
G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
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

Klant Contact Centrum /receptie 
Zonder afspraak:
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

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen en 
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie 
adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van 
bouwwerken. Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? meld u aan 
via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder 
spreken?
U kunt een afspraak maken via 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

W W W . U I T H O O R N . N L

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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den 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 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.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhin-

der Legmeer-West, fase 4,5 en 6. Inzageperiode van 20 oktober 2017 tot en 
met 30 november 2017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R. Noor-
hoff, (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 7’. Inzageperiode van 2 november 2017 
t/m 13 december 2017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt, Regentes gebouw B. Inzageperiode 
van 17 november 2017 t/m 28 december 20017. Inlichtingen bij Afdeling wo-
nen en werken, R. Noorhof (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Inzageperiode 
van 30 november 2017 t/m 10 januari 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en 
werken, A. Stevens (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Achterweg 15, het oprichten van een open veldschuur (ontvangen 9 novem-

ber 2017);
- Achterweg 54 en 58, het maken van een overdekte brug tussen de percelen 

(ontvangen 16 november 2017); 
- Kerklaan 16, exploitatievergunning horecabedrijf Dorpshuis De Quakel (ont-

vangen 15 november 2017).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeerplein, aanvraag ontvangen van Buurtbeheer De Legmeer voor het or-

ganiseren van een kerstviering op 16 december 2017 van 12.00 – 16.00 uur 
(ontvangen 20 november 2017).

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 62, exploitatievergunning horecabedrijf Hertog Jan op ‘t Wa-

ter (ontvangen 14 november 2017). 
- Wilhelminakade 39, exploitatievergunning horecabedrijf La Musette (ontvan-

gen 16 november 2017). 
- Amstelplein, aanvraag ontvangen van Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de 

Amstel voor het organiseren van een Streekmarkt op 23 juni 2018 (ontvangen 
2 november 2017);

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 27, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 16 november 2017). 
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Gemeente Uithoorn/ De Kwakel, aanvraag vergunning reclameborden en 

spandoeken ten behoeve van gemeenteraadsverkiezingen (ontvangen 10 no-
vember 2017).

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGS-
 VERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1, onder d (brandveilig gebruik) van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen 
voor het hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Randweg 125, het in gebruik nemen van huisvesting voor tijdelijke arbeidsmi-

granten.
Genoemd plan ligt van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 janu-
ari 2018 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze 
termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en 
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 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
- Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Ca-

fé Cobus voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2018. 
(verzonden 21 november 2017).

- Achterweg 27, omgevingsvergunning voor het bouwen van een stekruimte 
(verzonden 22 november 2017).

Afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen Burgerzaken / Klant-
ContactCentrum / receptie:
- Sinterklaas dinsdag 5 december 2017 tot 15.30 uur open;
- Eerste kerstdag maandag 25 december 2017 hele dag gesloten
- Tweede kerstdag dinsdag 26 december 2016 hele dag gesloten.
- Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2018 hele dag gesloten.

Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig onli-
ne een afspraak maken via www.uithoorn.nl Ons afsprakensysteem 
houdt rekening met de feestdagen.

Openingstijden tijdens de 
feestdagen

Vanaf 27 november beginnen we 
met de werkzaamheden voor het 
verplaatsen van de fi etsbrug Noord-
dammerweg in De Kwakel. De werk-
zaamheden duren tot ongeveer 19 
januari 2018 (afhankelijk van het 
weer).

Wat gaat er gebeuren
De fietsbrug ligt nu ter hoogte van 
Linie. De brug wordt verplaatst en 
komt dan ter hoogte van Tamboer te 
liggen. Het fietspad van de Noord-
dammerweg wordt daarna verlengd 
zodat deze aansluit op de brug. Er 
komt ook een plateau (grote drem-
pel) op de plaats waar het fi etspad 
met de Vuurlijn kruist. 

Planning werkzaamheden  
- Vanaf 27 november wordt de fun-

dering van het nieuwe fietspad 
neergelegd.

- Vanaf 4 december worden de 
funderingspalen op de nieuwe 
plek gezet en halen we de brug 
weg (op 8 december).

- Vanaf 11 december worden de 
overige delen van de brug én de 
brug zelf verplaatst naar de nieu-
we plek (op 13 december).

- Vanaf 18 december wordt de ver-
harding van het nieuwe fi etspad 
neergelegd.

- Vanaf 2 januari passen we de 
Vuurlijn aan. Deze werkzaamhe-

den duren ongeveer 3 weken.  
De planning is afhankelijk van het 
weer. Als de planning verandert of 
uitloopt dan leest u dat hier terug.

Bereikbaarheid
Het bestaande fi etspad en de fi ets-
brug sluiten we af op de dag dat de 
fi etsbrug wordt weggehaald. Voor de 
gebruikers van deze brug komt er 
een omleidingsroute. Op hetzelfde 
moment sluiten we ook het gedeel-
te van de Vuurlijn tussen de Noord-
dammerweg en het parkeerterrein 
bij Qui Vive voor al het verkeer. Ook 
voor deze gebruikers is er een omlei-
dingsroute. Als de brug op de nieuwe 
locatie ligt zal de Vuurlijn weer open 
zijn voor al het verkeer. De fi etsbrug 
kan pas gebruikt worden als de ver-
harding van het fi etspad is neerge-
legd. De fi etsbrug en hetzelfde ge-
deelte van de Vuurlijn wordt opnieuw 
afgesloten voor al het verkeer als we 
het plateau (drempel) gaan maken. 
Dan is er weer een omleidingsrou-
te voor alle gebruikers. Het kruispunt 
tussen de Noorddammerweg en het 
parkeerterrein bij Qui Vive blijft open 
voor al het verkeer. Het parkeerter-
rein van Qui Vive kunt u bereiken 
maar dan alleen via de Watsonweg. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen bel met het Klan-
ten Contact Centrum (0297-513111).

Verplaatsen fi etsbrug 
Noorddammerweg

Als u een evenement gaat organiseren waarbij meer dan 2000 bezoe-
kers verwacht worden, dan moet u dit ruim tevoren bij de gemeente 
melden (voor 1 december 2017). Kijk op www.uithoorn.nl voor meer in-
formatie en aanmelden.

Grote evenementen in 2018 
voor 1 december 2017 
aanmelden!

De laatste tijd krijgen onze boa’s 
(Buitengewoon Opsporingsambte-
naar) steeds meer meldingen binnen 
dat er fout geparkeerd wordt op de 
openbare invalidenparkeerplaatsen 
bij het winkelcentrum Zijdelwaard. 
Fout geparkeerde auto’s zijn een 
van de grootste bronnen van erger-
nis voor diegenen die de plaats écht 
nodig heeft. Voorkom een hoge boe-
te en let op bij het parkeren. 

Openbare Invalidenparkeerplaats
Alleen personen in het bezit van een 
gehandicaptenparkeerkaart (be-
stuurder of passagier) mag parke-
ren op een openbare invalidenpar-
keerplaats (zonder kentekenbordje 
onder het blauwe bord). Deze kaart 
moet altijd duidelijk zichtbaar achter 
de voorruit liggen. Wie geen (geldi-
ge) gehandicaptenparkeerkaart a en 
wel op een openbare invalidenpar-
keerplaats parkeert kan een boete 
krijgen van € 370,-. 
U herkent de openbare gehandicap-
tenparkeerplaats aan het rechthoe-
kige blauwe bord met een witte P en 
met de witte rolstoel. Zodra u dit ver-

keersbord (E6) tegenkomt, mag u 
hier NIET parkeren zonder gehandi-
captenparkeerkaart. Het witte kruis 
op een parkeerplaats is alleen ter 
ondersteuning en maar is niet ver-
plicht. 

Melden
U kunt overlast melden via www.uit-
hoorn.nl/melden. Dit betekent niet 
dat er direct gecontroleerd wordt. De 
meldingen helpen ons wel in beeld te 
krijgen of hier sprake is van structu-
rele problemen zodat we hier even-
tueel beter op kunnen inspelen. 

Boa’s
Onze Buitengewoon Opsporings-
ambtenaren (boa’s) helpen toezicht 
te houden op de lokale orde en vei-
ligheid in de gemeente Uithoorn. Zij 
controleren of mensen zich aan de 
regels houden en geen overtredin-
gen begaan, zoals fout parkeren 
of het overtreden van milieuregels. 
Zij mogen verdachten aanhouden 
en boetes uitschrijven. Naast onze 
boa’s handhaaft de politie ook op 
foutparkeerders. 

Foutparkeren kan u € 370,- 
kosten

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Torenvalk 15, omgevingsvergunning voor realiseren van een overkapping 

naast de garage (verzonden 14 november 2017).
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 11-13. Drank- en horecavergunning verleend aan de exploi-

tant van het horecagedeelte van De Viskeuken. (verzonden op 14 november 
2017). 

- Koningin Julianalaan 18. Kennisgeving incidentele festiviteit voor het ten ge-
hore brengen van geluid op 18 november 2017; 8 december 2017 en 9 decem-
ber 2017 en 13 januari 2018 en 10 februari 2018 (verzonden op 15 november 
2017). 

- Ontheffi ng later sluitingsuur exploitant The Party Factory Uithoorn B.V. op 9 
december 2017 naar 02.00 uur (verzonden op 22 november 2017). 

- Amstelplein 37, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van Albert Heijn 
Amstelplein (verzonden 23 november 2017).

Zijdelwaard (Europarei)
- Monnetfl at 1a, omgevingsvergunning het gebruiken van een bedrijfsruimte in 

strijd met het bestemmingsplan (verzonden 21 november 2017).
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan IJsclub Frisse Vreugde De Kwakel en Feestcomi-

té De Kwakel voor het organiseren van een schaatstocht door de Uithoornse 
Polder in het winterseizoen 2017/2018. (verzonden 10 november 2017). 

 MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST NZKG
De gemeente heeft zogenaamde basistaken (milieutaken op het gebied van ver-
gunningverlening, handhaving en toezicht bij complexe bedrijven/activiteiten) uit-
besteed aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG).
Middels ondertekening van dit mandaatbesluit verleent het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Uithoorn mandaat, machtiging en vol-
macht aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor de 
uitvoering van bovengenoemde basistaken.
Het mandaatbesluit ligt ter inzage in gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uit-
hoorn.

 TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 BURG. VAN MEETELENSTRAAT 16-20
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp-
bestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20 met identificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPMeetelenstr1620-OW01 met ingang van 30 november 2017 
gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Burg. Van Meetelen-
straat 16-20 is het ingediende verzoek om een wijziging van het bestemmings-
plan van bedrijf naar wonen ten bate van de realisatie van een appartementenge-
bouw op de van percelen Burg. Van Meetelenstraat 16-20.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20 ligt vanaf donder-
dag 30 november 2017 tot en met woensdag 10 januari 2018 ter inzage. Het ont-
werpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.  
Uithoorn, 29 november 2017

 BEKENDMAKING VERPLICHTING TOT GEBRUIK VAN HET 
 DIGITAAL OPKOPERS REGISTER (DOR) GEMEENTE UITHOORN
Het college heeft op grond van de artikelen 437 eerste lid van het Wetboek van 
Strafrecht, artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex. Artikel 437 eerste lid van het 
Wetboek van Strafrecht, en de artikelen 2:67 en 2:68 van de APV gemeente Uit-
hoorn besloten om handelaren in gebruikte goederen verplicht te stellen om deze 
goederen te registreren in het DOR. Voor het registreren van deze goederen mag 
uitsluitend het digitaal opkopers register gebruikt worden. Het aanwijzingsbesluit 
is bekend gemaakt via Overheid.nl




