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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. 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@uit-
hoorn.nl. U kunt de offi ciële 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het 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 griffi ekosten 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.

 VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  
www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-
mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

 RECTIFICATIE
Onderstaande voorgenomen verkeersbesluiten Waterlijn en verkeersbesluiten 
overig liggen ter inzage t/m 20 november 2013. Tot en met deze datum kan een 
zienswijze ingediend worden. Inlichtingen bij Leefomgeving, S.I. van der Waals, 
0297-513111. 
Voorgenomen Verkeersbesluiten Waterlijn (tijdelijk)
- De Waterlijn – vanaf de Wilhelminakade ter hoogte van de Willem-Alexander-

poort, het Marktplein en de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Blomstraat, 
gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders 
van rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van fi etsers, ontheffi nghouders 
en laad/losverkeer van 07.00-12.00 uur;

- Opheffen parkeerschijfzone Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorps-
straat).

- Opheffen geslotenverklaring i.v.m. weekmarkt (Wilhelminakade/Marktplein/
Dorpsstraat).
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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag  8.30-14.00 uur 
zonder afspraak
ma., di. en do.  14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag 8.30-20.00 uur 
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Informatiecentrum Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl. 
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur 
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297-513151. 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

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00-12.30 en van 
13.00-16.30 uur. Dinsdag, 
donderdag, zondag en offi ciële 
feestdagen gesloten.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON Adresgegevens vaak niet goed 
doorgegeven aan gemeente
Veel mensen geven niet tijdig het 
juiste adres door aan hun gemeen-
te. Toch is dit erg belangrijk. De per-
soonsgegevens die de gemeen-
te van u heeft, worden gebruikt door 
ruim 600 overheidsorganisaties. Van 
de Belastingdienst tot de leerplicht-
ambtenaar. Zorg er dus voor dat uw 
gegevens kloppen. U voorkomt zo 
vervelende verrassingen: een te lage 
uitkering, een misgelopen erfenis, of 
een lange wachttijd bij het aanvragen 
van een paspoort of het niet ontvan-
gen van uw stempas.

Waarom is het belangrijk om uw 
gegevens te controleren?
Overheidsorganisaties als de Belas-
tingdienst en UWV gebruiken uw ge-
gevens voor het berekenen van uw 
toeslagen en/of uw uitkering. Uw ge-
meente gebruikt uw gegevens bij-
voorbeeld als u een rijbewijs en of 
nieuw paspoort aanvraagt. Staat u 
niet goed geregistreerd? Dan ont-
vangt u misschien niet de uitkering of 

de toeslagen waar u recht op hebt. 
Of duurt een aanvraag van een pas-
poort of parkeervergunning een stuk 
langer. 
Ook als u recht hebt op een erfenis, is 
het belangrijk om goed geregistreerd 
te staan bij uw gemeente. Zo kan de 
notaris u makkelijk vinden. Voorkom 
dat u een erfenis misloopt en contro-
leer uw gegevens. 

Hoe controleert u uw gegevens?
U controleert uw gegevens makke-
lijk en snel via mijn.overheid.nl. Als 
uw gegevens kloppen, gebruiken ook 
andere overheden uw juiste gege-
vens. U kunt inloggen op mijn.over-
heid.nl met uw DigiD. Heeft u geen 
DigiD? Registreer u dan eerst via 
www.digid.nl.
Als uw gegevens niet kloppen neem 
dan contact op met de gemeente 
waar u woont. 

Meer informatie?
Ga naar www.voorkomgedoe.nl

Gezocht: 
Enthousiaste inwoners 
voor promotie Uithoorn

Stichting Promotie Uithoorn nodigt 
enthousiaste inwoners uit om mee 
te praten over de citymarketing van 
Uithoorn. Daarvoor organiseert de 
stichting een ‘inwonersdenktank’ op 
dinsdag 26 november van 19.00 – 
20.30 uur in Dorpshuis De Quakel, 
Kerklaan 16 in De Kwakel.

Uithoorn krijgt een nieuw levendig 
dorpscentrum met een sfeervolle re-
creantenhaven. Dit biedt een mooie 
kans om Uithoorn beter op de kaart 
te zetten, voor bewoners, bezoekers 
en ondernemers. Stichting Promotie 
Uithoorn (samenwerking tussen ge-
meente en ondernemers) maakt hier 
een plan voor en wil hierin ook graag 
de mening van bewoners meene-
men. Als bewoner weet u namelijk 
het beste wat er leeft in Uithoorn, wat 
de sterke punten zijn, waarom het er 
fi jn wonen is en wat u in de toekomst 
graag anders zou willen zien. 

Inwonersdenktank
Tijdens de inwonersdenktank komen 
verschillende onderwerpen aan de 
orde. Wat is er goed en aantrekkelijk 
aan Uithoorn? Wat kan beter? Wat 
weet u van de bezoekers van Uit-
hoorn? Waar komen ze voor naar het 
centrum, wat vinden ze belangrijk? 

Geldt dat ook voor de bewoners? En 
met welke andere plaatsen kan Uit-
hoorn concurreren? Op welke pun-
ten? Deelnemers aan de workshop 
kunnen ook ideeën naar voren bren-
gen voor de promotie van Uithoorn.

Begin november organiseerde Stich-
ting Promotie Uithoorn een vergelijk-
bare bijeenkomst voor bestuurders 
en ondernemers. De uitkomsten van 
beide bijeenkomsten worden ge-
bruikt voor de positionering van Uit-
hoorn en de creatieve vertaling er-
van naar onder andere een herken-
baar logo en aansprekende promo-
tiemiddelen. 

Aanmelden
Meedoen aan de inwonersdenktank 
Citymarketing Uithoorn? Meldt u zich 
dan aan per email info@bureau-
buhrs.nl. Hier kunt u ook om meer in-
formatie vragen.

Gladheidsbestrijding
Gladheid als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, sneeuw en ijzel kan over het algemeen voorko-
men van 1 november tot 1 april. Om de veiligheid te bevorderen regelt de gemeente gladheidbestrijding op we-
gen en fi etspaden. Op www.uithoorn.nl/gladheid vindt u informatie over alles wat met gladheidsbestrijding in de 
gemeente Uithoorn te maken heeft.

- Instellen eenrichtingsverkeer Waterlijn (Wilhelminakade/Marktplein/Dorps-
straat en Willem-Alexanderpoort/Prins Clausstraat).

- Opheffen eenrichtingsverkeer Koningin Julianalaan.
- Instellen 30km/zone Petrus Steenkampweg, Stationsstraat, Wilhelminakade, 

Marktplein, Dorpsstraat, Blomstraat, Amstelstraat, Prinses Irenelaan.
- Opheffen en aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Marktplein, 

Stationsstraat en Piet de Kruif-viaduct.
- Opheffen parkeerverbodszone Willem-Alexanderpoort.
- Opheffen parkeerverbod Stationsstraat.
Voorgenomen Verkeersbesluiten overig (tijdelijk)
- Geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer Randweg-Oost ter hoogte van 

aansluiting Zijdelweg.
- Opheffen geslotenverklaring J.P. Sweelinckweg tussen Faunalaan en Pieter 

Hellendaalweg.
- Verkeersmaatregelen als gevolg van inrichting schoolomgeving Meerwijk.
- Opheffen geslotenverklaring voor alle bestuurders Laan van Meerwijk / Pol-

derweg.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en 

Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
- Evaluatie Bomenbeleidsplan
Tijdelijk: 
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg fi etsverbinding. Beroepspe-

riode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, M.W.M. 
Blonk, 0297-513111.

- Vaststelling bestemmingsplan Drechtdijk 69 - Hoofdweg 47. Beroepsperio-
de van 11 oktober 2013 t/m 21 november 2013.Inlichtingen bij Ontwikkeling, 
W.M. van de Lagemaat, 0297-513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Thamerdal. In-
zageperiode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Afdeling Ont-
wikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Waterlijn dorpscentrum. Beroepspe-
riode 11 oktober t/m 21 november 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. 
Noorhoff, 0297-513111.

- Bekendmaking anterieure overeenkomst Iepenlaan 33, De Kwakel. Inzage-
periode 17 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 Inlichtingen bij D. van 
Steeg (Ontwikkeling) of J. Correljé (Ontwikkeling) 0297-513111. 

- Vaststelling bestemmingsplan Vinckebuurt, beeldkwaliteitsplan Vinckebuurt 
en besluit Hogere waarden (Wet geluidhinder) Beroepsperiode 25 oktober tot 
en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-
513111.

- Vaststelling gewijzigd uitwerkingsplan “Legmeer-West Hof van Uithoorn fase 
1”. Inzageperiode 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ont-
wikkelingen A. Stevens, 0297-513111.

- Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing afrit fi etsbrug Randweg. Inzageperio-
de 25 oktober tot en met 5 december 2013. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. 
Noorhoff, 0297-513111

- Uitbreiding tuingroendepots, Inzageperiode 13 november tot en met 27 de-
cember. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297 - 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Pastoor C. Vasselaan 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden 

van de woning en het realiseren van een onderheid terras. Ontvangen 12 no-
vember 2013.

 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 bepalin-
gen omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te 
noemen aanvraag:
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

bedrijfsverzamelgebouw. 

 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
- Vuurlijn 30, Verklaring van geen bezwaar aan UHC Qui Vive voor het organi-

seren van een AB-feest op 7 december 2013 van 21.00 tot 01.00 uur.
- Banken 1b, omgevingsvergunning voor het bouwen van een atelierruimte. Be-

zwaar: t/m 26 december 2013.
- Achterweg 190 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het op-

richten van een woning. Bezwaar: t/m 27 december 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Bieslook 84, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een balkon. Be-

zwaar: t/m 26 december 2013.
Dorpscentrum
- Emmalaan 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding. 

Bezwaar: t/m 26 december 2013.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 173, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 26 december 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Slauerhoffl aan 39, omgevingsvergunning voor het vervangen van gevelkozij-

nen. Bezwaar: t/m 23 december 2013.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Handhavingsarrangement 
Politie en gemeente hebben in een handhavingsarrangement uitgangspunten en 
prioriteiten over de strafrechtelijke handhaving beschreven. Om op een eenduidi-
ge en geloofwaardige manier te handhaven zijn afspraken tussen de politie Uit-
hoorn (Eenheid Amsterdam basisteam Uithoorn) en de gemeente Uithoorn ge-
maakt. De politie in Uithoorn houdt zich primair bezig met het handhaven van 
de openbare orde en rechtsorde, het verlenen van noodhulp en alle High Impact 
Crime.High Impact Crime. Hieronder wordt verstaan straatroof, overvallen en ge-
weld. De prioriteiten van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren zijn afval, hon-
den, parkeren en de Drank- en Horecawet. 

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een 3 meldin-
gen hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer. 
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Scooterking Uithoorn, Anthony Fokkerweg 20 te Uithoorn voor het repareren, 

verkopen en onderhouden van scooters per 13 november 2013. 
- Breviter Netherlands B.V. Amsterdamseweg 30 te Uithoorn voor het oprichten 

van een transportbedrijf en een wasstraat per 17 juni 2013. 
- Wiegmans Tuincentrum, Industrieweg 15 te Uithoorn voor vuurwerkopslag en 

verkoop van vuurwerk aan particulieren per 15 november 2013. Deze melding 
is in behandeling bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet be-
stuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep.
Uithoorn, 20 november 2013

 BEKENDMAKING BRIJNLOZING BESLUIT MAATWERK
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee beslui-
ten tot het opleggen van een maatwerkvoorschrift hebben genomen. Het betref-
fen milieu-inrichtingen die vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer. 
- Van Rijn Roses B.V. Dwarsweg 45 te De Kwakel voor het lozen van ‘brijn’ in 

de bodem. (besluit verzonden 7 november 2013).
- Kwekerij Power Grow B.V. Dwarsweg 65 De Kwakel voor het lozen van ‘brijn’ 

in de bodem (besluit verzonden 7 november 2013).




