
G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
30 OKTOBER 2013

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 lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk informatiecentrum kunt u vinden in het 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 arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den 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 re-
kening gebracht.

 VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  www.
offi cielebekendmakingen.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-Alexander-

poort, 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 fi etsers, ontheffi nghouders 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 / Polder-

weg.
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 Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer
- 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 woens-

dag 13 november 2013. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 0297-
513111.

- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg fi etsverbinding. Beroepspe-
riode 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. In-
zageperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Afdeling Ontwik-

keling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Beroepsperio-

de 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111.

- Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel. Inzageperi-
ode 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, 0297-
513111.

- Vaststelling gewijzigd uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 1”. 
Inzageperiode 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwik-
kelingen A. Stevens, 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Inzageperiode 
25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan naast 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een bedrijfspand. Ontvangen 21 oktober 2013.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Pastoor J. van Dijklaan 81, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde.

 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.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein 5. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van horeca-

bedrijf Himalayan Kitchen Nepalees en Indiaas Restaurant voor het exploiteren 
van een horecabedrijf en een drank- en horecavergunning t/m 20 januari 2014. 
Bezwaar t/m 2 december 2013.

 OVERIGE BEKENMAKINGEN
RECTIFICATIE
Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt 
en hogere waarde Wet geluidhinder
In de Nieuwe Meerbode van 23 oktober 2013 hebben Burgemeester en wethouders 
op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend gemaakt dat de gemeen-
teraad van Uithoorn in zijn vergadering van 17 oktober 2013 het bestemmingsplan 
Vinckebuurt als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPvinckebuurt-VG01 
en het beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt hebben vastgesteld. Gelijktijdig heeft de raad 
het vaststellingsbesluit van 26 september 2013 ingetrokken.
Abusievelijk is in de publicatie van 23 oktober 2013 niet aangegeven dat de publi-
catie een rectifi catie betreft van de publicatie zoals deze op 9 oktober 2013 in de 
Nieuwe Meerbode en de Staatscourant heeft gestaan. Rectifi catie was nodig van-
wege het feit dat in het vaststellingsbesluit van 26 september 2013 abusievelijk het 
verkeerde planidentifi catienummer stond vermeld. Als gevolg hiervan heeft de raad 
op 17 oktober een nieuw vaststellingsbesluit genomen.
Uithoorn, 30 oktober 2013
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag  8.30-14.00 uur 
zonder afspraak
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, rijbe-
wijzen, 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 offi ciële 
feestdagen gesloten.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Nieuwe bewegwijzering op 
bedrijventerrein Uithoorn
Op het bedrijventerrein staan frames 
met borden die verwijzen naar de we-
gen en daaraan gevestigde bedrij-
ven. Nu de Amsterdamseweg op de 
(omgelegde) N201 is aangesloten, 
moesten de locaties van deze frames 
aangepast worden. De hoofdroute 

om naar het bedrijventerrein te ko-
men is immers nu vanaf de N201. Het 
bedrijf dat deze borden exploiteert, 
heeft onlangs de frames vervangen. 
Ook zijn de kleuren van de borden 
veranderd: blauw voor de straatna-
men en wit voor de bedrijfsnamen.

De rode beuk heeft een tijdelijk nieu-
we plek gekregen. Op zaterdag 26 
oktober is de boom verplaatst naar 
het talud naast de busbaan. Deze 
verplaatsing van deze waardevolle 
boom was noodzakelijk vanwege de 
aanleg van de hoofdontsluitingsroute 

Oude Dorp. In het voorjaar van 2014 
gaat de rode beuk naar zijn defi nitie-
ve plek, naar het midden eiland van 
de rotonde Amsterdamseweg/ Wie-
gerbruinlaan. Kijk voor meer foto’s op 
www.fl ickr.com/groups/fotoalbumge-
meenteuithoorn

Verplaatsing Rode Beuk 
Stationsstraat

Defi nitief ontwerp voor inrichting 
schoolomgeving Meerwijk

Na de volledige openstelling van 
de nieuwe N201 gaat de bussluis 
tussen de Polderweg en de Laan 
van Meerwijk open voor alle ver-
keer. Eén van de voorwaarden 
voor openstelling is dat de ver-
keersveiligheid rondom de school 
gewaarborgd wordt. Het defi nitie-

ve ontwerp is op 8 oktober 2013 
vastgesteld. De ontvangen in-
spraakreacties gaven aanleiding 
om het ontwerp aan te passen. 
Wilt u weten welke aanpassin-
gen dit zijn? Kijk op onze website 
www.uithoorn.nl voor uitgebreide 
informatie.

Kijk op nl-alert.nl of jouw mobiel al geschikt is
NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel 
voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan 
de overheid mensen in de directe omgeving 
van een noodsituatie beter informeren. In het 
bericht staat specifiek wat er aan de hand is 
en wat je het beste kunt doen.




