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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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële 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 
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 schrif-
telijk 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 vergun-
ning, 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. 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-mail-
service om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

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

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: 
- Inzageperiode 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 decem-
ber. 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 13A, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

hotroom. Ontvangen 14 november 2013
De Kwakel
- Linie 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. 

Ontvangen 24 november 2013

 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.
Uithoorn en De Kwakel
- Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 25 mei 

2014 tot en met 31 mei 2014 aan: Mevrouw L. Wallbrink namens de Maag Le-
ver Darm Stichting voor het houden van een collecte te Uithoorn.

Regio Amstelland-Meerlanden 
wint Ambitie Award Provincie 
Noord-Holland!
De regio Amstelland-Meerlanden 
heeft 14 november de Ambitie Award 
mogen ontvangen op het Bestuurlijk 
Congres van de Provincie Noord-Hol-
land. Met een sterke pitch wist wet-
houder Ria Zijlstra van de gemeen-
te Uithoorn de aanwezigen te overtui-
gen. Hiermee heeft de regio de geno-
mineerde gemeenten Haarlemmer-
meer en Medemblik achter zich ge-
laten.

Samenwerken in zware tijden
Gedeputeerde Jaap Bond van de 
provincie Noord-Holland roemde het 
feit dat de gemeente Aalsmeer, Am-
stelveen, Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn samenwerken op het gebied 
van duurzaamheid. Samen heeft de 
regio de ambitie om in 2040 energie-
neutraal te zijn. De regio laat zien dat, 
door samen te werken, ook in econo-
misch zware tijden de nodige stap-
pen gezet kunnen worden.

Inwoners en ondernemers
Er gebeuren al veel mooie dingen in 
de regio. Ria Zijlstra geeft aan dat er 
onderzoek gedaan is naar de moge-
lijkheden voor biomassa. ‘De afval-
wagens rijden nu op het gft dat in-
woners gescheiden aanbieden’. Ook 
maakt de regio afspraken met wo-
ningcorporaties om hun huurwonin-
gen te verduurzamen. Tijdens de bij-
eenkomst blijkt dat er voor bedrijven 
en particuliere woningeigenaren nog 
veel gedaan kan worden, van een la-
ge energierekening tot een cradle to 
cradle bedrijfspand. De regio herkent 
zich hierin en richt zich daarom nu 
ook op die doelgroepen. Dit doet ze 
met initiatieven die het voor wonin-
geigenaren eenvoudiger maken hun 
woning te verduurzamen. Ook geeft 
de regio duurzame ondernemers de 
mogelijkheid om kennis en ervaring 

meting die de regio heeft laten uit-
voeren. Daaruit blijkt dat er nog het 
nodige gedaan kan worden. Ria Zijl-
stra geeft aan: ‘Nu winnen we de Am-
bitie Award, die aangeeft dat we op 

het goede pad zitten. We kunnen de 
award goed gebruiken als steun in de 
rug om vooral zo door te gaan. Vol-
gend jaar komen we terug voor de 
award voor de beste resultaten’
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te delen met andere ondernemers. 
Dit jaar is ook voor het eerst de Duur-
zaam MKB Award uitgereikt op de 
dag van de duurzaamheid. Van el-
kaar leren en samenwerken waar het 
kan, staan voorop. ‘Duurzaam zijn’, 
is volgens Ria Zijlstra, ‘ook gewoon 
leuk. Het is toch mooi om te zien hoe 
de meter terugdraait omdat je zelf 
energie opwekt met zonnepanelen.’ 

Een tandje bij zetten
Om de ambitie energieneutraal te 
behalen zal nog een tandje bijgezet 
moeten worden. Dit blijkt uit de nul-



De lokale kranten staan er vol van, want het 
houdt Uithoorn fl ink bezig: de samensmelting 
van de dorpscentra tot één kloppend dorpshart. 
Op 12 december stemt de gemeenteraad over 
de realisatieovereenkomst. Herman Bezuijen 
van Gemeentebelangen: “Tot die tijd kunnen 
mensen zich laten horen.”

‘Plan dorpscentrum heeft meerwaarde voor iedereen’

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografi e: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl

Herman Bezuijen is geboren 
en getogen Uithoornaar 
en fractie-assistent van 
Gemeentebelangen. Hij is 
blij dat de aanloopfase naar 
de ontwikkeling van een 
nieuw, bruisend dorpshart 
nu in 2014 overgaat in het 
realiseren van de plannen. 
Bezuijen: “Ik heb me er 
persoonlijk jaren aan 
geërgerd, dat een dorp als 
Uithoorn ANWB-borden 

had met ‘centrum-Noord’ 
en ‘centrum-Zuid’. Eigenlijk 
is iedereen het er ook wel 
over eens dat die drukke 
weg het er niet gezelliger op 
maakte. Het is niet aantrek-
kelijk voor winkeliers en niet 
voor winkelend publiek. 
Het omleggen van de N201 
is een prachtige aanleiding 
om die twee centra met 
elkaar te verbinden en er 
iets moois van te maken.”

Stemmen
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft een 
voorstel neergelegd bij de 
gemeenteraad, die daar 

12 december over stemt. 
De belangrijkste punten 
zijn de fi nanciering en het 
gratis gebruik van de parkeer-
gelegenheid. Bezuijen: “We 
moeten een aantal belang-
rijke knopen doorhakken. 
Maar ik verwacht dat een 
meerderheid krijgen geen 
probleem zal zijn.”

Bereikbaarheid
“Over het meeste is al 
zó uitvoerig vergaderd. 
Grootste knelpunt was 
natuurlijk de bereikbaarheid 
van het nieuwe dorpshart. 
Vreemd genoeg zie ik in de 
kranten nog steeds discussie 
over het ‘doorknippen’ van 
de N201. Daar is zes jaar 
geleden al een besluit over 
genomen.” 

Gratis parkeren
Als het centrum autovrij 
wordt, dan levert dat voor 
bewoners uit Amstelhoek 
een nieuwe situatie op. 

Bezuijen: “Ook daar is een 
passende oplossing voor 
gevonden. De Prinses Irene-
brug verleent toegang tot 

de nieuwe parkeergarage, 
gelegen aan het winkel-
centrum. Ook kan de garage 
gebruikt worden als doorgang. 
Het voorstel is een boven-
grondse garage, die aan 
beide zijden een in- en 
uit gang heeft. Bovendien 
blijft parkeren gratis.”

Mooie waterkant
“Natuurlijk is het nooit 
mogelijk om iedereen honderd 
procent tevreden te stellen. 
Maar wat we voor ogen 

De gemeenteraad behandelde 
op 14 november de tussentijd-
se evaluatie armoedebeleid. 
De fracties maakten zich 
zorgen over de hoeveelheid 
regelingen die op de gemeen-
te afkomt, of het geld er wel 
is om deze uit te voeren en 
over de personele consequen-
ties. Over de dagarrangemen-
ten op scholen wilden fracties 
weten of die alleen gelden 
voor kinderen binnen de 
armoedegroep. Wethouder 
Zijlstra ontkende dit. “Als de 

activiteiten onder schooltijd 
zijn, zijn ze voor iedereen. 
Zijn ze buiten schooltijd, dan 
moet ervoor betaald worden. 
Als ouders dat niet kunnen, 
is er geld beschikbaar uit het 
armoedefonds.” Groen 
Uithoorn wilde weten of 
de gemeente inmenging 
heeft met de voedselbank. 
Wethouder Levenbach gaf 
aan dat er geen bemoeienis 
is. Ons Uithoorn leest in 
de nota dat mensen in de 
bijstand verplicht wordt 

om een tegenprestatie te 
verrichten. Volgens 
Levenbach lopen er twee 
discussies door elkaar: 
mensen kunnen gedwongen 
worden om vrijwilligers-
werk te doen of de gemeente 
moet mensen activeren. 
VVD’er Wolffensperger 
gaf aan dat “de verplichting 
erin zit dat als iemand een 
uit kering krijgt en je stelt 
daar een sollicitatieplicht 
tegenover, dat dan de plicht 
is om te solliciteren.”  

Vragen over armoedebeleid

Herman Bezuijen van 
Gemeentebelangen 

R A A D S A G E N D A

Datum: 28 november 2013  
Aanvang: 20.30 uur
Vorm: informerend debat

1   Opening en inspreken 
burgers 20.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 20.35 uur

3   Ontwikkeling 
Amstelplein 20.40 uur

4   Kadernota bestemmings-
plannen Landelijk Gebied 
21.30 uur

5   Derde tussentijdse rap-
portage 2013 22.00 uur

6   Discussienotitie vergader-
structuur van de raad 
22.30 uur

Let op: de tijdsduur 
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 12 december 
2013. Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

“Omleggen N201 prachtige aanleiding 
voor mooi nieuw dorpshart”

hebben, is van meerwaarde 
voor iedereen. Een levendiger 
en aantrekkelijker centrum, 
gelegen aan een prachtige 
plek aan het water, met 
winkels, een mooie waterkant 
en een cultureel cluster. 
Mochten mensen nog hun 
mening aan de gemeente-
raad kenbaar willen maken, 
dan nodig ik ze uit voor het 
informerend debat van don-
derdag avond. Het voorstel is 
pas defi nitief als er gestemd 
is. Laat dus van je horen!” 




