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Koningin máximalaan (n196)

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEmEEntEniEuwS
co l o f o n

www.uithoorn.nl
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.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

informatiecentrum
Dorpscentrum
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant contact centrum
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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)
telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur

Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur

ruimte huren?

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

omleiding
De omleiding / afsluiting van de weg
die was ingesteld, is er af gehaald.

commissievergaderingen

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

redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Deze is vervangen door een andere afzetting. De weg is tijdelijk weer
opengesteld voor verkeer.
Voor voetgangers is een veilige
doorgang gemaakt op de Boterdijk
met kunststof rijpaaltjes. Fietsers
moeten daar afstappen en verder lopen. Op de rijbaan hebben wij stalen
rijplaten over het puin gelegd zodat
het autoverkeer hier ook door kan.
Wij houden u op de hoogte wanneer
wij weer kunnen asfalteren. Onze
excuses voor de overlast.

heeft u zich al aangemeld voor
de nieuwsbrief uithoornlijn?
Binnenkort verschijnt de tweede digitale nieuwsbrief Uithoornlijn. Wilt u
die ook ontvangen? Stuur dan een emailbericht naar uithoornlijn@stadsregioamsterdam.nl of bel met projectsecretariaat: 06-23997145. Dan
zetten wij u op de verzendlijst.
Op dit moment loopt een onderzoek
naar de mogelijke verlenging van de
vernieuwde Amstelveenlijn naar Uithoorn. In dit onderzoek werken de

Omdat de definitieve inrichting van
het gebied tussen Prinses Irenebrug en Thamerlaan/Laan van Meerwijk nog even op zich laat wachten,
neemt de gemeente zo snel mogelijk
maatregelen om doorgaand verkeer
te ontmoedigen. Daarnaast worden
verkeersmaatregelen voorbereid om
een tijdelijke inrichting van de N196
ter hoogte van de Dorpsstraat mogelijk te maken waarmee doorgaand
verkeer wordt geweerd. Het college
van burgemeester en wethouders
heeft besloten om de wijziging van
de verkeersituatie op het wegvak
tussen Prinses Irenebrug en Thamerlaan/Laan van Meerwijk in drie
stappen te doen.

Stappen
Stap 1 heeft twee onderdelen. Op de
eerste plaats wordt een aantal acties
uitgevoerd waarvoor
geen verkeersbesluiten noodzakelijk
zijn. Zo worden onder meer de verkeerslichten bij de voetgangersoversteek ter hoogte van de Dorpsstraat
anders afgesteld: het voetgangerslicht staat altijd op groen tot zich een
auto aandient. Ook de verkeerslichten bij de kruising met de Laan van
Meerwijk worden aangepast en waar
mogelijk de belijning van de weg.
Deze aanpassingen worden in oktober en november gedaan.
Het tweede onderdeel is het nemen
van onder meer verkeersbesluiten
die nodig zijn om het wegdeel tijdelijk
in te richten. Voor deze verkeersbesluiten geldt een inspraakprocedure,
de start hiervan staat gepland in november 2015.
Stap 2 is het daadwerkelijk aanleggen van de tijdelijke inrichting. Dat
gebeurt nadat de procedures uit stap
1 zijn afgerond.
Stap 3 is het realiseren van de definitieve inrichting bij de uitbreiding van
het winkelcentrum en de aanleg van
een nieuw dorpsplein.

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

werkzaamheden Boterdijk
De werkzaamheden op de Boterdijk
in De Kwakel lopen vertraging op
vanwege een gesprongen waterleiding. Deze waterleiding zat precies
in het werkgebied ter hoogte van Boterdijk 120. De waterleiding is inmiddels gerepareerd en heeft PWN de
laatste werkzaamheden afgerond.
Het is nu niet mogelijk om te asfalteren vanwege de natte ondergrond.

Op 8 oktober heeft de provincie
Noord-Holland de Koningin Máximalaan (N196) overgedragen aan
de gemeente Uithoorn. Het doel van
Uithoorn is altijd geweest om het
doorgaand autoverkeer zo snel als
mogelijk uit het dorpscentrum te weren om de leefbaarheid, levendigheid, veiligheid en bereikbaarheid te
vergroten. Eerder onderzoek toonde
aan dat de gemeente dan rigoureuze maatregelen moet nemen.

Stadsregio Amsterdam, provincie
Noord-Holland en de gemeenten
Uithoorn en Amstelveen nauw samen. De digitale nieuwsbrief houdt
bewoners, ondernemers en organisaties op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Er staan ook
aankondigingen voor algemene bijeenkomsten in. Nieuwsbrief 1 is te
vinden op www.Stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn of volg via twitter
#Uithoornlijn

metropoolregio Amsterdam
schrijft prijsvraag Digitale
Economie uit
1.000.000 euro beschikbaar
voor winnend voorstel
Per 1 oktober 2015 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de
prijsvraag digitale economie. Met deze unieke aanpak willen de gemeenten uit de metropoolregio (MRA)
de creativiteit, kennis en kunde uit
de markt (kennisinstellingen, bedrijven en andere geïnteresseerden) gebruiken om de digitale economie te stimuleren en naar een hoger niveau te brengen. Voor de winnende inschrijving(en) is maximaal
1.000.000 euro beschikbaar aan publieke middelen. Dit geld kan gebruikt worden om de winnende
inschrijving(en) te ondersteunen om
daadwerkelijk tot realisatie te komen.
mrA belangrijkste plek in Europa
voor data-gedreven innovatie
De MRA heeft al een sterke positie
op het gebied van digitale economie
door onder meer
- Aanwezigheid van AMS-IX als
één van de grootste internet exchanges in de wereld en veel
huishoudens en bedrijven met

-

-

De hoeksteen, hoe nu
verder?

Na de prachtige bibliopera: ‘het geheim van de Hoeksteen’ is het doek
voor ‘de Hoeksteen’ nog lang niet gevallen. De gemeente werkt aan
plannen voor een nieuwe bestemming van het pand. Graag vertellen
wij u op woensdag 4 november meer over de vervolgstappen en natuurlijk zijn en blijven we ook benieuwd naar goede ideeën. Dus heeft
u een goed idee, wilt u meer weten of bent u gewoon nieuwsgierig?
Kom woensdag 4 november naar ‘de Hoeksteen’. U bent welkom om
19.30 uur. Uiteraard staat er een kopje koffie of thee voor u klaar.

Stem mee op de uitblinker
van het jaar

Mauritz Niezen is genomineerd als
Uitblinker 2015. Een prijs voor een
persoon die zich op bijzondere wijze heeft ingezet om ons land weer
een stukje schoner te maken.In november wordt de Uitblinker 2015
gekozen; een professionele reiniger, straatveger, medewerker afvalbeheer of een team dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet om ons
land weer een stukje schoner te maken. Vanuit de gemeente Uithoorn
is Mauritz Niezen onze trotse afgevaardigde. Mauritz Niezen zit bij de
laatste deelnemers en neemt het op
tegen teams uit Helmond, Utrecht en
Westervoort.

zijn bakfiets ook dienst als rijdende
rapportage. Blocnote, pen en markeerstift vormen zijn iPad. Wat hij
niet zelf kan oplossen, meldt hij tijdens de lunch aan zijn collega’s van
de gemeente. Maurice is een opvallende verschijning en bijzonder sociaal. Hij staat onze mede-inwonenden te woord in zijn eigen taal. Zijn
markante persoonlijkheid heeft zo’n
goede uitwerking, dat gemeente Uithoorn (via AM Groep) hem inzet op
alle ‘hotspots’.

markante persoonlijkheid
Niezen (alias Maurice Propper) is
een bijzondere verschijning. Hij
ruimt zichtbaar afval op en versiert
zijn bakfiets met de meest interessante vondsten van de dag. Zo doet

Stem mee
Mauritz helpt onze gemeente al jaren, laten wij nu Mauritz aan deze
prijs helpen door op hem te stemmen! Stemmen kan tot en met 10
november de site van www.uitblinker2015.nl. De winnaar wordt op
woensdag 18 november bekendgemaakt op het Nationaal Zwerfafvalcongres.

resseerden de kans een inschrijving
te doen. De inschrijving bevat een
beschrijving van de visie op digitale
economie en een doorkijk naar het
concrete projectplan dat uiteindelijk
in de tweede ronde wordt uitgewerkt.
In de tweede ronde worden de inschrijvers van de vijf beste voorstellen uitgenodigd om met een gedetailleerde uitwerking inclusief business
case te komen en een presentatie te

geven aan een jury. De jury beoordeelt de uitgewerkte projectplannen
op de volgende criteria: visie en innovatie, samenwerking, implementatie
en haalbaarheid, en impact.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.tenderned.nl
Op 12 oktober vindt er een informatiesessie plaatst waar u zich kunt inschrijven. Meer daarover vindt u ook
op www.tenderned.nl.

een breedband internet aansluiting.
Een sterke wetenschappelijke
positie in dataopslag, -verwerking en -analyse en een groot
aantal datageoriënteerde bedrijven en start-ups.
Een grote concentratie van (kleine) innovatieve bedrijven die
slimme digitale toepassingen
ontwikkelen en vermarkten

Met de prijsvraag hopen de gemeenten de concurrentiepositie van de
MRA op het gebied van digitale economie te verbeteren. De regio wil internationaal voorloper zijn met de
aanwezige digitale infrastructuur en
het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te
bouwen.
Procedure, selectie en
beoordeling
De gemeente Amsterdam schrijft namens de gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam de prijsvraag
uit. De prijsvraag kent twee rondes.
In de eerste ronde krijgen alle geïnte-

o f f i ci ël E m ED ED El in GEn En BE 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 en de openbare bibliotheek kunt u vinden 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 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.
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 verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.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.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
tEr inZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerp-uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B6. Inzageperiode 2
oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) 513111.
- Ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst fase 3. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, R. Noorhoff, (0297) – 513111.
- Terinzage legging ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 56. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
- Wijzigingsplan De Kwakel – wro-zone wijzigingsgebied 2. Beroepsperiode 2
oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 513 111.
- Vaststelling bestemmingsplan “Iepenlaan deelgebied 3”. Inzageperiode 2 ok-

-

tober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
Vaststelling Bestemmingsplan Vuurlijn 27. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot
en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens
(0297) 513111.
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Legmeer-West. Inzageperiode 2 oktober 2015 tot en met 12 november 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4 en ontwerpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) Inzageperiode van 30 oktober
2015 tot en met 10 december 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken
(0297 513111).
inGEDiEnDE AAnVrAGEn omGEVinGSVErGunninG

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk achter 93, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen van
een bestaande watergang en het graven van een nieuwe watergang. Ontvangen 20 oktober 2015.
- Poelweg 56, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping. Ontvangen 15 oktober 2015.
- Mgr. Noordmanlaan 4 t/m 74 en 59 t/m 67, aanvraag omgevingsvergunning
voor het wijzigen van de gevels en de daken. Ontvangen 19 oktober 2015.

thamerdal
- Karel Doormanlaan 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 13 oktober 2015.
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
- Poelweg 40 en 52-56, vergunning kabels en leidingen voor het aanpassen van
het MS en LS elektriciteitsnetwerk. Bezwaar t/m 27 november 2015.

Dorpscentrum
- Schans, Dorpsstraat, Oranjelaan en Prinses Beatrixlaan, omgevingsvergunning voor het realiseren van een glasvezelverbinding tussen het huidige Tele2
netwerk en een 4G LTE mast. Bezwaar: t/m 1 december 2015.

Vervolg op volgende blz.

o f f i ci ë l E m E D E D E l in GE n En BE K E n D mA K in GE n
Vervolg van vorige blz.
Bedrijventerrein uithoorn
- Anton Philipsweg 1. Melding ontvangen namens Hitma Groep B.V. voor het
verbreden van een uitweg.

De Kwakel
- Bromelialaan/Gerberalaan. Vergunning aan Smitvastgoedzorg voor het plaatsen van 12 containers op de parkeerplaatsen t/m 6 november 2015. Bezwaar
t/m 1 december 2015.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 41. Vergunning aan Van der Schaft Tweewielers voor de verkoop
van consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2015. Bezwaar t/m 25
november 2015.
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan. Vergunning aan mevrouw Boom voor het plaatsen van een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van snacks, friet, burgers
en spareribs op woensdag de gehele dag. Bezwaar t/m 30 november 2015.
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan. Vergunning aan Goudprijs B.V. voor het plaatsen van een mobiele in- en verkoopwagen voor de in- en verkoop van goud
op zaterdag de gehele dag. Bezwaar t/m 30 november 2015.
tEr inZAGE lEGGinG

ontwerpbestemmingsplan iepenlaan deelgebied 4 en ontwerpbesluit
hogere waarde (wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPIepenlaanD4-OW01 en het ontwerp Besluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) met
ingang van vrijdag 30 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.

toelichting ontwerpbestemmingsplan
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een integrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigena-

ren is de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere jaren kan gaan duren. Daarom is er voor gekozen om het project in fases in
te delen. In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan
opgesteld en ter inzage gelegd. Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan;
woonkavels in het woonlint aan de Iepenlaan met aan de zuidzijde een openbaar
groengebied tot aan de Vuurlijn. Tussen de woningen en het openbaar groengebied is een zone voorzien van weidekavels die een overgang vormen van privé
naar openbaar gebied.

Pas als tot aankoop van de gronden wordt overgegaan en er een koopovereenkomst wordt gesloten, wordt een ontwerpbestemmingsplan voor dat deelgebied
in procedure gebracht. Voorliggend bestemmingsplan betreft het vierde bestemmingsplan dat voor het project Iepenlaan in procedure gaat. Het bestemmingsplan
voor deelgebied 4 heeft betrekking op het perceel Noorddammerweg 1. Op de
gronden van Noorddammerweg 1 krijgt de voormalige bedrijfswoning een woonbestemming. Ter plaatse van de voormalige kassen krijgen de gronden een flexibel bouwvlak waar maximaal 4 woningen gebouwd mogen worden. Het gebied
achter de nieuwe woonkavels wordt ingericht als groengebied met een recreatieve functie. Binnen deze groen bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Ter plaatse van dit gebied kan de bestemming worden gewijzigd in de bestemming ‘Wonen - 2’ om te kunnen voorzien in woningen en/of een woonzorgcomplex. Deze functie kan alleen worden gerealiseerd indien de locatie ten noorden van het groengebied niet door de gemeente kan worden aangekocht en worden toegevoegd aan het openbaar groengebied. Het gebied achter de 4 bouwkavels in het plangebied wordt in dat geval ook geen openbaar toegankelijk groengebied, omdat het niet in verbinding staat met het overige groengebied.
ontwerpbesluit hogere waarde (wet geluidhinder)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens
zijn tot vaststelling van een hogere grenswaarde van maximaal 51 dB als bedoeld
in de Wet geluidhinder. Het verzoek heeft betrekking op de nieuw te bouwen woningen op het perceel van Noorddammerweg 1 te De Kwakel. De verhoogde geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer van de Noorddammerweg.
Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.

ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het Ontwerpbesluit Besluit Hogere waarde liggen vanaf vrijdag 30 oktober 2015 t/m donderdag 10 december 2015 ter inzage
en zijn digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen de stukken 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 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.
indienen zienswijze ontwerpbesluit hogere waarde
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een belanghebbende zijn
of haar zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde kenbaar maken 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 het verzoek vaststelling hogere waarde.
Uithoorn, 28 oktober 2015

wEt miliEuBEhEEr

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 1 melding hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer
- Wijziging Hogenhout Opslag & Logistiek op de locatie Amsterdamseweg 19
Uithoorn. Melding ontvangen op 21 oktober 2015.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 26 oktober 2015

www.uithoorn.nl
De Gemeenteraad van
Uithoorn informeert u
over zijn activiteiten

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

“Het dorpse gebeuren spreekt mij aan”
ook voor andere actualiteiten
die spelen in de gemeente.
Het doet ons goed, hoe klein
ook, als we daar een bijdrage
aan kunnen leveren. Zodat
we daarbij kunnen helpen!
Soms worden wij om hulp
gevraagd wanneer lokale
problemen zich aandienen,
maar meestal gaan we er
zelf op uit.”

Sjaak Verhaar, Raadslid Gemeentebelangen

Sjaak Verhaar is al tijden betrokken bij de lokale politiek. Zijn interesse
hierin spreekt voor hem vanzelf. Momenteel zit Sjaak in zijn tweede termijn
als raadslid voor Gemeentebelangen, hiervoor als fractie-assistent.
Gezellige gemeente
Al dertien jaar woont Sjaak
in De Kwakel. Hij woont er
met plezier en is derhalve
graag betrokken bij zijn
omgeving. Sjaak: “Het dorpse
gebeuren spreekt mij aan.
Gemeentebelangen is lokaal
gericht. Zelf woon ik erg

fijn in deze gemeente en
ik wil graag dat anderen
het ook naar hun zin hebben.
Een bijkomend voordeel
van een lokale partij: er is
minder druk van bovenaf.
Wij kunnen altijd onze
eigen standpunten voor
de gemeente nastreven.”

Helpende hand
Sjaak: “In de gemeenteraad
zitten, is hartstikke leuk
werk. Je komt in aanraking
met veel verschillende
mensen, je hoort en
ziet van alles. Dat komt
ook door onze eigen
instelling als lokale partij.

Als Gemeentebelangen doen
wij veel aan het uitdragen
naar buiten. Zo zijn wij laatst
als partij bij de brandweer
langs geweest. De brandweer
is sinds de regionale werkwijze professioneler gaan
werken, dit heeft onze
interesse. Dit geldt uiteraard

Greenport Aalsmeer
Sjaak: “Ik werk fulltime
voor een selectie- en
vermeerderingsbedrijf
van gerbera’s. Zowel vanuit
mijn werk als vanuit de
politiek ben ik geïnteresseerd
in bloemen en planten,
de sierteelt in zijn algemeen.
De Greenport Aalsmeer
dient als schakel tussen
de ‘maak’ industrie,
distributie en de veiling
Flora Holland. Zowel een
persoonlijk als politiek
doel is om mensen te
betrekken bij de sierteelt,

“De goede sfeer zorgt
voor goed resultaat”

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn
Concept & redactie Merktuig, Amsterdam Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

dit is erg belangrijk voor
de economie in onze
gemeente. In onze regio
werken ongeveer 50.000
mensen in de sierteeltsector
en draagt dus behoorlijk
bij aan de werkgelegenheid.
De Greenport is ook bezig
met het stimuleren van
groen onderwijs, zodat
jongeren ervaring opdoen
bij bedrijven in de regio.
Dit moet ervoor zorgen
dat zij groene vingers
krijgen en aan de slag gaan
in deze sector.”
Door één deur
Sjaak: “We leven hier in
een hechte gemeenschap.
Natuurlijk zijn er onderling
in de raad verschillen.
Je treft hier alle lagen van
de bevolking aan, met
verschillende achtergronden
en standpunten. Het valt
mij op hoe goed wij als
gemeenteraad door één
deur kunnen. Er heerst
een goede sfeer en dat
draagt bij aan een betere
besluitvorming. Ja, in
Uithoorn hebben we een
prima gemeenteraad!”

RAADSAGENDA
Datum: 29 oktober 2015
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
1

Opening, 19.30 uur*

2

In Memoriam
mevr. R.B. Vromen

3

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college, 19.35 uur

4

Armoedebestrijding en
Schuldhulpverlening
19.40 uur

Aansluitend op de
raadsvergadering vindt een
gezamenlijke commissievergadering plaats over de
Programmabegroting 2016.
*Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De eerstvolgende
raadsvergadering is op
donderdag 12 november 2015.
Op www.uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Commissievergaderingen
vinden plaats in de week
van 9 november.

