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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 be-
zwaar 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 offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.offi cielebekendma-
kingen.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 schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, ten-
zij anders vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de be-
zwaartermijn zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. 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 vergun-
ning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de 
sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrech-
ter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopi-
ge 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u 
griffi ekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsen-
de werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een 
gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te tref-
fen. 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 verbin-
dende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige 
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi ciele-
bekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeente-
pagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U 
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Voorontwerpbestemmingsplannen Landelijk Gebied. Tevens terinzagelegging 

notitie Reikwijdte en Detailniveau. Inzageperiode: 30 oktober t/m 27 november 
2014. Inlichtingen bij de afdeling Ontwikkeling, A. Stevens, 0297-513 111. Voor 
meer informatie zie ook de overige bekendmakingen van 29 oktober 2014.

- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2015 Inzageperiode: 
22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, 
Martijn van Wietmarschen, 0297 513 111.

- 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 513 111.

- Beleidsregels Participatiewet Uithoorn 2015. 2015 Inzageperiode: 22 oktober 
2014 t/m 3 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Floris Hais-
ma, 0297 513 111.

- Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015. Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 
december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, Timo van Doremalen , 
0297 513 111.

- Voorontwerpbestemmingsplan Europarei Midden. Inzageperiode 21 november 
2014 t/m 4 december 2014. Inlichtingen bij: Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
(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
- Amsterdamseweg 13A, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een reclame-uiting. Ontvangen 21 november 2014.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

alarminstallatie. Ontvangen 19 november 2014.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

alarminstallatie.

 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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk Zuid 253. Verklaring van geen bezwaar aan UR&KV Michiel de Ruy-

ter voor het organiseren van de Nieuwjaarsduik “Plons Brr..” 2015 op 1 janua-
ri 2015 van 11.30 tot 14.00 uur. 

- Eendracht 8. Vergunning aan RKBS De Springschans voor het organiseren 
van het Sinterklaasfeest op 5 december 2014 van 08.00 tot 12.00 uur. Bezwaar 
t/m 2 januari 2015.

- Eendracht 8. Vergunning aan RKBS De Springschans voor het organiseren 
van het Kerstfeest op 17 december 2014 van 17.00 tot 20.00 uur. Bezwaar t/m 
2 januari 20115.

- Gooimeer, omgevingsvergunning voor het vervangen van een lichtstraat. Be-
zwaar: t/m 1 januari 2015.
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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. 08.30-17.00 uur
vrijdag 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

COLOFON

Organiseert u in 2015 een evenement 
in Uithoorn waarbij 2000 of meer be-
zoekers verwacht worden? Meld dit 
vóór 1 december 2014 schriftelijk bij 
ons aan. U kunt een meldingsformu-
lier aanvragen 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 kun-
nen dan rekening houden met de be-
schikbare capaciteit tijdens het eve-
nement. Als u uw evenement telefo-
nisch heeft aangemeld, krijgt u van 
ons een meldingsformulier. U vult dit 

in en stuurt het formulier aan ons te-
rug 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 kun-
nen verlenen. Deze procedure geldt 
ook voor jaarlijks terugkerende eve-
nementen.

Evenementenvergunning 
Met deze melding vraagt u nog geen 
vergunning aan. U moet de evene-
mentenvergunning apart acht weken 
vóór de datum van het evenement bij 
ons aanvragen. 

Grote evenementen in 2015 vóór 
1 december 2014 aanmelden



Ferry Hoekstra is sinds de 
verkiezingen raadslid namens 
Gemeentebelangen. Hij wil op 
deze plaats een toelichting geven 
op de voorgenomen samenwerking 
van Uithoorn met drie andere 
gemeentes. Morgenavond 
bespreekt de raad dit onderwerp.

Raad bespreekt samenwerking met Buurtbeheer

‘Uithoorn gaat samenwerken om zelfstandig te blijven’

R A A D S A G E N D A

Datum: 27 november 2014
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening en inspreken 
burgers 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.35 uur

3   Besluitvorming 
samenwerking DUO+ 
19.40 uur

4   Derde tussentijdse 
rapportage 20.15 uur

Let op: de tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 29 januari 
2015. Op www.uithoorn.nl 
kunt u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Hier vindt u ook de data van
commissievergaderingen.
De eerstvolgende hiervan zijn 
in de week van 8 december.
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Als de gemeenteraden 
van Uithoorn, Diemen, 
Ouder-Amstel en De 
Ronde Venen er 
morgen avond mee 
instemmen, dan 
starten deze gemeentes 
een intensieve ambtelijke 
samenwerking. Hoek-
stra: “Uithoorn is te 
klein om de toe nemende 
hoeveelheid taken 
zelfstandig uit te 
voeren. We kunnen ons 
de inhuur van de specia-
listische kennis die daar-
voor nodig is simpelweg 
niet veroorloven.”

Zeggenschap
Samenwerken is dus 
het devies, maar wel 
onder de juiste voor-
waarden. Hoekstra: 
“Het is belangrijk 
dat we zeggenschap 
houden over de inhoud 

van beleid. Zodat de 
identiteit van Uithoorn 
als mooie plaats aan de 
Amstel waar het goed 
wonen en werken is niet 
in het gedrang komt.”

Kennis delen
Die randvoorwaarden 
zijn de reden dat Uithoorn 
nu uitkomt bij Diemen, 
Ouder-Amstel en 
De Ronde Venen. 
“De samenwerking 
moet zich richten op 
het effi ciënt maken 
van processen”, vertelt 
Hoekstra. “We gaan 
puur kennis en 
mankracht delen, 
en samen goede werk-
wijzen ontwikkelen.”

100.000 inwoners
Hoekstra ziet nog een 
voordeel: door de 
aanstaande samenwer-

king, die morgenavond 
door de gemeenteraden 
van alle vier de deelne-
mers wordt behandeld 
en die DUO+ is 
gedoopt, ontstaat een 
verband dat ruim 
100.000 inwoners ver-
tegenwoordigt. “Het 
Rijk hecht waarde aan 
grotere gemeentes. Dit 
kan een manier zijn om 
zelfstandig te blijven én 
te voldoen aan de lande-
lijke richtlijnen.”

Persoonsgegevens
Morgenavond moet er 
eerst nog wel gestemd 
worden. “Mocht één 
van de raden het licht 
op rood zetten, dan 
gaan we niet automa-
tisch met zijn drieën 
door”, vertelt Hoekstra. 
“We moeten dan 
opnieuw naar de situatie 

Raadslid Ferry Hoekstra van 
Gemeentebelangen

kijken. Maar ik verwacht 
geen grote obstakels.” 
Hoekstra denkt dat er 
in de Uithoornse raad 
vooral aandacht zal 
zijn voor de fi kse inves-
tering in nieuwe ICT 
en voor de omgang 
met de beveiliging 
van persoonsgegevens. 

“Dat zijn natuurlijk 
ook zeer belangrijke 
onderwerpen.”

Met elkaar
In de praktijk van de 
samenwerking zal er 
geen grote rol voor de 
gemeenteraad zijn 
weggelegd. “De colleges 
van burgemeester en 
wethouders gaan met 
elkaar aan de slag. 
Ze hoeven dan niet 

voor alles naar de raad 
voor goedkeuring.”

Gemotiveerd
Hoekstra ziet nog 
wel een belangrijk 
aandachtspunt voor 
de samenwerking. 
“We moeten oppassen 
dat de samenwerking 

niet een bestuurslaag 
op zich wordt.” 
Hoekstra noemt in 
dit verband de drie k’s: 
met de samenwerking 
moeten de kwetsbaar-
heid en de kosten 
omlaag, en de kwaliteit 
omhoog. “Het moet 
écht een voordeel 
opleveren. Ik denk 
dat de hele raad 
gemotiveerd is om dat 
scherp te bewaken.”

Benieuwd
Tegelijkertijd: “Het 
is belangrijk dat de 
gemeenteraden het 
project een kans geven 
en niet te snel op de 
rem trappen. We geven 
de colleges van B&W 
een mandaat, dan 
moeten ze ook de ruimte 
krijgen om het te laten 
groeien.” Zeker is dat 
de raad tweemaal 
per jaar een rapportage 
ontvangt over de 
voortgang. Hoekstra: 
“Op die manier 
kunnen we het proces 
goed bewaken. Het 
is allemaal ook 
zo nieuw. Uiteindelijk 
zijn we allemaal 
benieuwd hoe het in 
de praktijk uitpakt.” 

Zowel de commissie-
leden als de vertegen-
woordigers van 
Buurtbeheer toonden 
zich tevreden met de 
samenwerking, al 
kende het proces een 
moeizame start. 
Mevrouw Moeijes: 
“We voelden ons eerst 
niet gehoord. Nu zien 
we de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.” 

Bruggenbouwer
Raadslid Verhaar van 
Gemeentebelangen 
wilde hoe Buurtbeheer 
de eigen rol ziet. De 
heer Roseboom sprak 
daarop van meerdere 
rollen, waaronder die 
van initiatiefnemer, 
informatiemakelaar 
en adviseur. De belang-
rijkste rol is die van 
bruggenbouwer tussen 
alle inwoners. 

Vrijwillig
Op een vraag van 
de heer Verhaar of 
buurtbeheer op termijn 
zou kunnen verdwijnen, 
antwoordde mevrouw 
Oudshoorn dat Buurt-
beheer vrijwillig is en 
niet kan worden opgelegd 
wanneer een wijk er 
geen behoefte aan heeft. 

Stichting
Mevrouw Elgersma 
van Ons Uithoorn 
wilde weten waarom 
er een stichting wordt 
opgericht voor het 
participatiefonds. 
Volgens mevrouw 
Oudshoorn gebeurt dat 
omdat uit onderzoek 
blijkt dat externen wel 
bereid zijn om geld te 
storten in het fonds, 
zolang dat aan het 
einde van het jaar 
maar niet terugvloeit 

naar de algemene 
middelen van de 
gemeente. Met een   
stichting wordt 
doneren voor iedereen 
aantrekkelijk. 

Online
Namens DUS! wilde 
mevrouw Henraat 
nog weten hoe het zit 
met de communicatie 
van Buurtbeheer. 
Dat ging altijd via 
een website van de 
gemeente. Dat blijft 
zo, met doorlinks 
naar de websites 
van de buurtbeheren. 
Buurtbeheer krijgt 
zelf de regie over 
deze sites. De notitie 
Buurtbeheer werd in 
de raadsvergadering 
van 6 november door 
de raad aangenomen. 

Kijk voor meer informatie op www.uithoorn.nl. Volg de raad op Twitter, via @RaadUithoorn

De Gemeenteraad van 
Uithoorn informeert u 
over zijn activiteiten

‘Belangrijk dat we zeggenschap 
houden over inhoud van beleid’

In de commissie Leven van 30 
oktober werd de notitie Buurt-
beheer 2014 besproken. Tijdens 
de vergadering spraken onder meer 
mevrouw Moeijes van buurtbeheer 
Legmeer en de heer Roseboom van 
buurtbeheer Zijdelwaard met porte-
feuillehouder mevrouw Oudshoorn 
over de samenwerking tussen de 
gemeente en Buurtbeheer. 
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