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COLOFON

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
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
Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl
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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

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

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.

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
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

terrein begonnen met het weghalen
van het groen, de verharding en het
afgraven van (verontreinigde) grond.
Verder wordt er nieuwe grond gestort
die geschikt is voor wonen en tuinen.
De werkzaamheden zijn vermoedelijk
halverwege 2015 klaar. Meer informatie leest u op www.vinckebuurt.nl
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OF F IC IË L E ME D E DE LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N

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

Campinaterrein wordt
bouwrijp gemaakt
Op het nu nog braakliggende terrein
aan de Wilhelminakade aan de Amstel in Uithoorn verrijzen de komende jaren ruim 280 nieuwe woningen.
Voordat dit zover is, moet er nog veel
gebeuren.
10 november is Bouwfonds Ontwikkeling op het voormalige Campina-
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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, 0297-513111.

WWW.UITHOORN.NL

-

Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet,
Jeugdwet) Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december
2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Georgien Hakkert, 0297-513111.
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
- Bezworen Kerf 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken
van het bestemmingsplan met betrekking tot het gebruik. Ontvangen 3 november 2014.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Bezworen Kerf 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken
van het bestemmingsplan met betrekking tot het gebruik.
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
- Fresialaan, vergunning aan F.W. Onrust Vastgoedonderhoud voor het plaatsen van diverse voorwerpen op of aan de weg van 4 november t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 16 december 2014.
- Iepenlaan 49, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 17 december 2014.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253. Vergunning aan Uithoornse Roei & Kano Vereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van de Paul Veenemansprijs 2014 op 8
en 9 november 2014. Bezwaar t/m 19 december 2014.
- Laan van Meerwijk-Schans. Vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein
voor het organiseren van de Sinterklaas uittocht op 6 december 2014. Bezwaar
t/m 22 december 2014.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het organiseren van de
Sinterklaas intocht op 15 november 2014 op diverse locaties in Uithoorn en De
Kwakel. Bezwaar t/m 22 december 2014.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van reclameuitingen op de voor- en zijgevel. Bezwaar: t/m 19 december 2014.

Dorpscentrum
- Dorpscentrum, Marktplein Wilhelminakade te Uithoorn, omgevingsvergunning
voor het afgraven en het ophogen van gronden met meer dan 0.30 m, het planten van bomen en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen. Bezwaar: t/m
15 december 2014.
COLLECTEVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 26 oktober
2015 tot en met 31 oktober 2015 aan:
- Mevrouw L. van der Weijden namens de Verenigng Bartimeus Sonneheerdt te
Zeist voor het houden van een collecte te Uithoorn.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiterlijk 25 december 2014 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

