
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

Afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen 
Burgerzaken / KlantContactCentrum / receptie:
- 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.

Afwijkende openingstijden Scheidingsdepot
- Eerste kerstdag maandag 25 december 2017: hele dag gesloten
- Tweede kerstdag 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
online een afspraak maken via www.uithoorn.nl 
Ons afsprakensysteem houdt rekening met de feestdagen.

Afval
Kijk voor gewijzigde tijden voor het ophalen van het afval op 
www.uithoorn.nl/afval 

Openingstijden tijdens de 
feestdagen

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
e offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 

van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële 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
officiële 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 griffiekosten 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.officielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.

elke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ontwerpbestemmingsplan ‘ uurlijn 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 wonen 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.

- Vaststelling Bestemmingsplan Randweg 145. Inzageperiode van 14 december 
2017 t/m 24 januari 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, A. Ste-
vens (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
- Steenwycklaan kavel 02, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten

van een woning (ontvangen 27-11-2017).
- Steenwycklaan (kad.nr. A2485), aanvraag omgevingsvergunning voor het op-

richten van een woning (ontvangen 30-11-2017).
- Randweg 121, aanvraag omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend

gebruik (ontvangen 27-11-2017).
- Boterdijk 119, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning (ontvangen 1-12-2017).
Dorpscentrum
- Prinsenhofje 101, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van

de entree/toegang (ontvangen 4-12-2017).

We wensen iedereen een 
feestelijke jaarwisseling toe!

Beperk overlast!
!!!!!!!!! !!!! !!! !!! !! !!!!!! !!! !!!!!!!!!! !!!! 
!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!

Hou je aan de regels
s!!!s!! !!! ssss!!!!!! ss! !!!! !! !!!!!!s !! !!! !!!!! !!! 
!!!!!!!! s s!!s !!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!

Afsteektijden vuurwerk
k! !!! !!!!!! !kk!!!!s !!!!!s!! !! !k!!!!!!!!!!! !k!!!! 
s!!!! kk! !! !k!!! kk!! 18:00 - 02:00

Welke leeftijd?
?! !!!!!k!!!!?!!! !!!! !!! s!!!! !!! !kk!!!!s !!!!! 
!! !!! !!! !!!!! !kk!!!!s! !!!! !!!!!!!!!! !!! s!!! !! 
s!!s !! !!!!!!!s!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!?!kk!!!!s

Wanneer kopen?
?! !!!s!!!!!!!! !!! !kk!!!!s ?!!!! k!? k! !! ?! !!?!!!!!! 

Vuurwerk 
afsteken?

Nieuwe bussen bij start 
concessie Amstelland 
Meerlanden op 10 december 2017
Op zondag 10 december 2017 gaat 
de nieuwe busconcessie Amstel-
land Meerlanden van start. Dit is het 
gevolg van de vorig jaar door Con-
nexxion gewonnen aanbesteding. 
Connexxion laat per december 170 
nieuwe bussen instromen. In april 
volgen er nog 100 elektrische bus-
sen. De nieuwe bussen zijn voorzien 
van wifi , oplaadpunten voor mobiele 
apparaten en leeslampjes.

R-net
Met de start van de nieuwe dienst-
regeling verandert er veel. De bus-
lijnen worden voor een groot deel
opgewaardeerd naar R-net. Dat be-
tekent een hoger frequentie (over-
dag rijden deze bussen 8x per uur)
en een hogere snelheid, waardoor
je eerder op je bestemming bent. Dit
gaat wel ten koste van enkele hal-
tes. De nieuwe bussen die ingezet
worden zijn voor een groot deel ge-
lede (harmonica) bussen van 18 me-
ter lengte. In Uithoorn gaan drie van
deze Rnet-lijnen rijden: 340 tussen
Haarlem en Mijdrecht, 342 tussen
Uithoorn Busstation en Schiphol Pla-
za en 347 tussen Uithoorn Bussta-
tion en Amsterdam Centraal. Deze
laatste twee lijnen rijden ’s nachts als
N42 en N47 door. De andere buslij-
nen die in Uithoorn gaan rijden zijn
de 174 en de 242. Lijn 174 rijdt van
het Amstelplein via Uithoorn Bussta-
tion en de Legmeer, via het zieken-
huis Amstelland naar Amstelveen

Busstation. Buslijn 242 rijdt in de 
spits tussen Mijdrecht via Uithoorn 
Busstation naar Amsterdam Station 
Zuid.

AML fl ex
In de kleinere kernen als Nes aan de 
Amstel wordt de buslijn vervangen 
door vraaggestuurd OV; AML flex. 
Dit is tussen 7.00 en 21.00 uur te re-
serveren tegen regulier OV-tarief. 
Je kunt via een speciale App vra-
gen om opgehaald te worden op een 
bepaalde datum en tijdstip. Je geeft 
aan bij welke bushalte je zult staan 
op dat tijdstip. www.youtube.com/
watch?v=GMKNCXWw5dQ 

Geen contact geld meer in de bus
Reizigers die op de bus een los 
kaartje kopen kunnen dit voortaan 
niet meer met contant geld doen. 
Betalen met pin of creditcard is de 
nieuwe manier van betalen van los-
se ritten of vooraf een ticket kopen in 
een app van Tranzer of Pweep! De 
OV-chipkaart blijft echter het voor-
deligst en het meest gemakkelijk. 
Arriva verzorgt het busvervoer tus-
sen Uithoorn Busstation via De Kwa-
kel en Alphen aan den Rijn NS-Sta-
tion. Hier blijft buslijn 147 2x per uur 
rijden. Syntus verzorgt het busver-
voer tussen Uithoorn en Mijdrecht en 
Breukelen. Vanaf 10 december 2017 
rijdt lijn 130 4x per uur tussen Uit-
hoorn Busstation en Breukelen NS-
station.

Collectieve aanvullende 
verzekering
Speciaal voor mensen met hoge 
zorgkosten en een relatief laag in-
komen biedt de gemeente Uithoorn 
in samenwerking met Zorg en Ze-
kerheid twee collectieve aanvullen-
de verzekeringen tegen ziektekos-
ten aan. Een goede ziektekostenver-
zekering is voor iedereen belangrijk. 
Daarnaast is een goede aanvullende 
verzekering van groot belang om de 
meeste kosten geheel of gedeeltelijk 
vergoed te krijgen. In samenwerking 
met Zorg en Zekerheid biedt de ge-
meente Uithoorn twee verzekerings-
pakketten aan: AV-gemeente-Stan-
daard en AV-gemeente-Top.

Geen verplicht eigen risico
De overheid heeft bepaald dat er een 
verplichte eigen risico geldt. Dit houdt 
in dat als u bepaalde medische kos-
ten maakt de eerste € 385,00 voor 
uw eigen rekening komen. Dit ei-
gen risico heeft de gemeente in 2018 
meeverzekerd, waardoor u naast uw 
maandelijkse premie geen eigen risi-
co meer hoeft te betalen. 

Voordelen
- De gemeente betaalt mee aan uw 

zorgverzekering.
- U krijgt korting op de basisver-

zekering en op de aanvullende
zorgverzekering.

- U krijgt ruime vergoedingen voor
andere brillen/ lenzen, fysiothera-
pie, tandartskosten en de eigen
bijdrage CAK.

- Zorg en Zekerheid accepteert ie-
dereen, zonder medische keu-
ring.

Voorwaarden voor deelname
Wilt u weten of u in aanmerking komt 
voor deze verzekeringen en aan wel-
ke voorwaarden u moet voldoen? 
Kijk dan op www.uithoorn.nl voor de 
uitgebreide informatie over deelna-
me aan deze verzekeringen of bel 
met de gemeente tijdens het dage-
lijkse telefonisch spreekuur tussen 
09.00 en 10.30 van het Sociaal Loket 
op (0297) 513 111. U kunt ook bin-
nenlopen tijdens het inloopspreek-
uur iedere woensdag tussen 13.00 
en 17.00 uur. 

Voor meer inhoudelijke informatie 
over deze twee pakketten kijkt u op 
www.gezondverzekerd.nl. 

Maatregelen rondom de 
jaarwisseling
Tijdens oud en nieuw zullen wij een 
aantal maatregelen treffen voor het 
veilig laten verlopen van de jaarwis-
seling. Welke maatregelen dat zijn 
leest u hier.

Afvalbakken
Alle afvalbakken in de gemeente wor-
den vanaf 25 tot 31 december 2017 
weggehaald. De afvalbakken bij win-
kelcentra zijn als laatste aan de beurt. 
Wij plaatsen de bakken in de week 
van 2 tot 6 januari 2018 weer terug.

Alle ondergrondse containers 
dicht op 31 december
Alle ondergrondse containers wor-

den op 31 december vanaf 10.00 uur 
afgesloten. Op 1 januari worden alle 
containers weer geopend. Wij advi-
seren u om zelf ook maatregelen te 
treffen om vuurwerkschade te voor-
komen. Dit kunt u doen door bijvoor-
beeld aanhangers en afvalcontai-
ners van straat weg te halen en het 
afval niet naast de ondergrondse 
containers te plaatsen.

Wijziging wijkindeling 
afvalinzameling
In 2018 zijn een aantal straten in een 
andere wijk ingedeeld. Dit heeft te 
maken met de routes die de afval-
inzamelaar moet rijden. Zoek op de 

Afsteken vuurwerk
Op 28, 29 en 30 december mag je 
vuurwerk kopen. In Uithoorn koop je 
vuurwerk bij Van der Schaft Tweewie-
lers in de Dorpsstraat en bij Blom en 
Blom Fietsexperts aan de Arthur van 
Schendellaan. De minimumleeftijd 
voor het kopen van vuurwerk hangt af 
van het soort vuurwerk dat je koopt. 
Kijk op www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/vuurwerk voor meer informa-
tie hierover. Je mag alleen vuurwerk 
afsteken op oudjaarsavond tussen 

18.00 en 02.00 uur. Hou je aan de re-
gels en voorkom een HALT-straf (als 
je 18 jaar of jonger bent). Meer infor-
matie lees je op www.halt.nl. 

Overlast
Klachten over vuurwerk kunt u mel-
den bij de politie. Bij spoed of heter-
daad 112 en anders via het algeme-
ne nummer 0900 - 8844. Meer infor-
matie via www.vraaghetdepolitie.nl of 
www.politie.nl

Werk in uitvoering
ASFALTERINGSWERKZAAM-
HEDEN BOVENKERKERWEG 
AMSTELVEEN
Vanaf maandag 18 december en 
dinsdag 19 december vinden er as-
faltreparaties plaats op de Boven-
kerkerweg. De werkzaamheden zijn 
op de Bovenkerkerweg tussen Za-
gerij en de Burgemeester Wiegel-
weg inclusief de bushaltes aan de 
Burgemeester Wiegelweg en hal-
te Zetterij. Er zullen geen afsluitin-
gen plaatsvinden op de Bovenker-
kerweg maar u kunt hier wel overlast 
van hebben. Alleen de Zagerij word 
tijdelijk afgesloten. Er zijn verkeers-
regelaars aanwezig die de hulpdien-
sten ten alle tijden een vrije door-
gang geven. Voor vragen kunt con-

tact opnemen met de heer Kooiman 
van de Gemeente Amstelveen 06-
51619899

BAGGERWERKZAAMHEDEN 
LIBELLEBOS
Rond 8 januari worden de sloten in 
het Libellebos gebaggerd. Voor we 
dit kunnen doen, maken we de slo-
ten eerst goed bereikbaar. Vanaf 18 
december snoeien we bomen en be-
planting en leggen we veel rijplaten 
in het park neer zodat we de sloten 
goed kunnen bereiken. Gedeeltes 
van het park waar werkzaamheden 
zijn, worden afgesloten voor fi etsers 
en voetgangers. We verwachten dat 
we in maart 2018 klaar zijn met de 
werkzaamheden.

afvalkalender uw straat op en kijk in 
welke wijk u bent ingedeeld. 

Afval- en grondstoffenkalender
De afvalkalender 2018 wordt dit jaar 
weer bij u thuis bezorgd. De afvalka-
lender ligt ook op het gemeentehuis 
en het scheidingsdepot en kunt u 
downloaden via www.uithoorn.nl/afval 

App
Voor 2018 is er geen aparte app met 
informatie over afvalinzameling. De 
inzameldagen kunt u nu terugvin-
den op de afvalkalender (die u thuis 
op kunt hangen) of kijk op www.uit-
hoorn.nl/afval.

Vervolg op volgende blz.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Elbe 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel, 

(ontvangen 28-11-2017).
Thamerdal
- Nolenslaan 23, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een

dakkapel (ontvangen 1-12-2017).
Zijdelwaard (Europarei)
- Albert Verweylaan 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van

een dakkapel (ontvangen 26-11-2017).

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 27, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (ver-

zonden 27 november 2017).

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
- Amsterdamseweg 15a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee

vlaggenmasten (verzonden 29 november 2017).
- C. Verolmelaan 160-166 verklaring van geen bezwaar snuffelmarkt 21 t/m 24

maart 2018. 
- C. Verolmelaan 160-166 verklaring van geen bezwaar snuffelmarkt 26 t/m 29

september 2018.
- J.A. van Seumerenlaan 1 verklaring van geen bezwaar Freerun University

Bootcamp 8 t/m 10 december 2017.
De Kwakel
- Jaagpad 1a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke units ten

behoeve van een kinderdagverblijf (verzonden 6 december 2017).
- Kerklaan 16, exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 verleend

aan de exploitant van Dorpshuis De Quakel (verzonden 6 december 2017).
- Boterdijk 91. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 verleend

aan de exploitant van Poldersport B.V.(verzonden 6 december 2017). 
- Het Fort 55. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 verleend

aan de exploitant van Café Bar ‘t Fort (verzonden 6 december 2017). 
- Achterweg 140, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van

een bedrijfswoning in een plattelandswoning (verzonden 27 november 2017).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Legmeerplein. Vergunning verleend aan Buurtbeheer de Legmeer voor het or-

ganiseren van het evenement “Kerst in de Legmeer” op 16 december 2017.
(verzonden 6 december 2017). 

Dorpscentrum
- Burgemeester Brautigamlaan 2 GAR en Wilhelminakade 111 t/m 161, omge-

vingsvergunning voor het oprichten van 26 appartementen met parkeervoor-
ziening blok A (verzonden 6 december 2017). 

- Koningin Julianalaan 22-24. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 janua-
ri 2021 verleend aan de exploitant van Pizzeria-Ristorante IL Pappagallo (ver-
zonden 6 december 2017). 

- Wilhelminakade 62. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 ver-
leend aan de exploitant van Hertog Jan op het Water (verzonden 6 december 
2017). 

- Wilhelminakade 39H. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021
verleend aan de exploitant van restaurant “La Musette” (verzonden 6 decem-
ber 2017). 

Thamerdal
- Plesmanlaan 27. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 ver-

leend aan de exploitant van Stichting Buurthuis Thamerdal(verzonden 6 de-
cember 2017). 

- Admiraal Tromplaan 1-35, Admiraal Tromplaan 12-26 en Admiraal van Ghent-
laan 3-57, omgevingsvergunning voor de grootschalige renovatie van 51 wo-
ningen Thamerdal (verzonden 27 november 2017).

Dorpscentrum
- Wij hebben op 24-11-2017 een milieumelding ontvangen van de Herberg 1883 

Schans 108 te Uithoorn i.v.m. wijziging eigenaar. Deze bekendmaking strekt
alleen tot informatie.

Overige vergunningen Uithoorn / De Kwakel
- Mededeling: De winkels in Uithoorn en De Kwakel mogen op zondag 24 en 31 

december 2017 open zijn vanaf 8.00 uur. 

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN RANDWEG 145
Op 30 november 2017 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Be-
stemmingsplan Randweg 145 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.
BPRandweg145-VG01 vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het vaststellen van het bestemmingsplan Randweg 145 is het 
ingediende verzoek om het bestaande bedrijf gevestigd aan de Randweg 155 uit 
te breiden.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
14 december 2017 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is di-
gitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging van 14 december 2017 t/m 24 janua-
ri 2018 kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich 
tot de gemeenteraad 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 bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling 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 afloopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 13 december 2017

BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijd-
stip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

BEKENDMAKING BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING 2017

Door het college van B&W van de gemeente Uithoorn zijn de Beleidsregels Maat-
schappelijke ondersteuning 2017 vastgesteld. De Beleidsregels Maatschappelijke 
ondersteuning Uithoorn 2017 zijn op 1 oktober 2017 in werking getreden.

REGISTRATIE AANDUIDING (NAAM) VAN EEN POLITIEKE PARTIJ 
Een politieke partij die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is kan de 
naam van de partij laten registreren bij het centraal stembureau van de gemeen-
teraadsverkiezingen. Hiermee geeft de partij aan waarmee zij op de kandidaten-
lijst wenst te worden vermeld. 

U hoeft geen aanduiding te registreren als: 
1. uw partij in de raad zit en de aanduiding niet verandert;
2. de aanduiding al in het register politieke partijen van de Tweede Kamer of de

Provinciale Staten  Noord-Holland staat of 
3. u wilt deelnemen met een zogenoemde blanco lijst. Dit kan: een aanduiding is 

niet verplicht. Er staat dan alleen een nummer boven de lijst, geen naam.
Een formulier voor het indienen van een registratieverzoek is (kosteloos) ver-
krijgbaar bij Burgerzaken, Bureau Verkiezingen. Voor de aankomende verkie-
zingen geldt dat het registratieverzoek van een aanduiding uiterlijk 27 december 
2017 moet zijn ingediend. 
Waarborgsom 
Voor de gemeenteraadverkiezing geldt dat voor een registratie een waarborgsom 
van € 112,50 moet worden betaald aan de gemeente door overmaking van het 
genoemde bedrag op rekeningnummer: NL74INGB0000161260 t.n.v. ‘Bestuurs-
dienst Uithoorn, Burgerzaken, Bureau verkiezingen’ onder vermelding van ‘waar-
borgsom registratie aanduiding’ en de naam van de partij. Bij inlevering van een 
geldige kandidatenlijst bij de komende verkiezing wordt de waarborgsom terug-
betaald. 
Benodigde stukken 
Hoe registreer je de aanduiding 
Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de sta-
tuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam 
(‘aanduiding’) bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad laten registreren. 

Bij het registratieverzoek (model G1-1) voegt u: 
1. de statuten (vastgelegd in een notariële akte);
2. een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophan-

del;  
3. een bewijs van betaling van de waarborgsom, € 112,50. Deze storten wij terug 

nadat er een geldige kandidatenlijst voor deze verkiezing is ingeleverd. U kunt 
de waarborgsom betalen door het bedrag te storten op bankrekening van de
Gemeente Uithoorn dan wel Ouder-Amstel onder vermelding van ‘waarborg-
som verkiezingen registratie’. Een bewijs van betaling neemt u bij de registra-
tie mee;

4. een verklaring van de politieke partij, houdende aanwijzing van haar gemach-
tigde en plaatsvervangende gemachtigde (dit is onderdeel van model G1-1).
Deze gemachtigden hebben de bevoegdheid, de inleveraars van kandidaten-
lijst te machtigen om de naam van de politieke partij boven de lijst te plaatsen.

Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuur-
ders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koop-
handel. 
Beoordeling 
Een registratieverzoek wordt afgewezen wanneer: 
1. de aanduiding strijdig is met de openbare orde;
2. de aanduiding verwarrend is omdat deze geheel of in hoofdzaak overeenstemt 

met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering of 
met een aanduiding waarvoor al een registratieverzoek is ingediend;

3. de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers;
4. de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat;
5. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een door de

rechter verboden en ontbonden rechtspersoon;
6. op dezelfde dag een registratieverzoek wordt ingediend met gelijkluidende

aanduiding (tenzij dat andere verzoek al op een van de hierboven genoemde
gronden moet worden afgewezen);

Beslissing 
De beslissing van het centraal stembureau op het verzoek wordt aan de gemach-
tigde bekend gemaakt en ter openbare kennis gebracht op de in de gemeente ge-
bruikelijke wijze.
Waar indienen? 
Een registratieverzoek kunt u indienen bij het centraal stembureau: 
- per post: Gemeente Uithoorn - Burgerzaken, Bureau Verkiezingen,

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of 
- persoonlijk afgeven, hiervoor moet u een afspraak maken,

telefoon (0297) 513111.




