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C O L O F On
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
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. 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
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Klimaatstraatfeest van start
gegaan. Doe mee!
Klimaatstraatfeest

Straten in heel ons land proberen allemaal te winnen in de competitie om de meeste energie te besparen. Daarmee zijn 500 straatfeesten te winnen. De straat die het meeste energie bespaart, wint een Superstraatfeest, met een optreden van een bekende Nederlandse artiest. Met de acties in uw straat zijn punten te verdienen. De straat met
de meeste punten wint.

meedoen aan het klimaatstraatfeest doe je zo

Alle informatie is te vinden op www.klimaatstraatfeest.nl. Als tenminste drie buren zich hebben aangemeld, doet u mee en maakt u met uw
straat kans op één van de 500 straatfeesten, waaronder het Superstraatfeest voor de beste Klimaatstraat van Nederland!. Iedereen
kan zich inschrijven.
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ALGemene inFORmAtie
Bewonersoverleg
buurtbeheer Centrum,
uithoorn aan de Amstel
Op dinsdagavond 29 november is
er bewonersoverleg van buurtbeheer Centrum in Buurthuis Pondero-

Loket wonen,
welzijn en Zorg
op 28 november
en 12 december
gesloten

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
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Op maandag 28 november en
maandag 12 december is het
Loket Wonen, Welzijn en Zorg
in de gemeentehuizen van
Aalsmeer en Uithoorn gesloten.
Er is op deze dagen ook geen telefonisch spreekuur.

sa. Aanvang: 19.30 uur. De agenda is
te vinden op de site van buurtbeheer:
www.buurtbeheer.uithoorn.nl

weRK in
uitVOeRinG

Het KORte einD DOODLOPenD VAn 21 t/m 25
nOVemBeR 2011

De brug van het Korte Eind naar recreatiepark ‘t Korte Eind heeft een slecht
brugdek. In opdracht van de gemeente
wordt dit brugdek vervangen. Vanwege de daaraan verbonden werkzaamheden is in deze periode geen doorgaand fietsverkeer over de brug mo-

gelijk. Er is een omleidingsroute en
passanten worden met borden geïnformeerd over de afsluiting. Voor meer
informatie kunt u van maandag t/m
donderdag telefonisch contact opnemen met de heer R. van der Werf, tel.
0297-513111.

PLAnten BOOm in
ROtOnDe
wieGeRBRuinLAAn

Op 23 en 24 november 2011 gaat de
aannemer aan de slag op het middeneiland van de rotonde Wiegerbruinlaan-Achterberglaan- Guido Gezellelaan. Hij plant daar een grote boom en andere groenvoorzieningen. Op woensdag 23 november begint de aannemer met de voorbereidingen voor het planten van de boom.
Het verkeer ondervindt van deze voorbereiding geen hinder. Maar voor het
daadwerkelijk planten van de boom
wordt op 24 november rond 4.30 uur
een gedeelte van de rotonde gedurende 1 uur afgesloten. Het verkeer wordt
dan door verkeersbegeleiders geregeld. Voor dit vroege tijdstip is gekozen om het verkeer zo min mogelijk te
hinderen. De werkzaamheden zullen
wat geluidsoverlast veroorzaken. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Valkenburg via tel.

0297-513111 of via gemeente@uithoorn.nl

30 Km-ZOne De
LeGmeeR

Deze week begint de aannemer met:
- het aanleggen van nieuwe kruisingsplateaus op In het Midden en
op Aan de Zoom;
- het aanpassen van de weg bij de
toegang tot de 30 km-zone bij Aan
de Zoom met de kruising Geertruidahoeve en bij In het Midden met
de kruising In het Rond;
- het verwijderen van de korte drempels op In het Midden.
We verwachten dat de werkzaamheden, afhankelijk van het weer, eind dit
jaar zijn afgerond. De aannemer werkt
steeds per plateau of drempel, zodat u
altijd de wijk kunt verlaten. Mocht het
voorkomen dat hij een straat voor een
dag moet afsluiten, dan krijgt u daarover een week van tevoren een brief
van de aannemer. Ook worden er dan
omleidingsborden geplaatst.

nadere info

Met vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
heer L. Disseldorp of de heer B. Willemse. Beiden zijn bereikbaar via tel.
0297-513111.

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor
de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl.
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook
op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
elke ma.
middag

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
spelen. Zaal open om 13.00 u. Kosten: €1,75 p.p. (incl. 1x koffie/thee).
t/m 10 dec. Miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad, Pr.
Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 u. Kosten in totaal: €105,. Info:Carla de Brave, 06-22608327.
t/m 18 dec. Expositie Kunst als Geschenk. Galerie Fort aan de Drecht,
Grevelingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14-16 uur en za/zo:
12.00-17.00 u. Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare
kunst. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
t/m 26 dec. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag
13.30-16.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86 in Uithoorn Kosten: €225,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
26 nov.
Toneelvereniging Genesius speelt ‘En ik dan?’ Plaats: Dorpshuis De Quakel. Zaal open: 19.30 u. Uitvoering begint om
20.15 u. Kaartverkoop á €7.50 bij Marga Westerbos Cyclamenlaan 48, De Kwakel tel: 0297-532970 of via: frankmar@
caiway.nl
25 nov.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 u. Kosten €2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)
25 nov.
Amerikaanse middag, 14.30 uur. Zangduo Jean en Marjan, incl. Amerikaans eten. Kosten €12,50. Aanmelden tot uiterlijk 23
nov. Kaarten te koop in het wijksteunpunt Info: 567209
27 nov.
Philadelphus Ensemble, kamermuziek. Leden van het Concertgebouworkest spelen werk van Mendelsohn en Dvorak.
Thamerkerk, start 14.30 u.. Kosten: €12,-. Meer info: www.
scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
29 nov.
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
29 nov.
Mediteren in kleine groep, Multatulilaan 7, 19.45-21.30 u. Kosten: €5,- incl. thee. Graag vooraf aanmelden bij Carla de Brave: carladebrave@gmail.com of 06-22608327.
30 nov.
Inspraakavond inrichtings- en beheersvisie Libellebos. Grand
Café Plux, Joh. Enschedeweg 180. Zaal open; 19.30 u.
6 dec.
Uitzwaaien Sinterklaas. 17.00 u. start lampionnenoptocht van
basisschool De Springschans richting Rechthuis. 18.15 u: vertrek Sinterklaas.
8 dec.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u.,
kosten: €5,- (incl. thee en teksten)
8 dec.
Mantra zingen, 19.45-21.30 u. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Kosten: €7,50 incl. thee en teksten.

9 dec.
9 dec.
9 dec.

10 dec.

11 dec.
13 dec.
13 dec.
14 dec.

17 dec.

18 dec.
23 dec.
31 dec.
1 jan.
6 jan.

10 jan.

Graag vooraf aanmelden bij Carla de Brave: carladebrave@
gmail.com of 06-22608327.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 u. Kosten € 2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)
Bingo Dorpshuis De Kwakel. Zaal open 19.30 u. Aanvang
20.00 u.
Concert Neva-ensemble uit St. Petersburg. Russische volksliederen, Slavisch-Byzantijnse kerkmuzek en aria’s en duetten
uit diverse opera’s. Plaats: De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang: 20.00 u. Toegang gratis.
Wintermarkt in ATC De Morgenster, De Visserlaan 6 Uithoorn.
Van 13.00-17.00 u. We verkopen o.a.(kerst)kaarten, mozaïekproducten, koekjes en gebakjes. Kinderen kunnen cake versieren, hun eigen (kerst)kaart maken en kleuren. Ook koffie, thee
en erwtensoep zijn te koop. Gratis toegang. Info: 0297-521942
of morgenster@onstweedethuis.nl
Kerstmarkt Oude Dorp en Amstelplein van 12.00-20.00 u. Info:
kertsmarktuithoornaandeamstel@live.nl
Bewonersoverleg Europarei , ‘t Buurtnest 19.30 u.
Proefles Zumba fitness voor 60-plussers. In Praktijkschool,
Legmeerplein 55. Duurt van 19.30-20.15 u. Kosten: €5,-.
Info: taufiqdewater@gmail.com of 06-52102453.
Judovereniging Tai-Otoshi geeft open training in gymzaal
van Brede school Legmeer, Randhoornweg 31-37. Kinderen
van 7/8 jaar welkom tussen 15.00-16.00 u. Kinderen van 8/9
jaar tussen 16.00-17.00 u. en kinderen van 10/11 jaar tussen
17.00-18.00 u. Zie: www.tai-otoshi.nl
Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn. Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00
u. Duur wandeling: tot ong. 12.30 u. Deelname gratis, aanmelding niet nodig. Info: 0297-287223 / yfke.zijlstra@casema.nl.
Zie ook: www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn/
Kamerkoor Franz Liszt, kerstconcert, Thamerkerk, start 14.30
u. Kosten €12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 u. Kosten €2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)
Oudejaarskaarten in Dorpshuis De Kwakel. Deelname €2,50
Zaal open 13.00 u. Aanvang 13.30 u.
Nieuwjaarsduik, 12.30 u. bij clubgebouw URKV Michiel de
Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253. Kosten: € 2,50. Aanmelden v/a
11.00 u. Meer info: fam.tijdeman@kabelfoon.nl
De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor
kinderen van 4 t/m12 jaar. Begint om 12.30 u. en duurt tot
15.00 u. Kosten: €2,- (incl. limonade en traktatie). Kom vrijdagmiddag 6 januari in sportieve kleren naar Sporthal KDO,
Vuurlijn 51 in De Kwakel. Info: hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl
Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op
dinsdagavond van 20.00-22.00 u. Kosten: €155,-. Nadat je
eerst duidelijk hebt wat je wil veranderen in ruimte nemen voor
jezelf, maak je een plan om aan te werken. In de lessen gaan
we ervaren wat ruimte is en hoe ruimte invloed heeft op ons leven. We gaan kijken wat jou tegenhoudt in ruimte nemen en laten je zien hoe je hierin stappen kunt zetten. Na afloop van de
training ben je in staat om meer ruimte voor jezelf in te nemen
in verschillende situaties. Kijk op:www.derijktrainingen.nl
om je in te schrijven of bel met 06-53505222
evenementen vanaf februari 2012
staan op www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Inspraakavond inrichtings- en beheervisie Libellebos op 30 november
B&W nodigen u uit voor een inspraakavond over de visie voor het
Libellebos.
De bijeenkomst is op 30 november in

Grand Café Plux, Joh. Enschedeweg
180. Om 19.00 uur gaat de zaal open
en om 19.30 uur begint de bijeenkomst. U kunt dan vragen stellen, een

suggestie doen of een reactie achterlaten. Op basis van alle reacties nemen B&W uiteindelijk een definitief
besluit. De inrichtings- en beheervi-

sie voor het Libellebos geeft aan hoe
we de inrichting en het beheer van
het park in de toekomst vorm willen
geven.

Ter inzage

De visie ligt van 16 november t/m 2
december ter inzage bij de receptiebalie in het gemeentehuis en in de bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1. Ook
op www.uithoorn.nl is het ontwerp

te zien. U kunt t/m 2 december 2011
schriftelijk reageren op het ontwerp.
Stuur uw reactie naar de gemeente Uithoorn, afdeling Leefomgeving,
postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

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,
tel. 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.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Geslotenverklaring Faunalaan voor voertuigen en voetgangers vanaf kruising Faunalaan/busbaan tot en met Faunalaan/buskeerlus. Ter
inzage van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van
der Waals, 0297-513111
- Verkeersbesluit Afsluiting Mol voor autoverkeer, door het plaatsen van betonpalen ter hoogte van de kruising Mol/parkeerterrein (ter hoogte van Mol 21-23).
Ter inzage van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111
- Ontwerp-Nota Baggeren AGV. De Nota bevat de beleidslijnen van AGV ten
aanzien van baggeren. Nadere info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw J.W. van Dijk, tel. 020-6083354 of jolanda.van.dijk@
waternet.nl. Gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111. Ter
inzage van 24 oktober t/m 4 december 2011.
- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas op 12 november 2011. Ter inzage van

9 november t/m 21 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
- Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Brusselﬂat 6.
Ter inzage van 16 november t/m 28 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111.
- Inrichtings- en beheervisie Libellebos. Ter inzage van 16 november t/m 2 december 2011. Contactpersoon: de heer R. van de Pol, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Kerstmarkt aan de Amstel.
Ter inzage van 23 november 2011 t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
- Verkeersbesluit Stopverbod op Randhoornweg bij Brede school. Ter inzage
van 23 november 2011 t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Korte Eind 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een
bestaande loods. Ontvangen 9 november 2011
- Vuurlijn 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtmasten
op honk- en softbalveld. Ontvangen 15 november 2011.
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
- Amsteldijk-Noord 76 t/m 79, vergunning kamerbewoning voor het betreffende
pand. Bezwaar: t/m 29 december 2011.
- Amsterdamseweg 14, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een silo op
het bestaande silogebouw. Bezwaar: t/m 28 december 2011.
De Kwakel
- Hoofdweg 81, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een expansievat.
Bezwaar: t/m 30 december 2011.
- Kwakelsepad 10, melding ontvangen van Van Schie B.V. voor het realiseren
van een tijdelijke uitweg van Kwakelsepad 10 naar het Kwakelsepad.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 3, vergunning verleend aan de exploitanten van Café de Gevel, t.w.:
- Horeca-exploitatievergunning t/m 31 december 2014
- Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m
31 december 2012
Bezwaar t/m 30 december 2011
- Koningin Julianalaan 20, vergunning verleend aan de exploitant van Café Bonaire, t.w.:
- Horeca-exploitatievergunning t/m 18 november 2014
- Drank- en Horecavergunning
Bezwaar t/m 30 december 2011
- Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m
31 december 2012. Bezwaar t/m 28 december 2011

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fokkemast 11 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 29 december 2011
- Amstelplein 30, Vergunning verleend aan de exploitant van Kwalitaria Amstelplein, t.w.: Horeca-exploitatievergunning t/m 31 december 2014
Bezwaar t/m 28 december 2011
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN
“LANDELIJK GEBIED, POSTZEGELPLANNEN 2011”

Op 3 november 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Landelijk gebied, postzegelplannen 2011” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.postzegelplanlg1-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. wijziging bebouwingsvlak van de bouwmogelijkheden op het perceel Banken
1a;
b. de bouw- en gebruiksmogelijkheden op het perceel Steenwijkerveld 21;
c. andere diverse aanpassingen in de toelichting en planregels, één en ander zoals verwoord in de Nota Zienswijze Bestemmingsplan Landelijk gebied, postzegelplannen 2011
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, postzegelplannen 2011 liggen van 25
november 2011 tot en met 5 januari 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is digi-
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taal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad 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.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 23 november 2011

VERKEERSBESLUIT Kerstmarkt aan de Amstel

Dorpscentrum Uithoorn
Burgemeester en wethouders hebben ten einde een kerstmarkt op 11 december 2011 in het Dorpscentrum van Uithoorn mogelijk te maken op 16 november
2011 besloten :
- de Koningin Julianalaan, Prinses Irenelaan tot de ingang van de parkeergarage, Wilhelminakade vanaf de Stationsstraat, Marktplein, Dorpsstraat en Amstelplein in het verlengde van de Dorpsstraat t/m Schans 1 af te sluiten voor
alle verkeer, waarbij op de betreffende wegen op 11 december van 05.30 tot
23.00 uur tevens niet mag worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt door de betreffende wegen gesloten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990.
-

In het kader van de openbare orde en de veiligheid het parkeerverbod in de
Stationsstraat uit te breiden op zondag 11 december 2011 van 08.00 tot 23.00
uur, zodat automobilisten uit tegengestelde richting elkaar kunnen passeren
ten behoeve van de kerstmarkt in het Dorpscentrum van Uithoorn.

Dit wordt bereikt door in de gehele Stationsstraat een parkeerverbod in te stellen
door het plaatsen van bord E1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990 op zondag 11 december 2010 van 08.00 tot 23.00 uur
Op de parkeerterreinen kan wel geparkeerd worden.

Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 4 januari 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
VERKEERSBESLUIT Stopverbod op Randhoornweg bij Brede school

Legmeer-West
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een stopverbod op de Randhoornweg bij beide bochtverbredingen ter hoogte van de Brede
School, teneinde de veiligheid op de weg te verzekeren en de bruikbaarheid van
de weg in stand te houden
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 4 januari 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
- Civiel & Infra Service B.V. voor het oprichten van een laboratorium op de locatie C. Verolmelaan 176 te Uithoorn
- Punto Italia B.V. voor het oprichten van een groothandel op de locatie Amsterdamseweg 15B te Uithoorn
Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van
beroep.
Uithoorn, 23 november 2011

