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

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
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
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

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)
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 en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 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

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie 
adviseert burgemeester 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 commissievergade-
ringen 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-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

W W W . U I T H O O R N . N L

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 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den 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 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. 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 veror-
deningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi ciele-
bekendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en busverbinding Uithoorn. Inzagepe-

riode van 21 september 2017 tot en met 1 november 2017. Inlichtingen bij Af-
deling wonen en werken, A. Stevens (0297) 513 111 

- Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhin-
der Legmeer-West, fase 4,5 en 6. Inzageperiode van 20 oktober 2017 tot en 
met 30 november 2017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R. Noor-
hoff, (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 7’. Inzageperiode van 2 november 2017 
t/m 13 december 2017. Inlichingen bij  Afdeling wonen en werken, A. Stevens 
(0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een goederenlift, wasplaats, hekwerken en wijzigen entreedeur. Ingekomen 
op 20-10-2017;

De Kwakel
- Drechtdijk 90, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke 

units kinderdagverblijf ten bate van de opvang van 10 kinderen. Ingekomen 
op 13-10-2017;

- Drechtdijk 90, aanvraag kinderdagverblijf. Ingekomen op 17-10-2017;
- Noorddammerweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een bedrijfsruimte. Ingekomen op 17-10-2017;
- Iepenlaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieu-

we woning. Ingekomen op 19-10-2017;
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 137, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van gevelreclame bij de tandartspraktijk. Ingekomen op 17-10-2017;
Zijdelwaard (Europarei)
- Willem Klooslaan 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van 

een aanbouw aan de zijkant van een bestaand woonhuis. Ingekomen op 16-
10-2017;

- Potgieterlaan 60, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de 
raamkozijnen. Ingekomen op 18-10-2017;

 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
- Distellaan 17, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de achterzijde van de woning (verzonden 23 oktober 2017);
- Boterdijk 202, instemmingsbesluit voor het vervangen van een coaxiale kabel 

(verzonden 24 oktober 2017);
- Steenwycklaan 12, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning 

(verzonden 27 oktober 2017);
- Noorddammerweg 21, vergunning kabels en leidingen voor het aanpassen 

van het LS-net (verzonden 26 oktober 2017);
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks) 
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan Legmeervogels voor 

het organiseren van een dansavond op 4 november 2017 van 20.00 tot 01.00 
uur.

Vervolg op volgende blz.

Werk in uitvoering
N201, WATERWOLFTUNNEL 
DICHT VOOR ONDERHOUD
Op vrijdag 3 november 2017 tot en 
met zaterdag 4 november 2017 is 
de Waterwolftunnel op de N201 bij 
Aalsmeer dicht voor onderhoud. 
Dit is het gebied van de Burger-
meester Brouwerweg(N201) tussen 

Fokkerweg (N232) en Legmeerdijk 
(N231) hmp 35,8-38,8). De toe- en 
afritten van N201 naar de Midden-
weg en naar de Braziliëlaan zijn af-
gesloten. Lokaal verkeer vanaf Mid-
denweg wordt omgeleid via Brazili-
elaan, Machineweg en Japanlaan 
naar N231.

Vanaf 30 oktober zijn er weer takkendagen in Uithoorn en De Kwakel. 
Heeft u takken die u door ons wilt laten afhalen? Geeft het aan ons 
door via www.uithoorn.nl/takken Dan halen wij uw takken gratis bij u 
op vanaf de opstelplaats.

Takkendagen zijn er weer

Als u een evenement gaat organise-
ren waarbij meer dan 2000 bezoe-
kers verwacht worden, dan moet 
u dit ruim tevoren bij de gemeente 
melden (voor 1 december 2017).

Vanwege de inzet van politie, Ge-
neeskundige Hulpverleningsorgani-
satie in de Regio (GHOR) en Brand-
weer is het belangrijk om ruim op 
tijd inzicht te hebben in welke eve-
nementen in de gemeente gepland 
zijn.

Organiseren evenement
Geef het evenement dat u wilt or-
ganiseren in 2018 voor 1 december 
2017 via het meldingsformulier op 
de website aan ons door. Let op! Dit 

is niet hetzelfde als het aanvragen 
van een vergunning voor het eve-
nement. U moet uiterlijk twaalf we-
ken voor het begin van het evene-
ment de definitieve aanvraag voor 
dat evenement bij de gemeente in-
dienen. Het is dus belangrijk dat u 
de vergunningsaanvraag op tijd ver-
stuurt.
Als u het evenement niet voor 1 de-
cember 2017 heeft aangemeld en/of 
de vergunning niet tijdig aanvraagt, 
dan is de kans aanwezig dat de ge-
meente de vergunning niet kan ver-
strekken. Het is dus belangrijk dat u 
op tijd beslist of u in 2018 een eve-
nement wilt organiseren. Deze pro-
cedure geldt ook voor jaarlijks terug-
kerende evenementen.

Grote evenementen in 2018 voor 
1 december 2017 aanmelden!

Uithoorn, lever je lege 
batterijen in!
Onze gemeente levert te weinig lege 
batterijen in. Dat kan natuurlijk an-
ders! Kom op zaterdag 4 november 
naar winkelcentrum Zijdelwaard tus-
sen 11.00-17.00 uur. U ontvangt van 
het promotieteam Stibat een Batterij 
Bewaarbox! We maken het u makke-
lijk om thuis lege batterijen in te za-
melen.

Uit cijfers blijkt dat onze gemeente 
fl ink achterblijft op het landelijk ge-
middelde met het inleveren van lege 
batterijen. U ontvangt deze box om 
het u makkelijker te maken om lege 
batterijen in te zamelen en in te le-
veren. Kunt u niet naar de promotie-
actie komen op het winkelcentrum? 
Geen punt. U kunt thuis ook eigen 
bakjes gebruiken om lege batterijen 
in te zamelen. 

Inleveren
Het is belangrijk om lege batterijen 

in te leveren omdat batterijen gere-
cycled kunnen worden en ze slecht 
zijn voor het milieu (klein chemisch 
afval). Overal waar u batterijen of 
producten met ingebouwde batte-
rijen koopt, staat een inzamelton of 
-doos. Hier kunt u de lege batterijen 
makkelijk inleveren. U kunt de bat-
terijen ook inleveren op ons schei-
dingsdepot. Kijk op www.uithoorn.nl 
voor het adres en de openingstijden. 
Wist u dat er op verschillende plek-
ken in de gemeente rode batterijbak-
ken staan (foto) waar u uw batterijen 
in kunt gooien?

Lever ze in en WIN!
Bij al deze inleverpunten kunt u zelfs 
meedoen met een winactie. Doe 
mee met de maandelijkse winactie 
‘Lever ze in en WIN!’. Kijk voor meer 
informatie over de win actie of inle-
verpunten op www.legebatterijen.nl/
inleveren/lever-ze-in-en-win/

De knipkaarten voor de veerpont 
in Nessersluis, over de Amstel, zijn 
vanaf 1 januari 2018 niet meer gel-
dig. De veerpont blijft volgend jaar 
nog wel varen, maar krijgt een nieu-

we exploitant. Dit is de reden waar-
om de huidige knipkaarten vanaf 1 
januari 2018 niet meer geldig zullen 
zijn. Het is nog niet bekend wie de 
nieuwe exploitant is.

Knipkaarten veerpont Nessersluis 
vanaf 1 januari 2018 niet meer geldig

Open avond Techniek driedaagse
Ook nieuwsgierig naar de Tech-
niek Driedaagse? Kom langs tij-
dens de Open Avond op 9 novem-
ber van 17.00 tot 20.30 uur. Ieder-
een is welkom om te ontdekken dat 
techniek enorm veelzijdig is en dat er 
legio mogelijkheden zijn voor banen 
in de technische sector. Er zijn tech-
nische workshops, een opleidings-
plein en de prijsuitreiking van de 
techniekwedstrijd “Bouw het meest 
innovatieve Solarhouse’’. De Tech-
niek Driedaagse vindt plaats bij kwe-
kerij FN Kempen aan de Oosterland-
weg 45 in Mijdrecht.
     
Voor wie? Ouders/verzorgers, 
 belangstellenden én 
 hun kinderen

Wat? Technische workshops 
 voor ouder én kind
 Informatieplein 
 technische opleidingen
Waar? Kwekerij FN Kempen, 
 Oosterlandweg 45, 
 Mijdrecht
Parkeren? Volg aanwijzingen van 
 de verkeersregelaars.
Wanneer?  Donderdag 9 november, 
 17.00 tot 20.30 uur
Speciaal?  19.30 uur - Uitreiking van 
 de wedstrijd ‘Bouw het 
 Innovatiefste Solar 
 House’

Tot ziens op 9 november 
bij de Open Avond op de 
Techniek Driedaagse!

In 2017 wordt voor de derde keer de 
Week van de Pleegzorg georgani-
seerd; dit jaar van 1 tot en met 8 no-
vember 2017. Met deze actieweek 
wil Pleegzorg Nederland aandacht 
vestigen op het belang van pleeg-
zorg en het tekort aan pleegouders 
in Nederland. Ook in de gemeenten 
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn 
zoeken we pleegouders. 

Als afsluiting van deze week organi-
seren wij in samenwerking met Spi-
rit Pleegzorg een informatiebijeen-
komst met drie gemeenten (Ouder-
Amstel, Diemen en Uithoorn) over 
het pleegouderschap. Pleegouders 
en pleegzorgbegeleiders delen hun 

ervaringen en beantwoorden vragen 
over alle facetten van het pleegou-
derschap.

Pleegouder iets voor u?
Kom naar de informatiebijeenkomst 
voor inwoners van de gemeente Ou-
der-Amstel, Diemen en Uithoorn op 
woensdag 8 november 2017 van 
17.00 tot 19.00 uur vrije inloop in 
het bedrijfsrestaurant van gemeen-
tehuis Uithoorn, Laan van Meer-
wijk 16. Wethouder Ria Zijlstra van 
de gemeente Uithoorn opent samen 
met Spirit Pleegzorg de informatie-
bijeenkomst. Meer informatie: www.
uithoorn.nl,  www.weekvandepleeg-
zorg.nl en www.spirit.nl/pleegouders

Week van de pleegzorg

Donderdag 12 oktober onderteken-
den diverse organisaties de intentie-
verklaring voor het programma ‘De 
Vreedzame Wijk’. Scholen en part-
ners in de wijken Thamerdal, Euro-
parei en Meerwijk gaan gezamenlijk 
vormgeven aan dit programma. Doel 
is via ‘De Vreedzame Wijk’ kinderen 
alle kansen te bieden hun talenten te 
ontwikkelen en zichzelf te ontplooi-
en. De scholen en partners die met 
en voor jeugd tussen 0 en 18 jaar en 
hun ouders werken, gaan daarom 
deze samenwerking aan. Onder de 
noemer ‘Vreedzame Wijk’ leren de 
kinderen om te gaan met confl icten 
en om samen een veilige en positie-
ve sfeer te bouwen. 

Ria Zijlstra, wethouder Jeugd: ‘Wij 
maken ons er sterk voor dat kinde-
ren en jongeren in onze gemeente 

veilig en gezond kunnen opgroeien. 
Met de Vreedzame Wijk willen we 
kinderen, in al hun onderlinge ver-
scheidenheid, meegeven dat zij wel-
kom zijn en gezien worden. Dat wij 
ze belangrijk vinden en ondersteu-
ning en vertrouwen geven bij het op-
groeien. Wij bieden ze een helpen-
de hand maar ze krijgen volop ruimte 
hun eigen richting te vinden.’

Gemeente en diverse organisaties 
tekenen intentieverklaring voor 
‘De Vreedzame Wijk’



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
- Vergunning verleend aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor de intocht 

van Sinterklaas op 18 november 2017 en de uittocht van Sinterklaas op 6 de-
cember 2017. (verzonden 16 oktober 2017). 

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VUURLIJN 7’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Vuurlijn 7’ met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn7-
OW01 met ingang van 2 november 2017  gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 7’ is de Ruim-
te voor Ruimte overeenkomst die het mogelijk maakt twee woningen aan de Vuur-
lijn 7 te realiseren, in ruil voor de sloop van kassen, bedrijfsgebouwen en niet ver-
gunde opstallen. De bestaande tuinderswoning wordt in de toekomst gesloopt. 
Wijzigingen ten opzichte van voorontwerpbestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan is verfijnd en nu gereed om als ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage te leggen. De verfijning heeft als doel de ruimtelijke 
kwaliteit in het plangebied te waarborgen:
- Toelichting: Er zijn tekstuele aanvullingen doorgevoerd; 
- Regels: De regels zijn verfijnd ter waarborging van de beeldkwaliteitseisen;
- Verbeelding: In overeenstemming met regels is de verbeelding aangepast.
De wijzigingen hebben geen gevolgen op het oorspronkelijke plan.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 2 november 2017 tot en met 
woensdag 13 december 2017 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal 
te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis. 

W W W . U I T H O O R N . N L

Dorpscentrum
- Schans 29-32, exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de exploitant 

van Het Rechthuis aan De Amstel tot 1 januari 2021 (verzonden 24 oktober 
2017).

- Dorpsstraat 41, vergunning aan Van der Schaft Tweewielers voor de verkoop 
van consumentenvuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017 (verzonden op 25 
oktober 2017). 

- Willem Alexanderpoort 40, vergunning aan A. Schuiteboer voor het tijdelijk 
plaatsen van bouwmateriaal/ puin- container van 27 t/m 31 oktober 2017. (ver-
zonden 26 oktober 2017).

- Willem-Alexanderpoort 62-64, exploitatievergunning horecabedrijf en drank- 
en horecavergunning verleend aan de exploitant van La Nuova Riva (verzon-
den op 27 oktober 2017).

Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 34, vergunning aan QBUILD De Jong Bouw voor het tij-

delijk plaatsen van een zeecontainer van 17 oktober t/m 11 december 2017. 
(verzonden 25 oktober 2017). 

Zijdelwaard (Europarei)
- P.C. Hooftlaan 38, vergunning aan M. van Teunenbroek voor het tijdelijk plaat-

sen van een afvalcontainer van 30 oktober t/m 13 november 2017. (verzonden 
26 oktober 2017)

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Christelijke Oratoriumvereniging Amicitia voor het 

plaatsen van 12 reclameborden van 29 november t/m 8 december 2017 om 
bekendheid te geven voor het concert van Christelijke Oratoriumvereniging 
Amicitia. (verzonden 19 oktober 2017)

Vervolg van vorige blz. Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad 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, 1 november 2017

 KENNISGEVING VOORGENOMEN BESLUIT 
De Burgemeester maakt bekend dat zij op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet de Uithoornse Wieler Traninings Club ten behoeve het clubhuis aan 
Randhoornweg 90, 1422 NE te Uithoorn een drank- en horecavergunning wil ver-
lenen voor het schenken van alcoholhoudende dranken. Aan deze vergunning 
zijn voorwaarden verbonden van paracommerciële aard ter voorkoming van on-
eigenlijke mededinging. 
Het ontwerp van dit besluit ligt 2 november tot en met 14 december 2017 ter in-
zage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 6 
weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgenomen besluit 
schriftelijk kenbaar maken.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513111. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

Dorpscentrum: het woord 
is (weer) aan de raad

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn Concept, ontwerp & redactie Merktuig, Amsterdam 

Fotografi e Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? Kijk op Uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@Uithoorn.nl

Aanpak dorpscentrum
Ideeën over de aanpak 
van het dorpscentrum 
bestaan al zolang er 
gesproken wordt over 
de omlegging van de N201. 
Waar tot voor kort nog 
dwars door Uithoorn 
de drukke provinciale 
weg N201 liep met het 
dagelijks passeren van 
23.000 voer tuigen, waarvan 
veel vracht wagens, 
is het verkeer teruggebracht 
naar ruim 11.000 
bewe gingen per etmaal. 

Met de omlegging van 
de N201 kreeg Uithoorn 
een unieke kans om het 
dorpscentrum opnieuw 
in te richten. Zowel in de 
Strategische Visie gemeente 
Uithoorn 2004-2014 als 
de latere Strategische Visie 
2030, heeft de raad de wens 
uitgesproken tot een aan -
een  gesloten dorpscentrum 
te komen. Dit werd en 

wordt gezien als een voor-
waarde voor het creëren van 
een prettig verblijfsgebied.

Autoluw en knip
Al in 2006 is besloten 
(Structuurplan Dorps-
centrum Uithoorn) om met 
de omlegging van de N201, 
de oude N201 (de huidige 
Koningin Máximalaan) 
autoluw te maken. In 2008 
is door de gemeenteraad 
besloten een knip aan 
te brengen op de Koningin 
Máximalaan om het centrum 
van Uithoorn optimaal 
autoluw te maken. Om een 
besluit te kunnen nemen 
over de manier waarop 
de knip moest worden 
vormgegeven, besloot 
de gemeenteraad nader 
onderzoek te doen naar 
de oeververbinding tussen 
Amstelhoek en Uithoorn. 

Masterplan Dorpscentrum
In 2010 heeft de raad het 
Masterplan Dorpscentrum 
vastgesteld met daarin 
de zogeheten garagevariant. 
Deze variant kwam als 
meest wenselijk naar voren 
uit het onderzoek naar 
de oeververbinding. Het 
Masterplan is een integraal 

plan waarin alle aspecten 
van het dorpscentrum 
bij elkaar komen (winkels, 
wonen, recreatie, toerisme, 
maatschappelijke voor-
zieningen, verkeer etc.) 
Het plan vormt de basis 
voor alle initiatieven 
en ontwikkelingen. 
Het Masterplan kent de 
volgende uitgangspunten:

  het doorgaande verkeer 
moet geweerd worden 
uit het centrum;

  de twee dorpshelften wor-
den aan elkaar gesmeed;

  het dorpse karakter, 
de prettige leef- en 
woonomgeving voor 
de bewoners moet worden 
behouden en waar 
mogelijk verbeterd.

Een deel van het Masterplan 
is al uitgevoerd. Zo is de 
inrichting van het oever-
gebied (Wilhelminakade) 
inmiddels afgerond.

Bereikbaarheid
Door de raad zijn ook 
voorwaarden gesteld bij 
het verder ontwikkelen 
van de plannen:

  het doorgaande autover-
keer moet geweerd worden;

  gemeente Uithoorn moet 
goed bereikbaar blijven;

  goede doorgaande fi ets-
verbinding en bereikbaar-
heid voor voetgangers;

  gratis parkeren.

Op 2 november 2017 bespreekt de raad 
het plan voor de ontwikkeling van het dorps-
centrum. Voordat het zover kwam, is er heel 
wat water door de Amstel gestroomd. Daarom 
op deze raadspagina een overzicht in vogel-
vlucht van alles wat tot nu toe is gepasseerd.

R A A D S A G E N D A

Datum: 1 november 2017
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: gezamenlijke 
commissie inzake de 
Programmabegroting 2018
Locatie: Raadzaal

Datum: 2 november 2017
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering
Locatie: Raadzaal

1   Opening, agenda 19.30 uur*

2   Inspreken burgers

3   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college, 19.35 uur

4   Dorpscentrum, 19.45 uur

5   Aandelen Eneco, 21.00 uur

*Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raads-
vergadering is op donderdag 
9 november 2017, de 
Begrotingsraad. Alle 
commissievergaderingen 
vinden plaats in de week 
van 13 november 2017.
Op uithoorn.nl kunt u 
vergaderingen van de 
gemeenteraad terugluisteren. 
Volg ons op Twitter 
@RaadUithoorn.

Na het Masterplan
In de jaren na de vast -
stelling van het Masterplan 
is het nodige gebeurd. De 
nieuwe N201 is inmiddels 
in gebruik genomen. 
Doorgaand verkeer wordt 
aange moedigd via deze 
weg om Uithoorn heen 
te rijden. In Uithoorn zelf 
is de afstelling van de 
verkeerslichten aangepast. 
Daarnaast zijn er econo-
mische ontwikkelingen 
die direct van invloed 
zijn op de plannen voor 
het dorps centrum. Er is 
minder vraag naar winkels 
waardoor de ooit geplande 
aanzien lijke uitbreiding 
van winkel centrum 
Amstelplein niet doorgaat. 
Wel wordt het grondig 
opgeknapt. De eerder 
beoogde garage variant 
bleek daardoor niet 
meer realiseerbaar. 
De plannen moesten 
dus worden aangepast. 

Variant ‘Dorpshart 
aan de Amstel’
De afgelopen maanden 
heeft het college van b&w 
een aantal varianten voor 
de inrichting van het dorps-
centrum onderzocht. 

Uiteindelijk heeft b&w 
gekozen voor de variant 
‘Dorpshart aan de Amstel’. 
In deze variant worden 
de twee dorpshelften 
aan elkaar gesmeed. 
Er komen woningen 
en nieuwe winkels. 
De Dorpsstraat wordt 
doorgetrokken naar het 
Amstelplein waardoor 
een aaneengesloten 
winkelgebied ontstaat. 
De straten en pleinen 
krijgen een nieuwe inrich-
ting. Auto verkeer vanaf 
de Prinses Irenebrug kruist 
de verlengde Dorpsstraat 
en rijdt langs een nieuwe 
parkeerplaats. Om de dan 
nog altijd aanzienlijke 
hoeveelheid verkeer (zo’n 
8.000 voer tuigen per 
etmaal) te beperken, stelt 
b&w voor éénrichtings-
verkeer vanuit Amstelhoek 
richting Uithoorn in te 
stellen. En daarmee zijn 
we weer bij de actua liteit 
van dit moment. Stemt 
de raad in met het voorstel 
van b&w? Of wordt toch 
de voorkeur gegeven aan 
een andere variant? 
Hoe dan ook staat de raad 
aan de vooravond van een 
belangrijk besluit. 

“De inrichting van het oever gebied 
is inmiddels afgerond”

“Winkelcentrum Amstelplein 
wordt grondig opgeknapt”




