
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 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 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 
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 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 griffiekosten 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.officielebe-
kendmakingen.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: 
- 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. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt, Regentes gebouw B. Inzageperiode 
van 17 november 2017 t/m 28 december 20017. Inlichtingen bij Afdeling wo-
nen en werken, R. Noorhof (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.
de Kwakel
- Hoofdweg 8, het wijzigen van een bedrijfswoning naar plattelandswoning. In-

gekomen op 27-10-2017;
de Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Sportpark De Randhoorn evenementenvergunningaanvraag voor 28 januari 

2018 hardloopwedstrijd Uithoorns Mooiste.
dorpscentrum
- Amstelplein, Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade. Aanvraag ontvangen 

van Star Promotions voor het organiseren van een braderie op 14 en 15 april 
2018. (ingekomen op 3 november 2017).

- Schans 108. Aanvraag  van de exploitant van Herbergh 1883 ontvangen voor 
een exploitatievergunning horecabedrijf en drank- en horecavergunning (inge-
komen op 6 november 2017).

Zijdelwaard (Europarei)
- Monnetflat 1A, het gebruiken van een bedrijfsruimte in strijd met het bestem-

mingsplan. Ingekomen op 01-11-2017;

 BesLuit OmGeVinGsVeRGunninGVRiJ BOuwweRK

- Potgieterlaan 60, vervangen kozijnen. (verzonden 01 november 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.
Bedrijventerrein uithoorn
- Anthony Fokkerweg 5, omgevingsvergunning voor maken van een dak verho-

ging (verzonden 7 november 2017).
de Kwakel
- Bedrijvenweg 4, omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met bestem-

mingsplan (verzonden 1 november 2017).
- Poelweg 44B, omgevingsvergunning voor het oprichten van een recreatie-

ruimte (verzonden op 1 november 2017).
- Mijnsherenweg 2, omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestem-

mingsplan voor het realiseren van een Bed & Breakfast (verzonden 31 okto-
ber 2017).

- Mijnsherenweg 10, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak (verzonden 8 november 2017).

- Noorddammerweg 1H1, vergunning kabels en leidingen voor het aanleggen 
van een hoofdgasleiding (verzonden 3 november 2017);

de Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- In het Midden 11, vergunning aan M. Kola voor het tijdelijk plaatsen van een 

afvalcontainer van 27 t/m 30 oktober 2017. (verzonden 6 november 2017).

dorpscentrum
- Prinses Irenebrug ontheffing geluid 13 en 14 november tussen 20.00 uur en 

05.00 uur in verband met werkzaamheden aan de brug (Verzonden 2 novem-
ber 2017).

- Koningin Julianalaan 20. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de 
exploitant van Café Bonaire tot 18 november 2020. (verzonden 8 november 
2017). 

- Stationsstraat 22-24. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan de ex-
ploitant van Chinees Restaurant “Jade” tot 9 november 2020. (verzonden 9 
november 2017).

thamerdal
- Prinses Christinalaan 125. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend aan 

de exploitant van Snackbar de Bokkesprong tot 1 januari 2021. (verzonden 1 
november 2017).

Zijdelwaard (Europarei)
- P.C. Hooftlaan 38, omgevingsvergunning voor het maken van een doorbraak 

tussen de woonkamer en keuken. (verzonden 3 november 2017).
- Arthur van Schendellaan 100B. Exploitatievergunning horecabedrijf verleend 

aan de exploitant van Cafetaria Friends, tot 1 januari 2021. (verzonden 1 no-
vember 2017).

- Zijdelwaardplein. Vergunning verleend aan V.O.F. Pieters-Geeris voor het in-
nemen van een tijdelijke incidentele standplaats voor de verkoop van oliebol-
len van 1 t/m 31 december 2017. (verzonden 9 november 2017).

 teR inZaGeLeGGinG OntweRPuitweRKinGsPLan 
 VinCKeBuuRt ReGentes GeBOuw B

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpuitwer-
kingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B met identificatiecode NL.IMRO.0451.
UPVinckebuurt2-OW01 met ingang van 17 november 2017 gedurende zes we-
ken ter inzage ligt.
toelichting
Om het woningbouwproject Vinckebuurt te kunnen ontwikkelen, heeft de raad op 
17 oktober 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt vastgesteld. Binnen dit be-
stemmingsplan is een gedeelte van het plangebied rechtstreeks bestemd voor 
woondoeleinden en een gedeelte voor ‘wonen - nader uit te werken’. Voor de 
rechtstreeks bestemde woningen geldt dat deze, voor wat betreft het gedeelte 
van BPD, reeds worden gebouwd. Gelet op de gefaseerde ontwikkeling en uit-
voering van het woongebied zijn in het bestemmingsplan enkele delen van een 
zogenoemde ‘uit te werken bestemming’ voorzien. Hiervoor geldt dat het college 
eerst nog een uitwerkingsplan dient vast te stellen, waarin de beoogde ontwik-
keling planologisch wordt vastgelegd.  Hieraan gelden vanuit het bestemmings-
plan een aantal voorwaarden. Daarnaast moet de uitwerking conform de gesloten 
overeenkomst voldoen aan het vastgestelde stedenbouwkundig plan.
Voor één gedeelte is de bestemming inmiddels uitgewerkt. Hierover heeft is in 
2016 een besluit genomen. Onderhavig uitwerkingsplan heeft betrekking op het 
gedeelte dat BPD ontwikkelt dat is gelegen aan de Wilhelminakade, nabij het be-
drijventerrein en de Thamerkerk. Hier wordt een appartementencomplex met par-
keergarage mogelijk gemaakt met een maximale bouwhoogte van 18 meter, maxi-
maal vier bouwlagen en maximaal 12 appartementen. 
ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan ligt vanaf vrijdag 17 november 2017 tot en met don-
derdag 28 december 2017 ter inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal te 
raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpuitwer-
kingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden  
zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan kenbaar maken aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslis-
sing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan.
Uithoorn, 15 november 2017

werk in uitvoering

asFaLteRen KOninGin 
máximaLaan te uithOORn
Vanaf 20 november tot 25 novem-
ber wordt de Koningin Máximalaan 
tussen de Faunalaan en de Poelweg 
opnieuw geasfalteerd.

afsluiting tussen Faunalaan en 
noorddammerweg
De Koningin Máximalaan wordt af-
gesloten tussen de Faunalaan en de 
Noorddammerweg. De rotonde t.h.v. 
de Faunalaan blijft bereikbaar van 
en naar Uithoorn. De Noorddam-
merweg blijft bereikbaar van en naar 
Aalsmeer. 

Afsluiting:
- 20 november 19.00 tot 
 21 november 05.00 uur
- 21 november 19.00 tot
 22 november 05.00 uur

afsluiting tussen 
noorddammerweg en Poelweg
De Koningin Máximalaan wordt afge-
sloten tussen de Noorddammerweg 
en de Poelweg. De Poelweg richting 
het noorden/de Randweg blijft be-
reikbaar van en naar Aalsmeer. De 
Noorddammerweg blijft bereikbaar 
van en naar Uithoorn. 

Afsluiting:
- 22 november 19.00 tot 
 23 november 05.00 uur

- 23 november 19.00 tot 
 24 november 05.00 uur
- 24 november 19.00 tot 
 25 november 05.00 uur

De planning hangt wel af van het 
weer. In het uiterste geval kan het 
werk worden uitgesteld.

Bereikbaarheid
Voor gemotoriseerd verkeer zijn 
er omleidingen. Doorgaand en af-
slaand verkeer voor de Noorddam-
merweg wordt met verkeersrege-
laars begeleid. Afslaand verkeer van 
en naar de Poelweg wordt ook met 
verkeersregelaars begeleid. Houdt 
voor de Poelweg rekening mee met 
vertraging.

Parkeerhaven
De parkeerhaven tussen de Fauna-
laan en de Noorddammerweg wordt 
afgesloten. 

meer informatie
Heeft u vragen voordat de werk-
zaamheden beginnen, neem dan 
contact op met de projectleider van 
de gemeente de heer C. Maas via 
(0297) 513 111). Heeft u vragen over 
de uitvoering van de werkzaamhe-
den? Dan kunt u tijdens werkdagen 
contact opnemen met de aannemer 
(D van der Steen B.V.) tel 06 514 89 
860.

Minimaregelingen onder de loep 
Cliënten ontvangen enquête
De gemeente Uithoorn biedt financi-
ele ondersteuning aan inwoners die 
dat nodig hebben. Die financiële on-
dersteuning gaat via minimaregelin-
gen zoals tegemoetkomingen bij stu-
die en ziektekosten, het jeugdsport- 
en het jeugdcultuurfonds of kwijt-
scheldingen van gemeentelijke be-
lastingen. Daarnaast verstrekt de 
gemeente bijstand. 

De gemeente Uithoorn vindt het be-
langrijk dat, inwoners die dat nodig 
hebben, worden gesteund, en dat 
het geld op de juiste plek terecht 
komt. Bijvoorbeeld dat alle kinderen 
die willen sporten dat ook kunnen 
doen met behulp van het jeugdsport-
fonds.

In het najaar neemt de gemeente 
Uithoorn daarom alle minimaregelin-
gen onder de loep. Ook wordt geke-
ken of de regelingen voldoende be-

kend zijn en hoeveel gebruik ervan 
wordt gemaakt. De ervaring en me-
ning van onze cliënten is voor ons 
van belang. Daarom ontvangen alle 
cliënten die nu een beroep doen op 
minimaregelingen een schriftelijke 
enquête en van hen horen wij graag 
wat zij belangrijk vinden. Wethouder 
Polak hoopt op een goede respons 
op de enquête, “met de ervaringen 
van onze cliënten kunnen we meer 
maatwerk bieden bij financiële no-
den en kunnen wij, waar nodig, ge-
richter ondersteuning bieden. “
Met de resultaten van het onderzoek 
kan de gemeente Uithoorn haar be-
leid verbeteren. In september en ok-
tober heeft de gemeente ook al on-
derzoek laten uitvoeren naar de 
dienstverlening van het Sociaal Lo-
ket voor werk en inkomen en voor 
schuldhulpverlening. Alle onderzoe-
ken worden betrokken bij het verbe-
teren van het gemeentelijke beleid.

Grote evenementen in 2018 voor 
1 december 2017 aanmelden!
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 december 2017 heeft aangemeld 
en/of de vergunning niet tijdig aan-
vraagt, dan is de kans aanwezig dat 
de gemeente de vergunning niet kan 
verstrekken. Het is dus belangrijk 
dat u op tijd beslist of u in 2018 een 
evenement wilt organiseren. Deze 
procedure geldt ook voor jaarlijks te-
rugkerende evenementen.

Knipkaarten veerpont 
nessersluis vanaf 1 januari 
2018 niet meer geldig
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.




