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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

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
Tijdelijk: 
- Concept welstandsnota 2014, Inzageperiode van 6 december 2013 tot en 

met 19 december 2013 voor inspraak. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, 
0297-513111.

- Uitbreiding tuingroendepots, Inzageperiode 13 november tot en met 27 decem-
ber. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297-513 111.

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

De Kwakel
- Jaagpad nabij 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

recreatiewoning met een berging. Ontvangen 10 december 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Legmeer-west fase 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

51 eengezinswoningen. Ontvangen 9 december 2013.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West).
- Gaastmeer 14 en 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en 

vergroten van een schuur aan de voorzijde. Ontvangen 5 december 2013.

 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
- Noorddammerweg 30, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van 

een sportieve buitenschoolse opvang. Beroep: t/m 5 februari 2014.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 120, omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

Integraal Kindcentrum Thamerdal. Bezwaar: t/m 21 januari 2014.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160-166. Melding ontvangen van The Society Shop b.v. voor 

het houden van een magazijnverkoop van 2 t/m 5 april en 1 t/m 4 oktober 2014.
- Wiegerbruinlaan 73, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelwij-

zigingen en het inpandig wijzigen van het bestaande bedrijfspand. Bezwaar: 
t/m 21 januari 2014.

- Wiegerbruinlaan 2-A en 2-B, vergunning kabels en leidingen voor het leggen 
van LS-kabel. Bezwaar t/m 21 januari 2014.

Industrieweg 15
- Vergunning verleend aan Hoveniersbedrijf loondiensten en vuurwerk B.H.M. 

Wiegmans voor het verkopen van consumentenvuurwerk op 28, 30 en 31 de-
cember 2013. Bezwaar t/m 23 januari 2013.
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Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen
Het gemeentehuis en gemeentewerf is gesloten op:
- Dinsdag 24 december vanaf 16.00 uur (vanwege kerstavond)
- Woensdag 25 december gesloten (Eerste Kerstdag)
- Donderdag 26 december gesloten (Tweede Kerstdag)
- Vrijdag 27 december gesloten 
- Dinsdag 31 december vanaf 16.00 uur (vanwege oudjaarsavond)
- Woensdag 1 januari gesloten (Nieuwjaarsdag)

Scheidingsdepot
Het scheidingsdepot is gewoon geopend op vrijdag 27 december. Op 
woensdag 1 januari zijn de werf en het scheidingsdepot gesloten. Dat 
betekent dat de werf en het scheidingsdepot in week 1 alleen op maan-
dag en vrijdag geopend zijn.

Gewijzigde Inzameldagen 21 december 2013
- Restafval Wijk 2,De Legmeer,Zijdelwaard
- Plasticafval Wijk 3A,Zijdelwaard,Thamerdal,Bedrijventerrein
- Plasticafval Wijk 4A,Thamerdal,Dorp,Zijdelveld

Openingstijden informatiecentrum 2013
- Dinsdag 24 december vanaf 16.00 uur gesloten
- Woensdag 25 december 2013 tot en met 1 januari 2014 gesloten

Pionnenbeeld wordt 
gerestaureerd
Het “Pionnenbeeld”, het sculptuur in polyester op het plein voor het gemeen-
tehuis, is gisteren, dinsdag 17 december 2013, gedemonteerd en op transport 
gegaan voor restauratie. Eind januari 2014 zal het worden teruggeplaatst.

Christinalaan heeft een speciale 
bank én nieuwe bomen gekregen
Woensdag 11 december hebben de 
inwoners van de Prinses Christina-
laan een speciale bank gekregen. 

Een motorkettingzaag-kunstenaar 
heeft ter plekke van één van de stam-
men van de kastanjebomen onder 
toezien oog van wethouder Ria Zijl-
stra en de bewoners een bank met 
logo van de gemeente gemaakt in de 
Christinalaan.

Mooie herinnering
De kastanjes in de Pr. Christinalaan 
waren mooie bomen en zeer bepa-
lend voor het straatbeeld. Als herin-
nering aan de bomen heeft de ge-
meente Uithoorn besloten om van 

één van de stammen een kunst-
werk te maken. Er werd woensdag-
middag een gezellig middag georga-
niseerd met warme chocolademelk 
met kerstbrood. Na afloop konden 
bewoners ook nog een stuk stam krij-
gen van de andere kastanje bomen. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden voor het vervan-
gen van de kastanjes in de Pr. Chris-
tinalaan/ Dreeslaan zijn nagenoeg 
afgerond. De kastanjes zijn gekapt, 
het grondwerk is uitgevoerd en de 
nieuwe bomen worden geplant. Het 
zaaiwerk is nog niet uitgevoerd. Dit 
wordt in verband met het weer in het 
voorjaar van 2014 uitgevoerd.

Wijziging bekendmakingen 
verordeningen per 1 januari 2014
De officiële volledige bekendma-
king van verordeningen vindt voort-
aan plaats in het Elektronisch Ge-
meenteblad op www.offi cielebekend-
makingen.nl. Door u aan te melden 
op de website ontvangt u automa-
tisch de bekendmakingen per e-mail. 
Voor het publiceren van verordenin-
gen maken wij vanaf 1 januari 2014 
gebruik van de Gemeenschappelijke 
Voorziening voor Offi ciële Publicaties 
(GVOP). De GVOP is een voorzie-
ning waarmee lagere overheden hun 
regelgeving rechtsgeldig via internet 
bekend kunnen maken. 

Waarom doet de gemeente dit?
Alle gemeenten in Nederland zijn per 
1 januari 2014 verplicht om een aan-
tal wettelijke bekendmakingen te pu-
bliceren op www.offi cielebekendma-
kingen.nl. De publicatie op deze site 
heeft een aantal voordelen: 
- De nieuwe bekendmakingen zijn 

direct beschikbaar en wachten 
niet meer op verschijningsdatum 
van de gemeentepagina.

- De bekendmakingen zijn beter 
leesbaar.

- U kunt de bekendmakingen down-
loaden als PDF (Gemeenteblad).

- U kunt zoeken op alleen de be-
kendmakingen bij u in de buurt 
van de gemeente maar ook pro-
vincies en waterschappen. 

- U kunt zich abonneren op een e-
mailservice waardoor u de be-
kendmakingen van uw voorkeur 
automatisch toegestuurd krijgt.

- Alle bekendmakingen zijn altijd op 
één plek te vinden, ook als u geen 
huis-aan-huisblad ontvangt.  

- De informatie op internet is uit-
gebreider dan u gewend bent op 
de Gemeentepagina. In veel ge-

vallen kunt u meteen doorklikken 
naar achterliggende informatie. 

Bekendmakingen op maat via uw 
postcode
Via de attenderingsfunctie van Over-
heid.nl is het mogelijk een abonne-
ment te nemen op bekendmakin-
gen van decentrale overheden. Dus 
ook van gemeente Uithoorn. Op ba-
sis van uw postcode ontvangt u via e-
mail automatisch de bekendmakin-
gen die betrekking hebben op activi-
teiten in uw buurt. Hierdoor bent u al-
tijd op de hoogte van de bekendma-
kingen van de gemeente die voor u 
van belang kunnen zijn.

Gemeentepagina
Als service verschijnen verkorte be-
kendmakingen van algemeen verbin-
dende voorschriften nu nog tijdelijk 
op de gemeentelijke informatiepagi-
na in De Nieuwe Meerbode. De offi -
ciële bekendmaking van deze beslui-
ten treft u echter vanaf 1 januari 2014 
op www.offi cielebekendmakingen.nl
Elektronische publicatie van lokale 
bekendmakingen, bijvoorbeeld be-
leidsregels, (omgevings)vergunnin-
gen, bestemmingsplannen of ope-
ningstijden van het gemeentehuis, is 
(nog) niet verplicht. Ruimtelijke plan-
nen (bestemmingsplannen) en ver-
keersbesluiten worden ook al digitaal 
bekendgemaakt en zijn, net als de 
verordeningen, online te raadplegen 
via www.offi cielebekendmakingen.nl 

Heeft u geen internet?
Heeft u geen computer dan kunt u In 
het gemeentehuis (Laan van Meer-
wijk 16) gratis gebruik maken van de 
computers om www.offi cielemedede-
lingen.nl te bekijken;

Aanvragen subsidie 2014 bij 
Burgemeester Kootfonds
Verenigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die menen op grond 
van hun activiteiten in Uithoorn en De 
Kwakel èn hun fi nanciële positie aan-
spraak te kunnen maken op steun 
kunnen vóór 25 maart 2014 een on-
derbouwde subsidieaanvraag indie-
nen. 
Daartoe behoort ook een zo recent 
mogelijk inzicht in de financiële po-
sitie van de aanvrager. De aanvraag 
moet worden gericht aan: Stichting 
Burgemeester Kootfonds, t.a.v. de 
heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn. Het Burgemeester Koot-
fonds verleent in beginsel geen bij-
dragen in normale uitgaven. Die moe-

ten bekostigd kunnen worden uit de 
normale inkomsten, zoals contribu-
ties en dergelijke. De doelstelling van 
Stichting Burgemeester Kootfonds 
is het verlenen van fi nanciële steun 
aan instellingen en personen die bin-
nen de gemeente Uithoorn werkzaam 
zijn op het gebied van sport, cultuur 
en sociaal-maatschappelijke activitei-
ten. De subsidieaanvragen worden in 
april 2014 door het bestuur van Stich-
ting Burgemeester Kootfonds beoor-
deeld. Alle aanvragers worden schrif-
telijk in kennis gesteld van de beslis-
sing. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de heer T.J.J. 
Schrandt, tel. 513185.

Vervolg op volgende blz.

Fotograaf M. Fiechter



 Bekendmakingen gemeentelijke verordeningen per 
 1 januari 2014 via www.officieleBekendmakingen.nl
Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2014 hun verordeningen via internet be-
kendmaken. Vanaf dan vervalt de wettelijke eis van publicatie in het gemeente-
blad en wordt officieel gepubliceerd via internet. Het college heeft op 12 decem-
ber 2013 besloten www.offcielebekendmakingen.nl aan te wijzen als officieel pu-
blicatieorgaan.

 intrekken Beleidsregel op grond van wet elektronische 
Bekendmakingen
Het college heeft op 10 december 2013 besloten de beleidsregel naar aanleiding 
van de wet elektronische bekendmaking (25 oktober 2004) ingetrokken. Hierdoor 
wordt de mogelijkheid geboden om aanvragen om vergunning, of ontheffing, ver-
zoeken om subsidie, bezwaarschriften etc ook digitaal in te dienen. Destijds was 
de gemeente hier technisch en procedureel nog niet op toegerust om berichten 
met zulk een formele inhoud te accepteren en in behandeling te nemen. Nu is dit 
wel het geval.

 vaststelling regeling elektronisch Berichtenverkeer 
 gemeente uithoorn
Naar aanleiding van het intrekken van genoemde beleidsregel (25 oktober 2004) 
heeft het college op 10 december 2013 de ‘regeling elektronisch berichtenver-
keer gemeente Uithoorn’ vastgesteld. Deze regeling geeft de richtlijnen welke ge-
hanteerd worden bij het aanbieden en het afhandelen van elektronische berich-
ten door de gemeente.

 mandaatBesluit 
Burgemeester en wethouders hebben op 25 januari 2013 besloten om het hoofd 
van de afdeling Leefomgeving te mandateren om te besluiten op de subsidiever-

zoeken inzake de beleidsregel voor subsidie duurzame energiemaatregelen be-
staande bouw voor particulieren gemeente Uithoorn 2013-2016, met onderman-
daat aan de coördinator van het cluster projecten.

 Bekendmaking aanwijzingsBesluit toezichthouders 
 omgevingsrecht
De Algemeen directeur van de Omgevingsdienst heeft namens het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn op 12 december 2013 
besloten tot aanwijzing van toezichthouders op grond van artikel 18.2 van de Wet 
milieubeheer, artikel 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht en artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht.De aangewezen 
ambtenaren krijgen hierdoor toezichthoudende bevoegdheden toegekend in het 
kader van het Vuurwerkbesluit. Op grond van artikel 5:12 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) zullen de betreffende personen voorzien worden van een le-
gitimatiebewijs. Het aanwijzingsbesluit treedt op de dag na deze bekendmaking 
in werking. Het aanwijzingsbesluit is in te zien op het gemeentehuis in Uithoorn. 

 1e wijziging apv uithoorn 2012
De raad heeft in haar vergadering van 12 december 2013 de 1e wijziging van de 
Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 vastgesteld. Samengevat zijn 
de volgende wijzigingen opgenomen.
- Er zijn regels opgenomen waaraan paracommerciële instellingen zich moeten 

houden bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. Paracommerciële in-
stellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten ontplooien 
die los staan van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan wijk- en buurt-
huizen en kantines van sportverenigingen.

- Zo mogen deze instellingen 5 x per kalenderjaar activiteiten ontplooien buiten 
de doelstelling waarvoor ze zijn opgericht en mogen zij alcohol schenken van 
12.00 uur tot maximaal 01.00 uur.

- Voor het houden van een vechtsport is een evenementenvergunning nodig. 
Nieuw is dat er een levensgedragtoets is opgenomen met betrekking tot de 
door de burgemeester aan te wijzen vechtsportwedstrijden. 

- Een exploitatievergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten is ver-
plicht gesteld. 

- Tot slot is de bepaling die was opgenomen om overlast gevend drugsgebruik 
tegen te gaan (artikel 2:74a) verwijderd vanwege het feit dat dit reeds geregeld 
in de Opiumwet. 

Deze wijziging van de Algemene plaatselijke verordening treedt in werking één 
dag na deze bekendmaking. De wijziging ligt tijdens openingstijden ter inzage 
bij het Klant Contactcentrum van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16.

 puBlicatie aanwijzen alcoholverBodsgeBieden
Het college van burgemeester en wethouder heeft de conceptnota alcoholverbod 
in aangewezen gebieden 2013 vastgesteld en wil deze in werking laten treden.
Een ieder heeft de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze (artikel 3.11 
Algemene wet bestuursrecht) alvorens het besluit definitief wordt. De termijn van 
inzage is 6 weken (artikel 3.16 Algemene wet bestuursrecht). De conceptnota al-
coholverbod in aangewezen gebieden 2013 ligt van 23 december 2013 tot 3 febru-
ari 2014 ter inzage op het gemeentehuis Laan van Meerwijk 16, de openbare bi-
bliotheek, Alfons Ariënslaan 1 en het Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, De Kwa-
kel. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij de Gemeente Uithoorn, t.a.v. me-
vrouw C. Hesselmann, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Nadat de conceptnota defi-
nitief is zal deze na publicatie in werking treden.

 Bekendmakingen Belastingverordeningen 2014 van raad 
 van 12 decemBer 2013
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, be-
kend dat zij in de vergadering van 12 december 2013 heeft besloten tot vaststel-
ling van:
- Verordening Onroerende zaakbelastingen 2014
- Verordening Rioolheffing 2014
- Verordening Algemene rechten 2014
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. De verordeningen zijn van-
af 1 januari 2014 digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl

officiële mededelingen en Bekendmakingen
g  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s

18 decemBer 2013
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vervolg van vorige blz.




