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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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk 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 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 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 
rekening 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-mail-
service 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/Dorps-
straat).

- Opheffen geslotenverklaring i.v.m. weekmarkt (Wilhelminakade/Marktplein/
Dorpsstraat).

- Instellen eenrichtingsverkeer Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorps-
straat 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 novem-

ber 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 novem-

ber 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 mandaatbe-

sluit 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 Ont-
wikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Beroepsperi-
ode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111.

- Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel. Inzage-
periode 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 Ont-
wikkelingen A. Stevens, 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Inzageperio-
de 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 bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een bedrijfspand. Ontvangen 21 oktober 2013.
De Kwakel
- Hooilaan 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel. Ontvangen 25 oktober 2013.
- Tussen Boterdijk 34 en 94, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervan-

gen van 400 m1 gebroken waterleiding. Ontvangen 25 oktober 2013.
- Achterweg 75, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. Ontvangen 28 oktober 2013.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 

Krayenhoff)
- Rode Klaver 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een me-

tasequoia. Ontvangen 31 oktober 2013.
Dorpscentrum
- Raadhuisstraat 18 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijde-

lijk in gebruik nemen van de woning als projectbureau. Ontvangen 17 oktober 
2013.

- Ter hoogte van Schans 16 en langs de Thamerlaan, aanvraag omgevingsver-
gunning voor het graven van een geul. Ontvangen 23 oktober 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Slauerhoffl aan 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 

gevelkozijnen. Ontvangen 25 oktober 2013.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Iepenlaan 51, het oprichten van een bijgebouw.
Thamerdal
- Zijdelveld 66b, het bouwen van een serre en een carport.

 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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei- en 

Kano vereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van de Nieuwjaars-
duik op 1 januari 2014 van 11.30 tot 13.30 uur.

De Kwakel
- Iepenlaan 51, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-

zwaar: t/m 9 december 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Winkelcentrum Zijdelwaardplein, vergunning kabels en leidingen voor het (ver)

leggen van het LS-netwerk. Bezwaar t/m 13 december 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Stichting Serviam voor het organiseren van een huis-aan-huis 

kledinginzameling in maart 2014, september 2015 en maart 2016. Bezwaar t/m 
12 december 2013

- Vergunning aan Humana voor het organiseren van een huis-aan-huis kledin-
ginzameling in juni 2016. Bezwaar t/m 12 december 2013

 OVERIGE BEKENMAKINGEN
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPI-
epenlaanD2-OW01 met ingang van vrijdag 8 november 2013 gedurende zes we-
ken ter inzage ligt.
Toelichting
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd 
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een in-
tegrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- 
leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren is 
de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere jaren 
kan gaan duren. Hierdoor is er voor gekozen om in het project in fases in te delen. 
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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

Een onafhankelijke welstandscom-
missie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de 
plaatsing van bouwwerken. Wanneer 
u als geïnteresseerde een vergade-

ring wilt bijwonen, kunt u zich voor-
af aanmelden op tel. (0297) 513231. 
Hier kunt u ook informatie inwinnen 
over de plaats, het tijdstip, de agen-
da en het aanvragen van spreektijd.

In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toekomsti-
ge eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. 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 ontwerpbestemmingsplan betreft dit deel van het proces en betreft het 
tweede bestemmingsplan dat in procedure gaat voor het project Iepenlaan. Het 
bestemmingsplan voor deelgebied 2 heeft betrekking op de percelen 31, 33 en 35.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2 ligt vanaf vrijdag 8 novem-
ber 2013 tot en met donderdag 19 december 2013 ter inzage. Het ontwerpbestem-
mingsplan 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 en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, 
gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
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, 6 november 2013

Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg 11 november gesloten
Op maandag 11 november is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg van 
de gemeente Uithoorn gesloten. Deze dag zal er ook geen telefonisch 
spreekuur zijn.

Bekendmaking 
openbare vergaderingen 
welstandscommissie
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- Deze verkeersbesluiten liggen ter inzage van 9 oktober tot en met 13 novem-

ber 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 mandaatbe-

sluit 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 Ont-
wikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Beroepsperi-
ode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noor-
hoff, 0297-513111.

- Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel. Inzage-
periode 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 Ont-
wikkelingen A. Stevens, 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Inzageperio-
de 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 bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een bedrijfspand. Ontvangen 21 oktober 2013.
De Kwakel
- Hooilaan 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel. Ontvangen 25 oktober 2013.
- Tussen Boterdijk 34 en 94, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervan-

gen van 400 m1 gebroken waterleiding. Ontvangen 25 oktober 2013.
- Achterweg 75, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning. Ontvangen 28 oktober 2013.
- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 

Krayenhoff)
- Rode Klaver 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een me-

tasequoia. Ontvangen 31 oktober 2013.
Dorpscentrum
- Raadhuisstraat 18 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijde-

lijk in gebruik nemen van de woning als projectbureau. Ontvangen 17 oktober 
2013.

- Ter hoogte van Schans 16 en langs de Thamerlaan, aanvraag omgevingsver-
gunning voor het graven van een geul. Ontvangen 23 oktober 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Slauerhoffl aan 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 

gevelkozijnen. Ontvangen 25 oktober 2013.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Kwakel
- Iepenlaan 51, het oprichten van een bijgebouw.
Thamerdal
- Zijdelveld 66b, het bouwen van een serre en een carport.

 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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253, Verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei- en 

Kano vereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van de Nieuwjaars-
duik op 1 januari 2014 van 11.30 tot 13.30 uur.

De Kwakel
- Iepenlaan 51, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Be-

zwaar: t/m 9 december 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Winkelcentrum Zijdelwaardplein, vergunning kabels en leidingen voor het (ver)

leggen van het LS-netwerk. Bezwaar t/m 13 december 2013.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Stichting Serviam voor het organiseren van een huis-aan-huis 

kledinginzameling in maart 2014, september 2015 en maart 2016. Bezwaar t/m 
12 december 2013

- Vergunning aan Humana voor het organiseren van een huis-aan-huis kledin-
ginzameling in juni 2016. Bezwaar t/m 12 december 2013

 OVERIGE BEKENMAKINGEN
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPI-
epenlaanD2-OW01 met ingang van vrijdag 8 november 2013 gedurende zes we-
ken ter inzage ligt.
Toelichting
Het project Iepenlaan betreft een herstructureringsopgave van een verouderd 
glastuinbouw gebied. Om verdere verpaupering tegen te gaan, wordt met een in-
tegrale herstructurering het gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig woon,- werk,- 
leef en recreatiegebied. Gezien de omvang van het gebied en de vele eigenaren is 
de herstructureringsopgave van de Iepenlaan een ontwikkeling die meerdere jaren 
kan gaan duren. Hierdoor is er voor gekozen om in het project in fases in te delen. 

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

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

Een onafhankelijke welstandscom-
missie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de 
plaatsing van bouwwerken. Wanneer 
u als geïnteresseerde een vergade-

ring wilt bijwonen, kunt u zich voor-
af aanmelden op tel. (0297) 513231. 
Hier kunt u ook informatie inwinnen 
over de plaats, het tijdstip, de agen-
da en het aanvragen van spreektijd.

In de eerste fase is voor het project een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Bij het voorontwerpbestemmingsplan is de visie weergegeven van de toekomsti-
ge eindsituatie van de herstructureringsopgave Iepenlaan. 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 ontwerpbestemmingsplan betreft dit deel van het proces en betreft het 
tweede bestemmingsplan dat in procedure gaat voor het project Iepenlaan. Het 
bestemmingsplan voor deelgebied 2 heeft betrekking op de percelen 31, 33 en 35.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 2 ligt vanaf vrijdag 8 novem-
ber 2013 tot en met donderdag 19 december 2013 ter inzage. Het ontwerpbestem-
mingsplan 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 en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, 
gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
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, 6 november 2013

Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg 11 november gesloten
Op maandag 11 november is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg van 
de gemeente Uithoorn gesloten. Deze dag zal er ook geen telefonisch 
spreekuur zijn.

Bekendmaking 
openbare vergaderingen 
welstandscommissie



Raadslid Klaas Bijlsma zet zich niet alleen in 
voor de belangen van zijn partij Gemeente-
belangen. In de Stadsregio Amsterdam strijdt 
hij voor het algemeen belang van Uithoorn. 

“Als we het in ons eentje willen oplossen, 
bestaat de kans dat het niet lukt.”

‘Regionaal overleg is belangrijk voor Uithoorn’

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

De Stadsregio Amsterdam, 
daar wil raadslid Klaas 
Bijlsma van Gemeentebe-
langen het over hebben. 
Uithoorn neemt deel aan 
dit regionale overlegor-

gaan, waarin 16 gemeentes 
met elkaar overleggen over 
een brede waaier aan onder  -
werpen. Onderwerpen die 
zich niets aantrekken van 
gemeentegrenzen, 

of waarvoor het verstandig 
is om expertise onderling 
uit te wisselen. Zo overlegt 
de Stadsregio onder meer 
over openbaar vervoer, het 
wegennet en de jeugdzorg. 

Inwoners en bedrijven
Bijlsma zit in het overleg-
orgaan van de Stadsregio, 
de Regioraad. Hij neemt 
zijn taak serieus. Bijlsma: 
“Ik vind dat ik daartoe 
verplicht ben. Ik zit daar 
niet namens mezelf en 
ook niet namens Gemeente-
belangen. Ik zit daar uit 
naam van heel Uithoorn, 
om te zorgen dat er beslis-

singen worden genomen 
waar onze inwoners en 
bedrijven iets aan hebben.”

Bereikbaarheid
Uithoorn kan niet zonder 
overleg met andere
gemeentes, vertelt Bijlsma. 
“Verkeer en openbaar 
vervoer bijvoorbeeld 
zijn belangrijk voor ons. 
Mensen willen snel van 
A naar B kunnen reizen, 
of dat nu met de tram, 
de bus of de auto is. 
En bedrijven willen goed 
te bereiken zijn voor hun 
medewerkers en leveran-
ciers.” Het punt dat Bijlsma 

maken wil: “Als we daar 
in ons eentje voor willen 
zorgen, bestaat de kans dat 
het niet lukt. Bereikbaarheid 
is uiteindelijk geen belang 
van Uithoorn alleen.”

Doorstroming
In de Stadsregio wordt 
daarom overlegd over 
bijvoorbeeld de nieuwe 
N201 en het effect daarvan 
op de doorstroming van de 
Zijdelweg. Ander voorbeeld: 
de mogelijke OV-verbinding 
tussen Uithoorn en 

Raadslid Klaas Bijlsma 
van Gemeentebelangen.

R A A D S A G E N D A

Datum: 7 november 2013
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

De raadsvergadering is 
geheel gewijd aan de 
volgende onderwerpen:

1   Programmaplan 2014

2  Diverse verordeningen

De onderwerpen, verorde-
ningen en bijbehorende 
moties en amendementen 
worden integraal behandeld.

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 14 november
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

‘Beslissingen nemen waar inwoners 
en bedrijven iets aan hebben’

Amstelveen Westwijk, 
waarvoor overigens nog 
verschillende scenario’s 
denkbaar zijn: het kan 
met een tram, maar ook 
met een bus. Nog voor het 

einde van het jaar komt 
er een rapport uit of het 
doortrekken van de 
tram verbinding vanuit 
de Westwijk naar Uithoorn 
rendabel kan zijn.

Koers
Bijlsma over dit onder-
werp: “De gemeenteraad 
van Uithoorn heeft nog 
geen uitspraak over een 
voorkeur gedaan. Een bus 
doet er vaak langer over, 
maar kan wel een rondje 
door het dorp maken, 
wat het gemak vergroot. 
Een tramverbinding is 
weer sneller.” Zodra de 
gemeenteraad van 
Uithoorn een koers heeft 
bepaald, weet Bijlsma welk 
standpunt hij in de Regio-
raad mag uitdragen. 

Stadsregio wordt 
Vervoersregio
Eind volgend jaar, dan 
houdt de Stadsregio 
Amsterdam op te bestaan. 
Het concept van regionaal 
overleg past niet in de 
wijze waarop het Rijk 
vorm wil geven aan de 
zogeheten decentralisatie. 
Dit heeft landelijk gevolgen 
voor regionaal overleg. 
In de Stadsregio Amsterdam 

wordt er al op geanticipeerd, 
vertelt gemeenteraadslid 
Klaas Bijlsma (Gemeente-
belangen). “De Stadsregio 
is erg belangrijk voor het 
overleg over openbaar 
vervoer en het wegennet 
in de regio”, vertelt hij. 
“Als de gemeenteraden 
akkoord gaan, dan wordt 
de Stadsregio een Vervoers-
regio.” Als de voortekenen 
niet bedriegen, zal het 

Rijk hier toestemming 
voor geven, en ook zorgen 
dat de Vervoers regio 
slagkracht krijgt. Bijlsma: 
“Een eigen geldstroom 
vanuit het Rijk is erg 
belangrijk. De Vervoers-
regio kan dan bindende 
besluiten nemen.” Ook 
op het gebied van jeugd-
zorg is het de bedoeling 
dat het overleg tussen 
gemeentes blijft bestaan.
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