Feestdagen en aangepaste
openingstijden

Gem
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e e nte U i t h o o r

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
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. 08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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)
Alleen 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

(Wonen, welzijn, zorg, overlast,
ondersteuning, werk, inkomen,
opvoeden, opgroeien, schuldhulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 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

Makkelijk Melden App

Inwoners van gemeente Uithoorn
kunnen een melding openbare
ruimte doorgeven via
www.uithoorn.nl/melding of
via de Makkelijk Melden App.
De app kunt u downloaden via de
Apple Store of Play Store.

Ruimte huren?

Bijna is het zover, zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer aan
in Uithoorn en De Kwakel. Hoe laat en waar moet je klaar staan om de
Sint en z’n pietjes te zien:
Dorpscentrum
10.00 uur
aankomst Sinterklaas dorpscentrum - Marktplein
Ca. 10.30 uur in optocht naar Amstelplein
(diverse optredens en muziek)
12.00 uur
Vertrek Sinterklaas
Zijdelwaard
13.30 uur
14.30 uur
De Kwakel
17.30 uur
17.45 uur
18.30 uur
19.00 uur

Aankomst Sinterklaas in winkelcentrum Zijdelwaard
Vertrek Sinterklaas
Verzamelen speelveld - tussen Pastoor Vasselaan
en Pastoor Van Dijklaan
Welkom Sinterklaas en in optocht via de Boterdijk
naar het Dorpshuis
Aankomst bij het Dorpshuis
Vertrek Sinterklaas

We wensen jullie vast heel veel plezier toe.

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

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 commissievergaderingen 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 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Gladheidsbestrijding
Het seizoen voor de gladheidbestrijding van de gemeente Uithoorn is weer begonnen. De
grootste kans op gladheid is van
eind oktober 2018 tot eind maart
2019. De gemeente bestrijdt de

gladheid volgens een beleidsplan en vastgestelde route’s in
Uithoorn en De Kwakel. Zelf kunt
u ook een handje helpen. Meer
weten? Kijk op www.uithoorn.nl/
gladheid.

Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot hebben afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen:
- Maandag 24 december: gemeentehuis gesloten, scheidingsdepot open
- 1e Kerstdag: dinsdag 25 december 2018 gesloten
- 2e Kerstdag: woensdag 26 december 2018 gesloten
- Oudejaarsdag: maandag 31 december 2018 gesloten,
scheidingsdepot open
- Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019 gesloten
Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig
online een afspraak maken via www.uithoorn.nl/afspraak. Ons
afsprakensysteem houdt rekening met de feestdagen.
Afval
Kijk voor gewijzigde tijden voor het ophalen van het afval en de
nieuwe afvalkalender 2019 op www.uithoorn.nl/afval.

Grote evenementen in 2019 voor
1 december 2018 aanmelden!
Als u een evenement gaat organiseren waarbij meer dan 2000
bezoekers verwacht worden, dan
moet u dit ruim tevoren bij de gemeente melden (voor 1 december 2018). Vanwege de inzet van
politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
(GHOR) en Brandweer is het belangrijk om ruim op tijd inzicht te
hebben in welke evenementen in
de gemeente gepland zijn.
Organiseren evenement
Geef het evenement dat u wilt organiseren in 2019 voor 1 december 2018 via het meldingsformulier op de website aan ons door.
Let op! Dit is niet hetzelfde als het

aanvragen van een vergunning
voor het evenement. U moet uiterlijk twaalf weken voor het begin
van het evenement de deﬁnitieve
aanvraag voor dat evenement bij
de gemeente indienen. Het is dus
belangrijk dat u de vergunningsaanvraag op tijd verstuurt. Als u
het evenement niet voor 1 december 2018 heeft aangemeld en/
of de vergunning niet tijdig aanvraagt, 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 2019 een evenement wilt organiseren. Deze procedure geldt
ook voor jaarlijks terugkerende
evenementen.

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

3e editie Techniek Driedaagse:

Één groot techniekfeest
TechNet Amstel & Venen kijkt trots
en voldaan terug op de derde editie van de Techniek Driedaagse.
Drie dagen lang werd vol enthousiasme getimmerd, gezaagd, gemetseld en geprogrammeerd,
maar vooral plezier gemaakt. Minister Arie Slob bracht een bezoek. ‘Hier wordt een prachtige
verbinding gelegd tussen onderwijs en het bedrijfsleven’, sprak
hij. ‘Daar mogen jullie trots op zijn.’
Meer dan drieduizend leerlingen
volgden technische workshops
onder leiding van professionals
van technische bedrijven uit de regio. Zo werkte Sarah in de branchegroep Robotica aan het instellen van een stoplicht. Zij moet de
stroomdraad op maat knippen,
verbindingen maken en uiteindelijk het stoplicht laten branden. Op
aanwijzingen van Ruud, vrijwilliger via SC Johnson, gaat zij vakkundig te werk. ‘Heb je dit vaker
gedaan ’, vraagt Ruud. ‘Nee’, antwoordt Sarah. ‘Heb je een handige vader ’ Sarah lacht: ‘Uhm,
nee, ook niet. Ik vind dit gewoon
leuk.’ Daar wordt Ruud natuurlijk
ook blij van. ‘Ik ben ook zo begon-

Let’s do it Kids schoonmaakhelden De Kwikstaart

nen’, vertelt hij. ‘ ij hopen de leerlingen van nu net zo enthousiast
te maken voor ons vak als dat wij
zelf zijn. En dan maar hopen dat
zij later ook de techniek in gaan...’
Hoog bezoek
De blije gezichten op de Techniek
Driedaagse waren niet alleen van
kinderen, ouders, vrijwilligers en
ondernemers, maar ook van minister Arie Slob van Basis- en Middelbaar Onderwijs en Media. In de
paneldiscussie sprak hij tot voorzitter Jan van Walraven. “Ik gun
Nederland meer Jan van Walravens. Deze personen weten de
verbinding te leggen tussen onderwijs en ondernemers. Die
verbinding is cruciaal. Daar mogen jullie zeker trots op zijn.’ Ook
sprak hij zijn wens uit voor de toekomst. ‘Ik hoop dat, als ik hier over
een aantal jaar nog eens kom, de
Techniek Driedaagse nog groter en meer uitgebreid is dan nu.
Zodat er nog meer facetten van
de techniek aan bod kunnen komen om te laten zien hoe leuk en
veelzijdig de technische sector
is. Daar kom ik graag voor terug.’
www.technetamstelenvenen.nl

Diemen, Amstelveen-Aalsmeer,
Ouder-Amstel en Uithoorn

Motivatieprijs voor
regiogemeenten
Voor de week van de Veiligheid
is door het RPCAA* de motivatieprijs uitgereikt aan de regiogemeenten Diemen, AmstelveenAalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. De regiogemeenten kregen de prijs voor hun activiteiten
rond het thema veiligheid. In de
week van de veiligheid vonden
verschillende trainingen plaats en
gedurende het gehele jaar ondersteunen zij ondernemers bij het
bevorderen van hun veiligheid.
Burgemeester Langenacker nam

de prijs namens de regiogemeenten in ontvangst.
* Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, Kamer van Koophandel,
Midden en klein bedrijf (MKB),
Hoofd Bedrijfschap Detailhandel,
Koninklijke Horeca Nederland en
gemeenten om de criminaliteit
gericht tegen ondernemers te bestrijden.

Werk in uitvoering
WERKZAAMHEDEN
BOVENKERKERWEG EN
OMGEVING
Tussen 5 november en 23 november 2018 voert de gemeente Amstelveen werkzaamheden uit op de
Bovenkerkerweg en naastgelegen
kruispunten. Van en richting Uithoorn kunt u hinder ondervinden
van de werkzaamheden. Meer informatie via www.amstelveen.nl

WEEKENDAFSLUITING
FOKKERWEG (N232) BIJ
SCHIPHOL-OOST
De Fokkerweg is van vrijdag 16 november 20.00 uur tot en met zondagavond 18 november 24.00 uur
in beide richtingen afgesloten. De
provincie Noord-Holland voert dat
weekend werkzaamheden uit bij
de Fokkerweg (N232) ter hoogte van Schiphol-Oost. Het ver-

Afgelopen week vond er weer
een geslaagde Let’s Do It Kidsdag plaats in Uithoorn, dit keer op
basisschool De Kwikstaart.
“Gatver...vieze luiers, sokken en
een heleboel sigarettenﬁlters, allemaal gewoon op straat! Gelukkig is de Supporter van Schoon
-crew van Basisschool De Kwikstaart in actie gekomen. Tijdens
de workshop ‘ an Afval Naar
Grondstof’ hadden ze die ochtend
al gehoord wat afval waard kan
zijn als het eenmaal goed is gescheiden. De Gemeente Uithoorn
mag wel blij zijn met deze Superschoonmaakhelden: schone wijken, en een mega-rijke buit!” Aldus de Let’s Do It Kids-organisatie. In schoolseizoen 2018/2019
wil non-proﬁt organisatie Let’s Do
It Kids met tienduizend schoolkinderen Nederland opruimen. Midkeer tussen de Bosrandbrug en
het kruispunt met de Schipholdijk
wordt omgeleid en moet rekening
houden met extra reistijd.
Meer informatie op www.noord-holland.nl
WERKZAAMHEDEN
AMSTELDIJK-ZUID
Vanaf dinsdag 20 november tot en
met vrijdag 23 november 2018 worden er door de gemeente Amstelveen werkzaamheden uitgevoerd
op de Amsteldijk-Zuid. De werkzaamheden worden van dinsdag

dels theater en workshops worden kinderen van basisscholen
opgeleid tot ‘superschoonmaakheld’ en doen vervolgens mee
aan de ‘superschoonmaakactie’ in hun eigen wijk. Let’s Do It
Kids is actief in heel Nederland.
De kick-off van dit programma in
Uithoorn was in september bij basisschool De Kajuit en De Vuurvogel.

tot en met vrijdag in delen uitgevoerd tussen 07.00 en 16.00 uur.
Tijdens deze werktijden is doorgaand autoverkeer op de Amsteldijk-Zuid niet mogelijk. Bestemmingsverkeer moet omrijden via de
Hollandsedijk, Nesserlaan of Langs
de Akker. Iedere dag na 16.00 uur
is de Amsteldijk-Zuid open voor
doorgaand verkeer, maar moet er
rekening gehouden te worden met
enige hinder ter hoogte van de uitvoeringslocaties. Meer informatie
op www.amstelveen.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 56, aanvraag omgevingsvergunning het vervangen van
de gevelbetimmering (ontvangen 26-10-2018);

PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (van 08.30 uur tot 10.30 uur) via (0297)
513111.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Aanvraag evenementenvergunning Uithoorns Mooiste – de loop van Atletiek Klub Uithoorn op 27 januari 2019 (ontvangen 2 november 2018).

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 wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. 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’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

-

-

TER INZAGE

Ontwerpbestemmingsplan MFA Kuyperlaan Uithoorn. Ter inzage vanaf
donderdag 4 oktober 2018 t/m 14 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen en werken, de heer L. Schuijt van de gemeente Uithoorn
via (0297) 513111.
Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 41. Ter inzage vanaf 18 oktober t/m 28 november 2018. Informatie bij de afdeling wonen en werken, de heer W. van de Lagemaat van de gemeente Uithoorn via (0297)
513111.
Beleidsnota Armoede en Schulden 2019 – 2022 inclusief; Concept verordening maatschappelijke participatie; Conceptverordening individuele inkomens- en studietoeslag. Inzageperiode: 18 oktober 2018 tot en
met 5 december 2018. Inlichtingen bij afdeling Leven, R. Wesselink of
K. Woltering (0297) 513111.
Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan en Besluit hogere waarde
Wet geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan. Ter inzage van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018. Inlichtingen
bij afdeling wonen en werken, R. Noorhof (0297) 513111.
Ontwerpbestemmingsplan Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel. Ter inzage
van 15 november tot en met 27 december 2018. Inlichtingen afdeling
wonen en werken, L. Schuijt. (0297) 513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Kerklaan, evenementenvergunning kerstconcert muziekvereniging Tavenu op 15 december 2018 (ontvangen 30-10-2018).
- Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning Kwakel
Open Air Festival op 15 juni 2019 (ontvangen 26-10-2018).

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Geertruidahoeve 20, aanvraag omgevingsvergunning het realiseren
van een extra venster in de aanbouw (ontvangen 26-10-2018).
- Wederik 46, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een aanbouw (ontvangen 8-11-2018).
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18, Party Factory Uithoorn, aanvraag later sluitingsuur en kennisgeving incidentele festiviteit op 31 december 2018
tot 1 januari 2019 (ontvangen 25-10-2018)
- Marktplein, aanvraag evenementenvergunning Nieuwjaarsduik op 1 januari 2019 van Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruijter
(ontvangen 01-11-2018)
- Amstelplein, Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade, aanvraag evenementenvergunning van Star Promotions voor het organiseren van
een braderie op 13 en 14 april, 3 en 4 augustus en 9 en 10 november
2019 (ontvangen 1 november 2018)

Zijdelwaard (Europarei)
- Wiegerbruinlaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een nieuw kozijn (ontvangen 7-11-2018).

-

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

Geertruidahoeve 20, het realiseren van een extra venster in de aanbouw (verzonden 05-11-2018);

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.

gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op
de website van de gemeente.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (16 november 2018 tot en met
27 december 2018) kan tegen het besluit van de gemeenteraad en het Besluit Hogere waarde beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad respectievelijk het college hebben
gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest zich tot de gemeenteraad respectievelijk het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft
aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep
moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep
instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 14 november 2018
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
MGR. NOORDMANLAAN, DE KWAKEL

Dorpscentrum
- Marktplein 2, Geniet aan de Amstel, kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid op 10 november 2018 van
19.00 tot 01.00 uur (verzonden 31-10-2018)
- Marktplein 2, Geniet aan de Amstel, kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten gehore brengen van geluid op 16 november 2018 van
19.00 tot 01.00 uur (verzonden 7-11-2018)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel’ met identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPMgrNoordmanlaan-ON01 met ingang van 15 november 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein, tijdelijke standplaatsvergunning oliebollenverkoop
van 30 november t/m 31 december 2018 (verzonden 30-10-2018)

Wijzigingen ten opzichte van voorontwerpbestemmingsplan
Er zijn twee inspraakreacties ingediend op het voorontwerpbestemmingplan. Daarnaast zijn er reacties ontvangen van onze vooroverlegpartners.
Een aantal van deze reacties hebben geleid tot wijzigingen van het bestemmingsplan. De inspraakreacties en onze beantwoording zijn te lezen in de
nota van inspraak en ambtelijke wijzigingen.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grauwe Gans 56, omgevingsvergunning voor het vervangen van de gevelbetimmering (verzonden 06-11-2018);
- Amstelplein 57, drank- en horecavergunning aan de exploitant van
Plein57 (verzonden 5-11-2018)

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend voor het organiseren van een polderschaatstoertocht door Uithoorn en De Kwakel in de winter 2018/2019 (verzonden
01-11-2018)
AANWIJZINGSBESLUIT ONDERGRONDSE CONTAINERS

Op basis van het grondstoffenbeleid en de beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers (zie www.decentrale.regelgeving.overheid.nl), heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn op 23 oktober 2018 locaties aangewezen voor ondergrondse containers voor de inzameling van PMD (plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en drankenkartons) bij de hoogbouw in Uithoorn
en De Kwakel. De locatieplannen zijn te vinden op de website van de gemeente. Er worden hierover geen huis-aan-huis-brieven verzonden. Tegen
dit besluit kan beroep worden ingesteld. Hoe dat gaat, leest u in het colofon bij de ofﬁciële bekendmakingen.
ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het
uitbreiden van de activiteiten. Naast de huidige activiteiten van Romeyn
Stansen en Foliedruk B.V. zijn (een deel) van de activiteiten van Bron drukwerkveredeling toegevoegd.
Ontvangstdatum melding: 2 oktober 2018
Melder: Romeijn Stansen en Foliedruk B.V.
Locatie: Nijverheidsweg 8, Uithoorn
Zaaknummer: 8589585
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
VASTSTELLING (GEWIJZIGD) BESTEMMINGSPLAN EN
BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
APPARTEMENTENCOMPLEXEN HEIJERMANSLAAN

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 1 november 2018 het bestemmingsplan Appartementencomplexen Heijermanslaan als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPHeijermanslaan-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft het
college het Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Appartementencomplexen Heijermanslaan vastgesteld.

Toelichting bestemmingsplan
Ter plaatse van benzinestation tegenover het winkelcentrum Zijdelwaardplein vindt een herontwikkeling plaats. Het plan is om het benzinestation
te saneren en drie appartementencomplexen met ieder vijf huurwoningen
voor de doelgroep senioren (in totaal 15 woningen) te realiseren. Ieder appartementencomplex krijgt vier lagen en is circa 13 m hoog en heeft een
plat dak. Op de begane grond komen de toe- en opgang, bergingen en
parkeerplaatsen. Op de eerste en tweede verdiepingen komen ieder twee
appartementen. Op de derde verdieping komt één appartement. De hoogte van de toegestane volumes is afgestemd op het winkelcentrum, de bestaande woningen in de omgeving en de schaal en maat van de groenwaterstructuur.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn
drie zienswijzen ontvangen. Deze hebben aanleiding gegeven tot aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan. De planregels en verbeelding zijn ongewijzigd. In de plantoelichting is de tekst van de paragrafen 3.2, 5.7 en 7.2 aangepast.

Toelichting besluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast
te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk
zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen voor
verschillende blokken binnen het plangebied Legmeer-West, fase 4, 5 en
6. Gelet op artikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven in het besluit heeft het
college besloten hogere waarden vast te stellen, één en ander zoals aangegeven in het besluit. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad en het Besluit
Hogere waarde liggen met ingang van 16 november 2018 gedurende zes
weken ter inzage. Het bestemmingsplan en het Besluit Hogere waarde zijn
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en liggen daarnaast

WWW.UITHOORN.NL

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan ‘Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel’ is de sloop en bouw van woningen aan de Mgr. Noordmanlaan in De Kwakel. Er worden 29 woningen gesloopt en 40 woningen
teruggebouwd.

Toelichting op de wijzigingen per planonderdeel
Toelichting:
- Er zijn een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Het beeldmateriaal en schetsen zijn geactualiseerd.
- Het kwalitatief woningbouwprogramma wordt aangepast conform de
wens van Eigen Haard om 9 van de 40 huurwoningen als middelduur
huursegment te positioneren.
Regels:
De regels zijn aangepast om aan te sluiten bij de wijziging in de toelichting;
Verbeelding:
De verbeelding is gewijzigd op de volgende onderdelen:
- de groenstrook langs het voetpad tussen de Sint Jozeﬂaan en de Mgr.
Noordmanlaan had de bestemming wonen, maar krijgt de bestemming
‘groen’ zodat het groen is gewaarborgd;
- de groenstrook in de bocht van de Mgr. Noordmanlaan, in het zuidwesten van het plangebied had de bestemming ‘tuin’. Dit is een omissie. Deze bestemming is gewijzigd naar de bestemming ‘verkeer’ ten behoeve
van parkeerplaatsen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 15 november 2018
voor een periode van zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan
is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0451.BPMgrNoordmanlaan-ON01
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Inloopavond
Tijdens de periode van terinzagelegging wordt op dinsdag 27 november van 19.00u tot 20.30 uur een inloopavond georganiseerd.
De inloopavond is in ‘Dorpshuis De Quakel’. U kunt zich hier laten informeren over het bestemmingsplan en de procedure. Daarnaast is
Eigen Haard aanwezig om vragen te beantwoorden over de plannen
voor de woningen en de planning van de werkzaamheden.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad 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, 14 november 2018
BEKENDMAKING BELEIDSREGEL WONEN EN VLIEGEN LIB5
(VOORHEEN 20 KE) CONTOUR

Op 28 juni 2018 heeft de raad ingestemd met de Beleidsregel wonen en
vliegen LIB5 (voorheen 20 Ke) contour. De bekendmaking van deze beleidsregel en de vastgestelde beleidsregel zijn te raadplegen op de website www.overheid.nl
Uithoorn, 14 november 2018
START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
VUURLIJN 78, DE KWAKEL

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Vuurlijn 78, De
Kwakel is het verzoek om aan de Vuurlijn 78 een dagrecreatiebedrijf te vestigen in combinatie met (avond)horeca. Het college van B&W van de gemeente Uithoorn heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit verzoek.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 78, De Kwakel ligt in het kader
van de inspraakprocedure van donderdag 15 november 2018 t/m woensdag 28 november 2018 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen
op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8,
1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt
worden ingenomen.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de indienen. De raad neemt vervolgens een beslissing over de vaststelling van
het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 14 november 2018

