
Kappen bomen Prinses 
Christinalaan / Kuyperlaan
Voor de bouw van het nieuwe Inte-
graal Kind Centrum (brede school) 
op de hoek van de Prinses Christina-
laan / Kuyperlaan in Uithoorn, is het 
noodzakelijk dat er 25 bomen gekapt 
worden. In het nieuwe ontwerp ko-
men er weer 25 nieuwe bomen voor 
terug. Het ontwerp voor de buiten-
ruimte rond de nieuwe school moet 
nog in detail uitgewerkt worden. Wel-
ke boomsoorten er nieuw geplant 
gaan worden is nu nog niet bekend. 

Op www.uithoorn.nl staat een over-
zichtstekening met welke bomen er 
gekapt worden en op welke plek de 
nieuwe bomen geplant worden.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan 
kunt u contact opnemen met de heer 
Valkenburg van de afdeling Leefom-
geving op telefoonnummer (0297) 51 
31 11 of per e-mail via gemeente@
uithoorn.nl t.a.v. dhr. E. Valkenburg.
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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

- 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
Tijdelijk: 
- 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.

- Concept welstandsnota 2014, Inzageperiode van 6 december 2013 tot en 
met 19 december 2013 voor inspraak. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.N. Wagenaarweg 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

de gevel Ontvangen 2 8 november 2013.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een Intergraal Kindcentrum Thamerdal. Ontvangen 28 november 2013.

Afsluiting 
Pastoor J. van 
Dijklaan De Oker 
in De Kwakel
Vanaf 10 december 2013 begin-
nen wij met herstelwerkzaamhe-
den aan de rijweg van de Pas-
toor J. van Dijklaan tussen de 
Boterdijk en Pastoor J. van Dij-
klaan nr. 2 (De Kwakel). De ver-
wachting is dat deze werkzaam-
heden op vrijdag 13 december 
2013 klaar zijn. Om de wonin-
gen in het plan De Oker te kun-
nen bereiken wordt er een omlei-
ding ingesteld. De omleiding zal 
lopen via de Boterdijk, bouwweg 
HSB naar de Pastoor L. Pullen-
laan en vice versa. De omleiding 
zal door borden worden aange-
geven.

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

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

 

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE UITHOORN 
Per januari 2014 

Website (www.uithoorn.nl) 
 Zondag 0:00                         24:00  

Maandag 0:00                         24:00 
Dinsdag 0:00                         24:00 
Woensdag 0:00                         24:00 
Donderdag 0:00                         24:00 
Vrijdag 0:00                         24:00 
Zaterdag 0:00                         24:00 

 Producten-/dienstenbalie 

 

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Maandag   met afspraak               
Dinsdag   met afspraak               
Woensdag                    met afspraak zonder afspraak met afspraak   
Donderdag   met afspraak               
Vrijdag                                    met afspraak                   

              Loket Werk en Inkomen (G2) 

 

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Maandag   zonder afspraak (in Uithoorn) met afspraak (in U+A)         
Dinsdag   zonder afspraak (in Aalsmeer) met afspraak (in U+A)         

Woensdag       met afspraak (in U+A)      
       zonder afspraak (in U+A)      

Donderdag   zonder afspraak (in Uithoorn) met afspraak (in U+A)         
Vrijdag   zonder afspraak (in Aalsmeer)                   

              Loket Wonen, Welzijn en Zorg (G2) 
 

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 Maandag   zonder afspraak (in U+A) met afspraak (in U+A)         

Dinsdag   zonder afspraak (in A) met afspraak (in U+A)         
Woensdag   zonder afspraak (in U) met afspraak (in U+A)      
Donderdag   zonder afspraak (in A) met afspraak (in U+A)         
Vrijdag   zonder afspraak (in U)                   

              Gemeentewerf en scheidingsdepot 

 

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 Maandag   zonder afspraak  zonder afspraak          

Dinsdag                   
Woensdag   zonder afspraak  zonder afspraak       
Donderdag                   
Vrijdag   zonder afspraak  zonder afspraak          
Zaterdag  zonder afspraak  zonder afspraak      

              Receptie Gemeentehuis (1423 AJ 16) 
   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Maandag   zonder afspraak         
Dinsdag   zonder afspraak         
Woensdag   zonder afspraak    
Donderdag   zonder afspraak         
Vrijdag   zonder afspraak                   

              Telefoon algemeen (0297 - 513 111) 
   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Maandag             
Dinsdag             
Woensdag             
Donderdag            
Vrijdag                 

              

Openingstijden gemeentehuis 
op 5 december
Het gemeentehuis en gemeentewerf zijn gesloten op donderdag 5 de-
cember vanaf 16.00 uur (vanwege Sinterklaasavond). Vrijdag 6 septem-
ber zijn wij u weer graag van dienst.

Nieuwe openingstijden per 2014
Uithoorn moderniseert dienstverlening: 
meer zaken digitaal en op afspraak

Nieuwe tijden
We willen beter aansluiten bij de hui-
dige tijd. Daar waar alles en iedereen 
steeds digitaler wordt, kunnen en wil-
len wij niet achterblijven. Bovendien 
moeten wij zorgvuldig met onze fi-
nanciën omgaan. Als we onze dien-
sten en producten met minder geld 
maar met dezelfde kwaliteit – of beter 
– kunnen aanbieden, dan moeten we 
dat zo snel mogelijk doen. Een van 
de manieren om dit te bereiken is om 
onze openingstijden aan te passen 
en op afspraak te gaan werken. Per 
januari 2014 gelden er nieuwe ope-
ningstijden.

Gewijzigde openingstijden
Wanneer u ons nodig heeft voor een 
product of dienst moet u rekening 
houden met gewijzigde openingstij-
den voor de afdeling Publiekszaken. 
Zie onderstaand schema.

Op afspraak
Omdat de balie per januari minder 
uren open is dan nu, gaan we veel 
meer op afspraak werken. Dat heeft 
veel voordelen. Doordat we weten 
waarvoor de klant komt, zijn we goed 
voorbereid, kan de vraag in één keer 
worden beantwoord, heeft de klant 
de juiste spullen bij zich en wordt dus 
sneller geholpen. Door met afspra-
ken te werken, zijn er straks minder 
piekmomenten, kortere wachttijden 
en snellere antwoorden. Zo verbete-
ren we onze dienstverlening. Boven-
dien is het personeel effi ciënter in te 
zetten. 
Alleen op woensdagmiddag kun-
nen mensen nog zonder afspraak 
terecht, maar niet voor alle produc-
ten en diensten. Zo moet u voor het 
aanvragen van een vergunning echt 
een afspraak maken. Op woens-
dag bestaat een kans op wacht-

ti jden. Voorafgaand aan drukke 
vakantieperiode(n), kunnen klanten 
op woensdagavond zonder afspraak 
terecht.

Meer diensten online 
We hebben dit jaar veel voorberei-
dingen getroffen om meer producten 
en diensten aan te bieden in onze di-
gitale balie. En dat worden er steeds 
meer. Zo kunt u straks via de websi-
te bijvoorbeeld een evenementen- of 
horecavergunning aanvragen, of uw 
verhuizing online doorgeven of digi-
taal een subsidie aanvragen.

Campagne 
We voeren vanaf half november on-
der het motto ‘#minder loket, #meer 
internet’ vier maanden lang campag-
ne om u bekend te maken met de 
nieuwe openingstijden, het werken 
op afspraak en meer digitaal te kun-
nen regelen. In het campagnelogo 
duidt een klok – letterlijk en fi guurlijk - 
op de nieuwe tijden. 

Met posters informeren wij u over al-

Het kan u haast niet zijn ontgaan: per 1 januari 2014 voeren we een aan-
tal wijzigingen door in onze dienstverlening. We doen dat in opdracht 
van de gemeenteraad, maar vooral omdat de wijzigingen bijdragen aan 
een moderne en effi ciënte organisatie. 

le wijzigingen: de nieuwe openings-
tijden, diverse e-diensten, 24/7 web-
site en het feit dat er voor alle dagen 
- behalve de woensdagmiddag - een 
afspraak nodig is.

Vervolg op volgende blz.



 KENNISGEVING WELSTANDSNOTA 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de concept welstandsnota 2014 
van 6 december 2013 tot en met 19 december 2013 voor inspraak ter inzage ligt 
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Ook staat de concept welstands-
nota op de website. Binnen deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen ken-
baar 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.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 2. Vergunning aan basisschool De Kajuit voor het organiseren van 

een Sinterklaas viering op 5 december 2013 van 8.30 tot 12.00 uur en een 
Kerstviering op 19 december 2013 van 13.00 tot 21.30 uur. Bezwaar t/m 6 ja-
nuari 2014

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Verordening reiskosten & Verordening verlof en werktijden medewerkers 
griffie Uithoorn
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verorde-
ningen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend worden gemaakt. De 
werkgeverscommissie van de gemeenteraad Uithoorn heeft op 18 november 2013 
de volgende verordeningen vastgesteld:
-	 De	Verordening	verlof	en	werktijden	medewerkers	griffie	Uithoorn,	2014;
-	 De	Verordening	reiskosten	medewerkers	griffie	Uithoorn,	2013.	
Voor	meer	informatie	kunt	u	terecht	bij	de	griffie	of	het	cluster	P&O	van	de	gemeen-
te Uithoorn (0297- 513111).

 BEKENDMAKINGEN BELASTINGVERORDENINGEN 2014 
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, be-
kend dat zij in de vergadering van 7 november 2013 heeft besloten tot vaststel-
ling van:
- Verordening Forensenbelasting 2014
- Verordening Grafrechten 2014
- Verordening Hondenbelasting 2014
- Verordening Lig- en Kadegelden 2014
- Verordening Marktgelden 2014
-	 Verordening	op	de	heffing	en	invordering	Afvalstoffenheffing	2014
- Verordening Precariobelasting 2014
- Verordening Rioolaansluitrecht 2014 
De	datum	van	ingang	van	de	heffing	is	1	januari	2014.	De	verordeningen	zijn	van-
af 1 januari 2014 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
4 DEcEMBER 2013

OffIcIëLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Vervolg van vorige blz.




