Praat u met ons mee?
De gemeente Uithoorn nodigt u van
harte uit om mee te praten en mee te
denken over drie onderwerpen: veiligheid, leefbaarheid en het sociaal
domein
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Wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 december van 19.30 –
21.30 uur in de raadzaal van de gemeente Uithoorn
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Wat zijn de onderwerpen?
We willen graag met u van gedachten wisselen over drie onderwerpen:
1. Sociaal domein: begin dit jaar is
de gemeente verantwoordelijk
geworden voor de jeugdzorg, de
participatiewet (werk&inkomen)
en de Wmo. We zijn nu bijna een
jaar verder en wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen.

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum
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

Op 19 november a.s. is er een inloopbijeenkomst over de stand van
zaken in de onderzoeken naar de
Uithoornlijn. Rond 12 november
verschijnt een tweede nieuwsbrief.
Abonneren kan via Uithoornlijn@
stadsregioamsterdam.nl

Het is nu nog niet voor te stellen als u
naar buiten kijkt, maar wij zijn al weer
bezig met de voorbereidingen voor
de gladheidsbestrijding. Wanneer
het glad is, vraagt iedereen zich af of
er bij hen in de straat gestrooid of geveegd gaat worden. Wij hebben hier
een strooiplan voor. Die kunt u vinden op www.uithoorn.nl. Wij strooien zo nodig preventief de hoofdrou-

Ruimte huren?

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

Asfalteren Koningin Máximalaan
Op 25 november tot en met 26 november 2015 gaan wij de Koningin
Máximalaan asfalteren.
De Koningin Máximalaan wordt afgesloten op 25 november 19.00 uur
’s avonds tot 26 november 06.00
uur ’s ochtends. Wij gaan het gedeelte asfalteren vanaf de rotonde bij het Gezondheidscentrum ‘De

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Nieuwsgierig naar
de Uithoornlijn?

Op 13 november 2015 kunt u geen
paspoort of identiteitskaart aanvragen of afhalen. In opdracht van het
ministerie van Binnenlandse Zaken
wordt op deze dag bij de gemeente
Uithoorn apparatuur vervangen welke nodig is voor uw aanvraag of uitreiking van een paspoort of identiteitskaart. Excuus voor het ongemak.

Donderdag 19 november
17.00 tot 21.00 uur in
de Thamerkerk
www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn
Ge
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n te U i t h o o r

Waterlinie’ tot aan de kruising met
de Watsonweg / Zijdelweg. Volg de
gele borden voor de juiste omleiding. Het ﬁetspad naast de weg kunt
u gewoon blijven gebruiken. Blijft
op de hoogte via www.twitter.com/
Gem_uithoorn (#KoninginMaximalaan) of kijk voor updates over werk
in uitvoering op www.uithoorn.nl

Op 13 november geen
aanvraag of afhaal

Inloopbijeenkomst over
de stand van zaken

Stadsregio Amsterdam

tes voor auto’s en ﬁetsers, toegangswegen en parkeerplaatsen van winkelcentra. Achteraf strooien wij bij
de winkelcentra, bushaltes, openbare gebouwen en centra voor ouderen. Bij extreme weersomstandigheden kunnen wij alleen de belangrijkste doorgaande wegen strooien.
Blijf op de hoogte via twitter www.
twitter.com/gem_uithoorn

Werk in uitvoering

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

Informatiebijeenkomst
Uithoornlijn

Komt u ook?
U kunt zich voor deze bijeenkomst
opgeven door vóór vrijdag 4 december een mail te sturen naar: gemeente@uithoorn.nl o.v.v. bewonersbijeenkomst 10/12/2015. We hopen op
uw aanwezigheid!

Gladheidbestrijding

Informatiecentrum
Dorpscentrum

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

2. Leefbaarheid: de betrokkenheid
van inwoners bij hun buurt groeit.
Hoe zorgen we ervoor dat de betrokkenheid verder toeneemt en
welke rol kunt u daarin spelen?
3. Veiligheid: Het gaat goed met de
veiligheid in Uithoorn. Dat willen
we graag zo houden. Daar vertellen wij u deze avond meer over.
Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom horen wij graag
van u welke thema’s aandacht
moeten krijgen de komende jaren. En hoe kunnen we dat aanpakken?
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Maak alvast een afspraak via www.
uithoorn.nl, dan kunt u zelf een keuze
maken wanneer u langs kunt komen
voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. Voor het afhalen van een paspoort of identiteitskaart kunt u terecht tijdens de openingstijden van het KCC met uitzondering van 13 november 2015.

Melden van evenement in 2016
Grote en/of risicovolle evenementen en Koningsdagevenementen in
2016 aanmelden voor 1 december
2015!
Als u:
- een evenement gaat organiseren waarbij meer dan 2000 bezoekers aanwezig zijn
- een risicovol evenement of
- een evenement tijdens Koningsdag
gaat organiseren? Dan moet u dit
voor 1 december 2015 bij de gemeente melden.
Vanwege de beschikbare capaciteit
bij politie, GHOR en brandweer is
het belangrijk om vroegtijdig inzicht
te hebben welke evenementen in de
gemeente gepland zijn. Dit komt de
openbare orde en veiligheid ten goede.
Wij verzoeken u om het evenement,
dat u in 2016 organiseert, voor 1 december 2015, via een formulier bij
ons te melden.

Het invullen en opsturen van een ingevuld meldingsformulier is niet hetzelfde als het aanvragen van een
vergunning voor het evenement.
Daarom moet u uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement, de deﬁnitieve aanvraag voor
dat evenement bij de gemeente indienen. Het is dus belangrijk dat u
de vergunningsaanvraag tijdig verstuurt.
Als u het evenement niet voor 1 december 2015 heeft aangemeld, dan
is de kans aanwezig dat de gemeente de vergunning niet kan verstrekken. Het is dus belangrijk dat u tijdig
weet of u in 2016 een evenement wilt
organiseren. Deze procedure geldt
ook voor jaarlijks terugkerende evenementen.
Met eventuele vragen of voor het
opvragen van een meldingsformulier kunt u terecht bij de afdeling publiekszaken, cluster vergunningen,
toezicht en handhaving telefoonnummer (0297) 513111 of via de
website www.uithoorn.nl.

Accommodatie- en
kantoorruimten
Gemeente Uithoorn verhuurt kantoorruimten op verschillende locaties
binnen de gemeentegrenzen. Wij verhuren bijvoorbeeld ruimte in
- De Bovenboog
- The Mix
- Gebouw de Hoeksteen
- Arthur van Schendellaan 57
Incidentele en seizoensverhuur
Wij besteden het beheer van een aantal multifunctionele accommodaties uit aan Optisport:
- de Brede School in Legmeer-West (MFA De Legmeer),
- Sport en Activiteiten Centrum De Scheg (Zijdelwaard)
- buurtcentrum ’t Buurtnest (Zijdelwaard/Europarei).
Meer weten over het huren van (kantoor- en multifunctionele ruimten?
Kijk op www.uithoorn.nl of www.optisport.nl/uithoorn voor alle mogelijkheden.
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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:
- xOntwerp-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 oktober 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
- Patoor L. Pullenlaan 1, 5 en 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een onderheid terras en het plaatsen van steigers. Ontvangen 6
november 2015.
Dorpscentrum
- Schoolstraat 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
afvoerpijp (STB-DW). Ontvangen 28 oktober 2015.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gouwzee 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 27 oktober 2015.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te
noemen aanvraag:

De Kwakel
- Achterweg 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar plattelandswoning.
- Noorddammerweg 27, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
een bedrijfswoning naar plattelandswoning.
KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen

WWW.UITHOORN.NL

bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig gebruik) van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen
voor het hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Poelweg 44A, het in gebruik nemen van de huisvesting voor arbeidsmigranten.

Genoemd plan ligt van vrijdag 13 november 2015 tot en met donderdag 24 december 2015 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze
termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
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
- Drechtdijk 89, omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke woning. Bezwaar: t/m 15 december 2015.
- Hoofdweg 1, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand. Bezwaar: t/m 17 december 2015.
- Poelweg 44A, omgevingsvergunning voor het oprichten van huisvesting voor
arbeidsmigranten. Bezwaar: t/m 14 december 2015.
- Poelweg 56, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping.
Bezwaar: t/m 17 december 2015.
- Iepenlaan 40. Melding ontvangen van de heer Klijn voor het realiseren van een
uitweg voor het perceel Iepenlaan 40 in De Kwakel.
- Noorddammerweg 30. Melding ontvangen van Amstelhof Sport & Health Club
voor het organiseren van een outletverkoop van 25 t/m 27 november 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gouwzee 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Bezwaar: t/m 18 december 2015.

Thamerdal
- Karel Doormanlaan 6, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 9 december 2015.
Zijdelwaard (Europarei)
- Nicolaas Beetslaan 71, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Bezwaar: t/m 11 december
2015.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Driehoek Buitenreclame Benelux B.V. voor het plaatsen van
tijdelijke reclameborden van 13 t/m 22 november 2015 om kenbaarheid te geven aan de collecte van het NSGK in Uithoorn. Bezwaar t/m 9 december 2015.
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden van 6 t/m 11 november 2015 om kenbaarheid te geven aan de
informatiebijeenkomst over de komst van de tramlijn in Uithoorn. Bezwaar t/m
9 december 2015.
- Vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het organiseren van de
intocht van Sinterklaas op 14 november 2015 en de uittocht van Sinterklaas op
6 december 2015. Bezwaar t/m 16 december2015.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

In Nederland worden jaarlijks 119.000
kinderen mishandeld. Er zijn dus 119.000
omstanders nodig die de cirkel van fysiek
en verbaal geweld kunnen doorbreken.
Om dit te symboliseren start de Taskforce
kindermisbruik en seksueel misbruik een
campagne om 119.000 selﬁe-foto’s te
verzamelen. De selﬁes zijn te herkennen
aan de hashtag #laatzenietbarsten. Aan
iedereen die een selﬁe maakt is gevraagd
een kauwgombel te blazen als ze de selﬁe
nemen. Deze bel staat symbool voor het
onbezorgde, vrolijke en onbevangen kind.
Ik doe mee. U ook?

Sinds 1 januari zijn wij als gemeente
zelf verantwoordelijk voor de zorg
rondom jeugd. In dat kader wil ik graag
uw aandacht vragen voor de Week
tegen Kindermishandeling. De taskforce
kindermishandeling en seksueel misbruik
organiseert deze week. Tijdens deze week
wordt iedereen opgeroepen om in actie te
komen tegen kindermishandeling. En daar
hebben we ook u bij nodig!
Bent u een lerares, een buurman of
bijvoorbeeld een vrijwilliger bij een
sportvereniging en maakt u zich zorgen
om een kind uit uw omgeving?
Dan roep ik u nadrukkelijk op om
contact op te nemen met Veilig Thuis:
0800-2000. Deze organisatie is een
advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling. U kunt hen bellen en
(anoniem) vragen stellen of een zorgelijke
situatie bespreken. Ook u als omstander
staat er niet alleen voor.
Vriendelijke groeten,
Dagmar Oudshoorn- Tinga
Burgemeester van Uithoorn
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< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol
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