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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.

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- 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, Jeugd-
wet) Uithoorn 2015 Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 december 2014. Inlich-
tingen 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 Haisma, 0297 
513 111.

- Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015. Inzageperiode: 22 oktober 2014 t/m 3 de-
cember 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.

- Bestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Beroepsperiode: 5 december 
2014 t/m 15 januari 2015. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff (0297) 
513111.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 174 achter, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

tijdelijke brug. Ontvangen 27 november 2014.

 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 41, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de constructie. Be-

zwaar: t/m 7 januari 2015.
De Kwakel
- Chrysantenlaan 32, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een rookgaska-

naal ten behoeve van een houtkachel. Bezwaar: t/m 5 januari 2015.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders over 
het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een 
vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 
513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en 
het aanvragen van spreektijd.

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN CULTUURCLUSTER 
 DORPSCENTRUM
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 27 november 2014 
het bestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum als vervat in planidentifi catiecode 
NL.IMRO.0451.BPCultuur-VG01 ongewijzigd heeft vastgesteld.
Toelichting
Op 11 februari 2010 heeft de raad het Masterplan Dorpscentrum vastgesteld. Eén van 
de ontwikkelingen binnen dit masterplan is het creëren van een cultuurcluster aan het 
Marktplein. Dit ter versterking van de voorzieningenstructuur aan de Amstel. Inmiddels 
is de voorgenomen ontwikkeling zover gevorderd dat deze planologisch is vertaald 
naar een ontwerpbestemmingsplan. Binnen het bestemmingsplan krijgt de locatie de 
bestemming ‘Cultuur en ontspanning’. Binnen het bestemmingsplan zijn binnen deze 
bestemming op de eerste en tweede bouwlaag sociale-, educatieve en/of culturele ac-
tiviteiten (zoals een theater, bibliotheek, bioscoop), detailhandel, horeca en dienstver-
lening toegestaan. Op de tweede bouwlaag zijn woningen en aantal hotelkamers toe-
gestaan. Daarnaast is nog een ondergrondse parkeergarage toegestaan. Omdat de re-
alisatie van het cultuurcluster met woningen en parkeergarage in strijd is met het gel-
dende bestemmingsplan moet dit worden aangepast. 
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 5 
december 2014 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt daarnaast gedu-
rende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meer-
wijk 16 Uithoorn en in het informatiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 Uithoorn. 
De openingstijden staan aangegeven op de website van de gemeente.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (5 december 2014 tot en met 15 januari 
2015) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door de-
genen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belangheb-
benden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeen-
teraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad 
heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet 
schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een 
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden 
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt in 
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, tenzij bin-
nen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is 
ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend 
dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist.
Uithoorn, 3 december 2014
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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

Bisdom Haarlem-Amsterdam en Ont-
wikkelcombinatie Hart aan de Amstel 
zijn het eens geworden over de con-
dities waaronder het bisdom (als ge-
machtigde van de parochie) de H. Jo-
annes de Doperkerk, beter bekend 
als de Schanskerk, verkoopt aan de 
ontwikkelcombinatie. Op 27 novem-
ber 2014 hebben het bisdom en de 
ontwikkelcombinatie een koopover-
eenkomst getekend in aanwezigheid 
van de burgemeester van Uithoorn.

Plannen voor kerk en omgeving
Hart aan de Amstel wil woningen 
bouwen in en rond het kerkgebouw. 
De torens, het front en de pasto-
rie blijven behouden. Voor het oor-
spronkelijke schip (middenschip en 
zijbeuken) liggen er twee scenario’s: 
in stand houden óf sloop en herbouw 
met behoud van de contouren. Het 

in de jaren ’60 aangebouwde deel, 
waaronder het priesterkoor, zal ver-
dwijnen. Eerder is overeengekomen 
dat de nieuwe eigenaar van het kerk-
gebouw het eerste recht van koop 
heeft van de te ontwikkelen grond in 
het Schansgebied. Deze grond ligt 
naast het gebied van het kerkgebouw 
en is eigendom van de gemeente. De 
gemeenteraad heeft hiervoor in een 
eerder stadium de kaders voor ont-
wikkeling vastgesteld in het Master-
plan Dorpscentrum. De contouren en 
eisen voor de bebouwing zijn vervol-
gens vastgesteld door het college.
Hart aan de Amstel gaat de komende 
maanden hard aan het werk om de 
plannen verder vorm te geven en een 
aantal onderzoeken uit te voeren. 
Daarbij worden ook andere partijen 
betrokken. Hoe en wanneer dat pre-
cies gebeurt wordt nog uitgewerkt.

Koopovereenkomst voor 
Schanskerk 

facebook.com/




