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www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag
Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
twitter.com/Gem_Uithoorn

Klant Contact Centrum
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
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
Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do.
08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr.
08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur
13.30-16.30 uur
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do.08.30-12.00 uur
Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur
Burgemeester of wethouder
spreken?
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
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Organiseert u in 2015 een evenement
in Uithoorn waarbij 2000 of meer bezoekers verwacht worden? Meld dit
vóór 1 december 2014 schriftelijk bij
ons aan. U kunt een meldingsformulier opvragen via (0297) 513 111.
Aanmelden evenement
voor 1 december 2014
Het is belangrijk dat de politie hier
op tijd van op de hoogte is. Zij kunnen dan rekening houden met de beschikbare capaciteit tijdens het evenement. Als u uw evenement telefonisch heeft aangemeld, krijgt u van
ons een meldingsformulier. U vult dit

in en stuurt het formulier aan ons terug zodat wij alle gegevens van u
en het evenement hebben. Als u het
evenement niet vóór 1 december
2014 heeft aangemeld, bestaat de
kans dat wij de vergunning niet kunnen verlenen. Deze procedure geldt
ook voor jaarlijks terugkerende evenementen.
Evenementenvergunning
Met deze melding vraagt u nog geen
vergunning aan. U moet de evenementenvergunning apart acht weken
vóór de datum van het evenement bij
ons aanvragen.

Aanpassen weg en parkeerplaatsen voor IKC Thamerdal
Vanaf maandag 17 november 2014
beginnen we met het aanpassen van
de weg en de parkeerplaatsen aan
de Prinses Christinalaan tussen De
Savornin Lohmanlaan en de Thorbeckelaan. Dit doen we vanwege het
nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC)
aan de Kuyperlaan/Prinses Christinalaan.
Inrichting
De weg voor het IKC aan de Prinses
Christinalaan wordt gesplitst in twee
eenrichtingswegen. Er komt één weg
langs de winkels/woningen en één
langs het nieuwe IKC.

In het midden komt een grasstrook
met bomen en daarnaast komen er
parkeerplaatsen. Op de ontwerptekening (pdf, 614 Kb) staat de nieuwe inrichting.
Uitvoering werkzaamheden
Tussen 17 november 2014 en halverwege januari 2015 wordt er bestraat.
In het voorjaar van 2015 is het planten van groen en bomen klaar.
Omleiding verkeer
Doorgaand verkeer wordt omgeleid
met borden. De winkels en woningen
blijven te voet bereikbaar.
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OF F IC IËL E M ED ED E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
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. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook
op www.uithoorn.nl en op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
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 vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, 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, tenzij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn 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. Dat kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook
een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van een voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.
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 uw beroepsschrift brengt de rechtbank u grifﬁekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel kunt u
de president van de Amsterdamse rechtbank met een gemotiveerd verzoekschrift
vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor het in behandeling nemen
van een dergelijk verzoekschrift moet u betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. 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’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

Grote evenementen in 2015
vóór 1 december 2014
aanmelden

I

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerp-onttrekkingsbesluit Koning Maximalaan (artikel 9 Wegenwet). Inzageperiode 10 oktober 2014 t/m 20 november 2014. Inlichtingen bij: Ontwikkeling, R. Noorhoff, 0297-513111.
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22
oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Martijn
van Wietmarschen, 0297-513111.
- Beleidsregels Participatieplatform Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Georgien Hakkert, 0297-513111.
- Beleidsregels Participatiewet Uithoorn 2015. 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014
t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Floris Haisma, 0297513111.
- Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015. Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Timo van Doremalen , 0297513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Inzageperiode 21 november
2014 t/m 4 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff,
0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

-

Koningin Julianalaan 20. Vergunning aan de exploitant van horecabedrijf Café Bonaire voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 november 2014. Bezwaar
t/m 24 december 2014.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de Amstellanddag op 7 juni 2015. Bezwaar
t/m 23 december 2014.
- Vergunning aan Winkeliersvereniging Amstelplein voor het plaatsen van tijdelijke
reclameborden om kenbaarheid te geven aan de Kerstmarkt op 14 december 2014.
Bezwaar t/m 23 december 2014.
- Vergunning aan Gemeente Uithoorn voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven een de opruimactie vuurwerkafval Oud en Nieuw
2014/2015. Bezwaar t/m 23 december 2014.
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden om kenbaarheid te geven aan de bewustwordingscampagne van het Waterschap Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht t/m 30 november 2014. Bezwaar t/m 26 december 2014.

Thamerdal
- Prinses Christinalaan nabij nummer 120. Onthefﬁng aan de gemeente Uithoorn
voor het produceren van geluid bij werkzaamheden aan de openbare weg op zaterdag 22, 29 november, 6, 13, 20 en 27 december 2014 en 3 januari 2015. Bezwaar t/m 29 december 2014.
VASTSTELLING VERORDENINGEN JEUGD, WMO, PARTICIPATIEWET
EN PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN UITHOORN 2015

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering
van 23 oktober heeft vastgesteld:
• Verordening Jeugdhulp Gemeente Uithoorn 2015;
• Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015;
• Verordening tegenprestatie Uithoorn 2015
• Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2015
• Verordening Individuele studietoeslag en Individuele inkomenstoeslag Uithoorn
2015
• Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2015
• Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2015
• Verordening Participatieplatform Sociaal Domein 2015
De verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

De volgende verordeningen worden per 1 januari 2015 ingetrokken:
- Verordening maatschappelijke voorzieningen Uithoorn 2011
- Afstemmingsverordening 2012 Uithoorn
- Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2012
- Re-integratieverordening Uithoorn 2012
- Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 Uithoorn
- Verordening Cliëntenparticipatie Gemeente Uithoorn 2010
- Verordening langdurigheidstoeslag Uithoorn 2012
- Verordening maatschappelijke participatie WWB 2012 Uithoorn
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN EUROPAREI MIDDEN

Toelichting
Op 24 mei 2012 heeft de raad het integraal plan voor Europarei vastgesteld. Op dat
moment heeft de raad het college tevens opdracht gegeven om voor een optimalisatie van de herhuisvestingsmogelijkheden voor de bestaande huurders uit de drie ﬂats
te zorgen en om een stedenbouwkundigplan aan de raad voor te leggen. Dit heeft geresulteerd in een herhuisvestingsplan en een stedenbouwkundig plan die op 23 mei
2013 aan de raad zijn gepresenteerd. De drie middelste ﬂats (Churchill-, Straatsburgen De Gasperiﬂat) aan Europarei Midden zullen worden gesloopt. Hiervoor in de plaats
zullen circa 200 nieuwe woningen worden gerealiseerd volgens een nieuw stedenbouwkundig plan.

Inmiddels zijn de plannen zodanig ver gevorderd dat deze zijn vertaald naar het voorontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Binnen dit voorontwerpbestemmingsplan wordt de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt. Dit gebeurt door
de gronden binnen het plangebied te bestemmen voor wonen, tuin, verkeer en groen.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van de inspraakprocedure van vrijdag 21 november 2014 tot en met 4 december 2014 digitaal te raadplegen op www.
uithoorn.nl. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan 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. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Deze reactie dient u te richten aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
Verdere procedure
hiertegen is nog niet mogelijk.
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk, de
provincie en het waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 41, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de construc- ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vertie. Ontvangen 7 november 2014.
volgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door
De Kwakel
middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal
- Boterdijk tussen 58 en 76, tussen 94 en 116 en tussen 139 en 161, aanvraag om- bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
gevingsvergunning voor het oprichten van 31 woningen. Ontvangen 14 november
Uithoorn, 19 november 2014
2014.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Muur 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een balkonhek /
privacyscherm. Ontvangen 14 november 2014.

BEKENDMAKING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST
NOORDZEEKANAALGEBIED 12 NOVEMBER 2014

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in zijn
openbare vergadering van 12 november 2014 het volgende besloten:
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gooimeer 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een lichtBesluit wijziging mandaat, volmacht en machtiging
straat. Ontvangen 10 november 2014.
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten tot wijziging van het besluit van 9 januari 2013 Besluit mandaat, volmacht, machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 waardoor de teamhoofden de beVERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
voegdheid krijgen tot het uitbrengen van offertes tot €50.000,-. Stukken van de OmgeTegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat vingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn te raadplegen via de website www.odnzkg.nl
moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Straatsburgﬂat. Vergunning aan Feenstra voor het plaatsen van voorwerpen op de
openbare weg van 7 november t/m 23 december 2014. Bezwaar t/m 23 december
2014.
- Cartograﬁelaan 98 t/m 128, omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 25 december 2014.

BEKENDMAKING UITSCHRIJVING REGISTRATIENUMMER
KINDERDAGVERBLIJF DE BLOKKENDOOS

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 28 juli 2014 de buitenschoolse opvang (registratienummer 156149369) en het kinderdagverblijf (registratienummer 214944463) onder de naam De Blokkendoos van mevrouw K. ’t Hart, op het adres Joh. Enschedeweg 160 te Uithoorn, uitgeschreven zijn uit het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP).

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 41. Vergunning aan Van der Schaft Tweewielers voor de verkoop van
consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 december 2014. Bezwaar t/m 24 decem- Wij hebben hiertoe besloten omdat ons is gebleken dat de houder niet langer de organisatie voor de kinderopvang exploiteert wegens faillissement.
ber 2014.

WWW.UITHOORN.NL

