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www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag
Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
twitter.com/Gem_Uithoorn

Klant Contact Centrum
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Verlenging contracten
huishoudelijke verzorging

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
hebben besloten om de contracten
met de huidige zorgleveranciers van
huishoudelijk verzorging te verlengen tot 1 januari 2016.

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do.
08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr.
08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur
13.30-16.30 uur

Burgemeester of wethouder
spreken?
U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Zorgleveranciers
Het gaat om de volgende zes zorgleveranciers:
- Tzorg;
- Amstelring;
- Flexicura;
- Thuiszorg Service Nederland;

Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do.08.30-12.00 uur

I

- Thuiszorg Aalsmeer;
- Axxicom.
Inwoners die in 2015 recht hebben
op huishoudelijke verzorging (blijven)
dit ontvangen. De indicatie hiervoor
blijft ongewijzigd.
Heeft u vragen over huishoudelijke verzorging? Neem dan contact
op met het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen: van 8.30-12.00 uur. Het
telefoonnummer is 0297-513131.
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Begroting
Uithoorn
2015
Donderdag 6 november vindt
de Begrotingsraad plaats. De
gemeente Uithoorn moet nog
steeds bezuinigen. Bent u geinteresseerd in de keuzes van
de raad. Dan bent u van harte welkom. De programmabegroting van 2015 vindt u op
www.uithoorn.nl/begroting

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
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. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik
niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111.
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.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 inzage. In dat
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of
dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan
burgemeester en wethouders van Uithoorn, 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, tenzij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn 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. Dat kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter):
Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van
een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.

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 uw beroepsschrift brengt de rechtbank u
grifﬁekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een
gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet
u betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. 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’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Wijzigingsplan Verbinding Meerwijk-Oost en -West en besluit hogere waarde
(Wet Geluidhinder). Beroepsperiode 3 oktober 2014 t/m 13 november 2014. Inlichtingen bij afdeling Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
- Ontwerp-onttrekkingsbesluit Koning Maximalaan (artikel 9 Wegenwet). Inzageperiode 10 oktober 2014 t/m 20 november 2014. Inlichtingen bij: Ontwikkeling,
R. Noorhoff, 0297-513111.
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015 Inzageperiode:
22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling,
Martijn van Wietmarschen, 0297 513 111.
- Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet,

-

Jeugdwet) Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december
2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Georgien Hakkert, 0297 513 111.
Beleidsregels Participatiewet Uithoorn 2015. 2015 Inzageperiode: 22 oktober
2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Floris Haisma, 0297-513111.
Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3
december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Timo van Doremalen ,
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Chrysantenlaan 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een rookgaskanaal ten behoeve van een houtkachel. Ontvangen 22 oktober
2014.
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
- Noorddammerweg 47, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bestaande bedrijfswoning ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Bezwaar: t/m 4 december 2014.
- Vuurlijn 30. Vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organiseren van een Gala avond op 25 oktober 2014. Bezwaar t/m 2 december 2014.
- Vuurlijn 30. Onthefﬁng artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de Gala avond van de Uithoornse Hockey Club Qui VIve op 25 oktober 2014. Bezwaar t/m 2 december 2014.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan C.O.V. Amicitia voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden
om kenbaarheid te geven aan het concert op 21 november 2014. Bezwaar t/m
5 december 2014.
INSPRAAK EN INLOOPAVOND VOORONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN LANDELIJK GEBIED
TEVENS TERINZAGELEGGING NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU

Toelichting
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar en moeten bestemmingsplannen digitaal worden opgesteld
volgens landelijke standaarden (SVBP 2012). Om deze reden wordt het bestemmingsplan Landelijk Gebied uit 2005 geactualiseerd. Hiertoe is eerst de kadernota Landelijk Gebied opgesteld. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld op
12 december 2013. Deze nota, waarbij als basis de Structuurvisie Gemeente Uithoorn is gebruikt, beschrijft de uitgangspunten voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied. In de kadernota is de keuze gemaakt
om het huidig bestemmingsplan Landelijk Gebied op te delen in 5 deelgebieden
met een eigen bestemmingsplan om de leesbaarheid van de plannen te verbeteren en recht te doen aan de eigen identiteit met ruimtelijke kenmerken, wensen en
behoeften. Het gaat om de volgende bestemmingsplannen:
-

Landelijk gebied - Veenweidegebied
Landelijk gebied - Glastuinbouwgebied
Landelijk gebied - Langs de Vuurlinie
Landelijk gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg
Landelijk gebied - De Kwakel Tuinbouwgebied

In hoofdzaak gaat het om een actualisatie van het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied 2005. Tevens wordt in de bestemmingsplannen ingespeeld op de
trends en ontwikkelingen die spelen in het landelijk gebied door ruimte te bieden
waar dit mogelijk is. Verder zijn enkele reeds ingediende initiatieven meegenomen
in de verschillende plannen.

Inspraak
De voorontwerpbestemmingsplannen liggen in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 30 oktober 2014 tot en met donderdag 27 november 2014

WWW.UITHOORN.NL

terinzage. Binnen deze termijn kan een ieder een schriftelijk reactie zenden aan
het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). De
voorontwerpbestemmingsplannen liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het
gemeentehuis. Daarnaast liggen de voorontwerpbestemmingsplannen gedurende de openingstijden in het dorpshuis De Quakel in De Kwakel. De bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Inloopavond
Op 11 november 2014 wordt in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis een
inloopavond gehouden over de onderstaande voorontwerpbestemmingsplannen:
- Landelijk gebied - Veenweidegebied
- Landelijk gebied - Glastuinbouwgebied
- Landelijk gebied - Langs de Vuurlinie
- Landelijk gebied - Tussen Poelweg en Noorddammerweg
De inloopavond begint om 17.00 en eindigt om 19.30. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Informatieavond
Voor het voorontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied - De Kwakel Tuinbouwgebied wordt een aparte informatieavond gehouden. Deze avond wordt gehouden op woensdag 5 november 2014 in het dorpshuis De Quakel. De informatieavond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is het dorpshuis
voor belangstellenden geopend.

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk,
de provincie en het waterschap zullen de ontwerpbestemmingsplannen op grond
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen
kan dan een zienswijze op de ontwerpbestemmingsplannen bij de gemeenteraad
indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van
de bestemmingsplannen. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode,
de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Plan-m.e.r.
Op grond van artikel 7.9 van de Wet milieubeheer (Wm) maken burgemeester en
wethouders tevens bekend dat in het kader van de bestemmingsplanprocedure
een plan-m.e.r. (milieueffectrapportage) wordt voorbereid. Het doel van deze planm.e.r. is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.
De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten dienen als onderbouwing
bij de op te stellen bestemmingsplannen Landelijk Gebied. Om tot een zorgvuldige eerste afweging te komen is een Notitie Reikwijdte en detailniveau opgesteld.
In deze notitie wordt een afbakening van het gebied gegeven, het detailniveau en
de methode van aanpak van de plan-m.e.r. Tegelijk met en op dezelfde wijze als
de terinzagelegging van de voorontwerpbestemmingsplannen ligt ook de Notitie
Reikwijdte en detailniveau ter inzage. Van donderdag 30 oktober 2014 tot en met
donderdag 27 november 2014 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een
zienswijze in te dienen over het voornemen tot het opstellen van het plan-m.e.r.
(milieueffectrapportage) en de Notitie Reikwijdte en detailniveau. Een schriftelijk
zienswijzen dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). De ingebrachte zienswijzen worden afgewogen bij de totstandkoming van het milieueffectrapport (artikel 7.7 Wm). Het plan
m.e.r. zal te zijner tijd met de ontwerpbestemmingsplannen Landelijk Gebied ter
inzage worden gelegd.
Uithoorn, 29 oktober 2014

LAATSTE OPROEP: EIGENAAR BOOTTRAILER EN
VOUWWAGEN GEZOCHT

Op dinsdag 8 juli 2014 is een boottrailer en een lege vouwwagen verwijderd in de
Willem-Alexanderpoort. De eigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de
gemeentesurveillant voor 4 november 2014.

Contact met gemeentesurveillant
Indien u de eigenaar bent van de boottrailer en/of vouwwagen, dan kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met mevrouw J. Veldhoven op telefoonnummer
0297-513111. U kunt ook een bericht per e-mail sturen met uw contactgegevens
naar gemeente@uithoorn.nl t.a.v. van mevrouw J. Veldhoven. Indien geen contact wordt opgenomen door de eigenaar worden de boottrailer en vouwwagen na
4 november 2014 vernietigd.

