
hele gemeente voorzien van ondergrondse containers. Dit beleid heeft
de gemeenteraad op 30 mei 2013
vastgesteld. (Op de regelingenbank
via www.uithoorn.nl kunt u het hele
beleid lezen.)

Grondstoffen worden schaars. het is belangrijk om ze na gebruik terug
te winnen en opnieuw te gebruiken. het rijk heeft daarom een wettelijk
percentage aan gemeenten opgelegd om afval te scheiden, zodat
grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat percentage is 65%.
uithoorn heeft op dit moment een scheidingspercentage van 47%.
uithoorn en De kwakel moeten dus meer gaan scheiden dan nu het
geval is. bijkomend voordeel is dat meer scheiden ook goedkoper is.
Voor grondstoffen krijgen we geld, om restafval te verbranden moeten
we geld betalen. De gemeenteraad heeft in mei het grondstoffenbeleid
vastgesteld, waarin de volgende uitgangspunten leidend waren: een
hoger scheidingspercentage, gebruiksvriendelijk en tegen zo laag
mogelijke kosten. ria Zijlstra, wethouder duurzaamheid en openbare
ruimte, vertelt over scheiden en legt uit waarom de gemeente liever
praat over grondstof dan over afval.
waarom heeft u het over
grondstof? Afval is toch afval?
Ria Zijlstra: “Afval bestaat eigenlijk niet meer. Plastic, papier, textiel
en glas zijn grondstoffen voor nieuwe producten. Wat niet opnieuw gebruikt kan worden, wordt verbrand. In
de verbrandingscentrale in Amsterdam wordt daar weer elektriciteit van
gemaakt. We praten dus liever over
het grondstoffenbeleid dan over afvalbeleid.

e

de inzameling van plastic goedkoper
is dan de inzameling van GF-restafval. Natuurlijk is dat wennen voor inwoners. Het betekent minder comfort voor het GF-restafval, daarentegen is de service voor de plasticverpakkingen omhoog gegaan. Wat we
nu zien is dat er tot nu toe 60% meer
plastic wordt opgehaald en 18% minder GF-restafval. En ook dat scheelt
in de afvalstoffenheffing.

In 2014 gaat het plastic in een minicontainer met oranje deksel. Het
plasticafval zamelt de gemeente iedere twee weken in. Natuurlijk ontvangt u uitgebreide informatie over
hoe het precies in zijn werk gaat en
wanneer uw wijk aan de beurt is.
hoe gaat het nu met de
afvalinzameling?
Op 8 november 2012 koos de raad
voor een bezuinigingsmaatregelen
door het GF-restafval minder in te zamelen en het plastic meer in te zamelen. De bezuiniging zit in het feit dat

week van de
opvoeding 2013
Van maandag 7 tot en met zaterdag 12 oktober organiseerde het
Centrum voor Jeugd en Gezin uithoorn allerlei activiteiten voor jong
en oud. in de landelijke week van de opvoeding hadden ouders,
mede-opvoeders, kinderen en jongeren volop gelegenheid om elkaar
te ontmoeten. Zij konden ervaringen uitwisselen over opvoeden en
opgroeien. Het thema voor deze week was ‘Word spelenderwijs!’. Het
sloot aan bij het thema sport en spel van de kinderboekenweek 2013.
hieronder een greep uit het programma.
De start was met de zeer drukbezochte ouderavond ‘Help mijn kind
speelt doktertje’. Pedagoog Channah Zwiep ‘kind&zo’ gaf uitleg over
de seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Ouders
kregen informatie over hoe ze daar
in de opvoeding mee om kunnen
gaan. Het was een zeer informatieve
avond, met veel inspraak en discussie. De opkomst was zo hoog dat er
extra stoelen gehaald moesten worden. De GGD was ook aanwezig om
extra vragen te beantwoorden.
Woensdagmiddag stond in het teken van activiteiten voor de kinderen. Zowel binnen als buiten. Kinderopvang Solidoe had in sporthal de
Scheg een sportief programma. De
creatievelingen konden in de buitenschoolse opvang de Scheg allerlei
knutselactiviteiten uitvoeren. What’s
Up had buiten in de natuurlijke speelplek vier spellen uitgezet. Dit alles
uitgevoerd en begeleid door studenten van ROC Sport & Gezondheid.
Vele kinderen hebben enthousiast
meegedaan deze middag.
Donderdagavond was in jongerencentrum The Mix ‘Mijn kind en veilig
uitgaan’. De bijeenkomst voor ouders van pubers was georganiseerd
door Brijder Jeugd en Cardanus en
theatergezelschap DNL. Ook deze
bijeenkomst werd goed bezocht. Er

werd veel informatie gedeeld. En er
kwam een interessante discussie los.
Bovenal kon er ook goed worden gelachen.
Op zaterdagochtend was een heerlijk intercultureel opvoedontbijt.
De vrouwen van vrouwenstudio Villa Kakelbont trakteerden ons op eten
uit Turkije, Marokko, Suriname, Syrie, Bolivia. Ook de Hollandse boterham met kaas ontbrak niet. Tijdens
het ontbijt konden ouders informatie krijgen van de organisaties MEE
en ‘t Kabouterhuis. Supernanny Jenny ging op een ludieke manier in gesprek over opvoeding Eerste Hulp Bij
Opvoeden. Ondertussen werden de
kinderen prachtig geschminkt door
een activiteitenteam van kinderopvang Solidoe en voorgelezen door
bibliotheek Amstelland.
Onze wethouder Jeugd, Ria Zijlstra
is deze week meerdere malen aanwezig geweest. Al met al was het een
heel geslaagde week van de opvoeding. Het team van CJG Uithoorn
heeft al veel leuke ideeën voor volgend jaar! Meer informatie over het
CJG vind je op www.uithoorn.nl
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Veranderingen 2014
- Het GF-restafval gaat in een ondergrondse container
- Er komen meer textielcontainers en meer groendepots.
- Er komen weer (twee) takkendagen
- Voor het plastic krijgt ieder huishouden een minicontainer met oranje deksel.
Alle veranderingen zijn erop gericht de afvalinzameling met minder geld
uit te voeren, meer grondstoffen op te halen en de landelijke doelstellingen te realiseren.

