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Postadres:
Postbus 8
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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, rijbewijzen, 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 officiële
feestdagen gesloten.
redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Licht uit in het buitengebied*
Vanaf 2 januari 2014 zet de gemeente Uithoorn de openbare verlichting
uit in het buitengebied. De gemeente begint dan met een proefproject
van een jaar. De gemeente wil hiermee de kosten van de verlichting verlagen. Op de drukkere kruisingen zijn
kattenogen aangebracht om te zorgen dat deze veilig blijven voor alle
verkeersdeelnemers.
wees alert op de nieuwe omstandigheden en pas uw (rij)
gedrag aan! Op de fiets? Zorg
ervoor dat u zichtbaar bent!
Aanpassen
Het kan zijn dat het voor bewoners
en gebruikers van de routes door het
buitengebied wennen is. Daarom
hebben we gekozen voor een proef-

situatie van 1 jaar en blijven de lichtmasten ook gewoon staan.
hou ons op de hoogte
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Dus fietst of rijdt u dagelijks door
het buitengebied? Woont u in het buitengebied? Deel uw indrukken met
ons en stuur een mail met uw reactie naar gemeente@uithoorn.nl Ook
voor vragen kunt u een mail sturen
naar dit adres. Voor meer informatie
kunt u terecht op www.uithoorn.nl
*Bijvoorbeeld een deel van de Vuurlijn en de Uithoornse Polder horen bij
het buitengebied. Via www.uithoorn.
nl vindt u informatie over alle wegen/
routes die tot het buitengebied behoren. Ook kunt u aanvullende informatie vinden.
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Gemeente treft maatregelen
voor veilige jaarwisseling
ruim zelf vuurwerkafval op in
gratis vuurwerkzakken

De gemeente roept (o.a. met posters langs de openbare weg) inwoners op om hun vuurwerkafval zelf
op te ruimen. Bij alle verkooppunten
van vuurwerk in de gemeente worden vuurwerkzakken uitgedeeld. Deze zakken zijn tijdens openingstijden
ook af te halen op het scheidingsdepot. Op 1 januari en de dagen er
na zorgt de gemeente voor extra opruimwerk. Dit om toch nog achtergebleven vuurwerkafval te verwijderen.
Ondergrondse containers dicht in
loop 31 december
Alle ondergrondse rest/gft-, glas-, papier- en textielcontainers worden op
31 december afgesloten op onderstaande tijden:
- de ondergrondse glas-, papier- en
kledingcontainers vanaf 8.00 uur
- de ondergrondse restcontainers
van de laagbouw vanaf 12.00 uur
- de ondergrondse restcontainers
van de hoogbouw vanaf 20.00 uur
Op 1 januari worden alle bovengenoemde ondergrondse containers
weer geopend.
Afvalbakken
De gemeente verwijdert of sluit alle
openbare afvalbakken voor de jaarwisseling. De afvalbakken bij winkelcentra zijn als laatste aan de beurt.
De gemeente plaatst deze bakken
vanaf 2 januari weer terug.

werkgroep De Kwakel samen een
draaiboek gemaakt om de viering
van de jaarwisseling tot een succes
te maken. De Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel bestaat uit enthousiaste inwoners van De Kwakel. Zij
hebben de afgelopen jaren met veel
inzet bijgedragen aan een goed verloop van de jaarwisseling. Twee punten brengen wij graag onder uw aandacht:
1. Viering in dorpshuis
Op dinsdag 31 december vinden
de festiviteiten plaats in Dorpshuis De Quakel. Op het plein komen vuurkorven te staan voor een
sfeervol geheel.
2. Verkeersmaatregelen
Veiligheid is belangrijk. Ook tijdens de Oud en Nieuw viering.
Daarom worden Kerklaan en het
deel van de Drechtdijk tussen
Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk op 31 december
2012 vanaf 23.00 uur afgesloten
voor alle verkeer. Deze afzetting
duurt tot 1 januari 2013, 02.30 uur.
We adviseren iedereen om tijdens
de afzettingsperiode zijn/haar auto in de Mgr. Noordmanlaan in de
parkeervakken te zetten.

Openingstijden gemeentehuis
tijdens feestdagen

Afsteken vuurwerk
Vuurwerk mag worden afgestoken
vanaf 10.00 uur Oudejaarsdag tot
02.00 uur Nieuwjaarsmorgen.
controle
Vrijwilligers en politie surveilleren in
en rondom De Kwakel en Uithoorn.
Ze houden onder andere in de gaten of er sprake is van vandalisme.
De politie controleert of vuurwerk wel
volgens de regels wordt afgestoken.
Viering jaarwisseling in de Kwakel
Ook dit jaar weer hebben gemeente,
politie, brandweer en Stichting Vuur-

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)

het gemeentebestuur
wenst u een veilige en
fijne jaarwisseling.
en een goed 2014.

Afvalkalender in 2014 digitaal!
Het einde van het jaar is in zicht. De
nieuwe afvalkalender kunt u downloaden via de website van de gemeente Uithoorn. Voor wie het niet
mogelijk is om hier gebruik van te
maken, liggen er afvalkalenders klaar
bij de receptie van het gemeentehuis.
Begin 2014 kunt u gebruik maken van
de ‘Recyclemanager’. Deze komt beschikbaar in de vorm van een app via
www.recyclemanager.nl U kunt zich
vanaf 23 december hier aanmelden.
De Recyclemanager bevat een afvalscheidingswijzer, een locatiezoeker

Vanaf 1 januari 2014:

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

(die aangeeft waar u terecht kunt met
grondstoffen) en een afvalkalender.
In een later stadium worden daar een
mediatheek en nieuwsberichten aan
toegevoegd. De gemeente kan dan,
per postcode, praktische berichten
aan inwoners sturen over grondstof- Wij zijn op zoek naar nieuwe stembureauleden voor de gemeentefen, restafval en inzameling.
raadsverkiezingen op woensdag 19
De website krijgt dezelfde functies maart 2014 en voor de verkiezingen
als de app en biedt de mogelijkheid van het Europese Parlement op donom een jaarkalender af te drukken. U derdag 22 mei 2014. De stembureaus
leest er binnenkort meer over. De gaan s ’morgens om 07.30 uur open
apps komen (gratis) beschikbaar in en sluiten om 21.00 uur. Na 21.00 uur
moeten de stemmen geteld worden.
de appstores.
Ben je: ouder dan 18, benieuwd naar
de rol van het stembureau, op zoek
naar een manier om de verkiezingen
van heel dichtbij mee te maken of gewoon geïnteresseerd?
Stuur je aanmelding per e-mail naar
ons op. Vermeld hierbij je adresgebedrijven zijn op de hoogte gebracht. gevens, geboortedatum en een korDe wens kwam van de Provincie te motivatie. Sta je bij de gemeenteNoord-Holland, omdat er onduide- raadsverkiezingen op de kieslijst van
lijkheid ontstond voor onder ande- een politieke partij, dan mag je niet
re hulpdiensten. De N196, genaamd op een stembureau zitting nemen.
Provincialeweg is immers over en- Dit heeft niets te maken met de twijfel
kele maanden geen provinciale weg aan de politieke integriteit. Dat doen

Zit jij straks op het stembureau?

n196 wordt Koningin máximalaan
Nog even en dan is het zover: per 1
januari 2014 verandert de naam van
de N196. De naam Provincialeweg
verandert dan in Koningin Máximalaan.
Op 16 mei dit jaar heeft het college
van burgemeester en wethouders dit
besloten. De wijziging geldt voor het
gehele traject, vanaf de Legmeerdijk
in Aalsmeer tot aan de Prinses Irenebrug, over de Amstel.
In werkelijkheid wordt de wijziging in
alle systemen op 2 januari in de vroege ochtend doorgevoerd, omdat op 1
januari veel systemen (ook landelijke) eruit liggen. Voor die datum worden diverse instellingen hiervan op
de hoogte gebracht, denk aan huldiensten en kaartenmakers zoals
TomTom. De betrokken bewoners en

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 maandag en vrijdag geopend zijn.

meer maar een lokale weg. De N201
is buiten onze gemeentegrenzen komen te liggen.
Bij de gemeente bestaat een traditie
om bij speciale gebeurtenissen van
het koninklijk huis, een straat te vernoemen naar één van de leden van
het koninklijk huis. Daarom is gekozen voor Koningin Máximalaan, na
de troonswisseling. Koning WillemAlexander is reeds benoemd in onze gemeente via de Willem-Alexanderpoort.

www.uithOOrn.nL

we om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Bij andere
verkiezingen -bijvoorbeeld de verkiezingen van het Europees Parlementmag je je ook als raadslid of als je op
de kieslijst staat aanmelden voor het
stembureau.
Aanmelden
Reageer via: Burgerzaken@uithoorn.
nl. Je kunt je ook aanmelden via onze
website www.uithoorn.nl. Werkt je internetverbinding net even niet kun je
de aanmelding ook per post naar ons
sturen: Gemeente Uithoorn, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn.
wat krijg je ervoor terug?
Op de verkiezingsdag krijg je naast
koffie thee en frisdrank een lunch,
diner en een snack. Ook ontvangt u
voor uw deelname op het stembureau
een vergoeding.
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O F F i ci ËL e m ed ed eL in Gen en be K e n d mA K in Ge n
De officiële 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 bouwplannen 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, telefoon 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 bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het 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 bezwaar 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 bezwaartermijn 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 ongedaan 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 arrondissementsrechtbank (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 voorziening 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 president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
ter inZAGe

Tijdelijk:
- Uitbreiding tuingroendepots, Inzageperiode 13 november tot en met 27 december. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297-513 111.
- Vaststelliing Bestemmingsplan Drechtdijk 113. Beroepsperiode 27 december
2013 t/m 6 februari 2014, Inlichtingen bij Ontwikkeling W.M. van de Lagemaat
0297-513111.
inGediende AAnVrAGen OmGeVinGsVerGunninG

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

bedrijventerrein uithoorn
- Industrieweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik naar gebedsruimte. Ontvangen 16 december 2013.
- Molenlaan 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk. Ontvangen 12 december 2013.
de Kwakel
- Noorddammerweg naast 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen
van een bestaand bedrijfspand ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. Ontvangen 12 december 2013.
besLuit OmGeVinGsVerGunninGVriJ bOuwwerK

de Kwakel
Pastoor C. Vasselaan 24, het uitbreiden van de woning.
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
- J.N. Wagenaarweg 1, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel.
Bezwaar: t/m 29 januari 2014.

de Kwakel
- Hooilaan 6, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 29 januari 2014.

-

Iepenlaan 33, vergunning kabels en leidingen voor het plaatsen van een HAS
1G4. Bezwaar: t/m 29 januari 2014. Iepenlaan 35, vergunning kabels en leidingen voor het wijzigen van het 10kV-net. Bezwaar: t/m 29 januari 2014.
Noorddammerweg 30, vergunning kabels en leidingen voor het verplaatsen
van het LS-net en het MS-net. Bezwaar: t/m 29 januari 2014.
Linie 18, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar:
t/m 29 januari 2014.
Pastoor C. Vasselaan 24, omgevingsvergunning voor het realiseren van een
onderheid terras. Bezwaar: t/m 30 januari 2014.
Achterweg 75, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning. Bezwaar: t/m 31 januari 2014.

dorpscentrum
- Prinses Irenelaan/Oranjelaan. Vergunning aan J. Korver voor het eenmalig innemen van de standplaats voor de verkoop van kaas en aanverwante artikelen op 23 december 2013. Bezwaar t/m 28 januari 2014.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Verklaring van geen bezwaar aan Stichting
Cardanus voor het organiseren van Winterwonderland op 20 december 2013
van 19.00 tot 21.30 uur.
- Arthur van Schendellaan 100a. Vergunning aan Bevolkingsonderzoek middenwest voor het plaatsen van een onderzoekswagen van eind april 2014 t/m begin augustus 2014. Bezwaar t/m 27 januari 2014.
Overige bekendmakingen / uithoorn - de Kwakel
- Vergunning aan de heer Nollen voor het plaatsen van 20 tijdelijke reclameborden om aandacht te vragen voor het Fats Domino feest op 28 december 2013.
Bezwaar t/m 28 januari 2014.
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 verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.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.officielebekendmakingen.nl
Verordeningen
Verkeersbesluiten
Ruimtelijke plannen (Publicatie nu nog via de Gemeentepagina)
beKendmAKinG urGentiereGeLinG uithOOrn 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november de nieuwe Urgentieregeling Uithoorn 2014 vastgesteld. Bij zeer ernstige huisvestingsproblematiek kunnen woningzoekenden voor een sociale huurwoning een urgentieverklaring aanvragen. Hiermee krijgt het desbetreffende huishouden voorrang op reguliere woningzoekenden. Datum van ingang van de regeling is 1 januari 2014.
beKendmAKinG mAndAAt nemen besLuit OP wOb-VerZOeK

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben besloten mandaat te verlenen aan de afdelingshoofden en ondermandaat te verlenen
aan de coördinatoren van de afdelingen voor het nemen van een besluit op een
verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
VAststeLLinG bestemminGsPLAn drechtdiJK 113.

Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestemmingsplan Drechtdijk 113 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk113-VG01 vast te stellen.

terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad Bestemmingsplan
Drechtdijk 113 liggen met ingang van vrijdag 27 december 2013 gedurende zes
weken ter inzage tot en met donderdag 6 februari 2014. Het bestemmingsplan is
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn,
gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis De Quakel,
Kerklaan 16 te De Kwakel.
beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden 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 bestuursrechtspraak 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 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 aﬂoopt, tenzij binnen 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, 23 december 2013

www.uithOOrn.nL

VOOrbereidinGsbesLuit bedriJVenterrein uithOOrn 2013

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van donderdag 12 december 2013 heeft besloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bedrijventerrein
Uithoorn, zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte verbeelding.
Het voorbereidingsbesluit treedt dinsdag 24 december 2013 in werking. Het voorbereidingsbesluit en de tekening liggen met ingang van vrijdag 27 december 2013
gedurende zes weken tot en met donderdag 6 februari 2014 voor een ieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Het voorbereidingsbesluit is ook
te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Wettelijk is bepaald dat tegen
het voorbereidingsbesluit geen beroep kan worden ingesteld.
Uithoorn, 23 december 2012

wet ALGemene bePALinGen OmGeVinGsrecht KennisGeVinG besLuit

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij, onder voorschriften en/of beperkingen ter bescherming van het milieu, aan Quaker Chemical
B.V. gevestigd op het perceel Industrieweg 1-13 te Uithoorn een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de milieuinrichting ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend. Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. In het besluit zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het
ontwerpbesluit.
Het besluit, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 24 december 2013 tot en met 3 februari 2014 ter inzage gedurende de openingstijden van de
receptiebalie, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten de werkuren worden ingezien.

Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden tegen ons besluit beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam. Voorwaarde is dat de belanghebbende tijdens de ter inzage legging van
het ontwerpbesluit zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit
niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar redelijkerwijs niet kan
worden verweten.

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn
aﬂoopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is
ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld inhoudende een schorsing). Het besluit wordt dan niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn worden ingediend bij de
sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de president van de rechtbank Amsterdam. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het behandelen van een beroep of een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Uithoorn, 23 december 2013

VAststeLLinG KAdernOtA bestemminGsPLAnnen
LAndeLiJK Gebied

Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 12 december 2013
de Kadernota bestemmingsplannen Landelijk Gebied heeft vastgesteld. De Kadernota vormt de uitgangspunten op hoofdlijnen voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen voor het Landelijk Gebied. Met het actualiseren van het bestemmingsplan voor het Landelijk Gebied is gekozen om 5 afzonderlijke bestemmingsplannen op te stellen te weten:
Glastuinbouwgebied
Veenweidegebied
De Kwakel Tuinbouwgebied
Langs de Vuurlinie
Tussen Poelweg en Noorddammerweg
Elk gebied heeft een eigen identiteit, waarbij per gebied andere ruimtelijke kenmerken, wensen en behoeften voorkomen. De uitgangspunten uit de Kadernota
zullen verder gedetailleerd en vertaald worden in planologische-juridische regelingen in de afzonderlijke bestemmingsplannen.
23 december 2013

wet miLieubeheer

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een 1 melding
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer
- Albert Heijn Uithoorn, Zijdelwaardplein 84 voor de verandering en uitbreiding
van de supermarkt.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de melding van Wiegmans
Tuincentrum, Industrieweg 15 te Uithoorn voor vuurwerkopslag en verkoop van
vuurwerk aan particulieren per 15 november 2013 behandeld en in orde bevonden. Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.
Uithoorn, 23 december 2013
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Hoe vind ik meer Informatie?
Informatie over het recyclen
van vet vindt u op

www.vetrecyclehet.nl
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Rioolcholesterol

ontwerp+fotografie www.gaw.nl druk Modern, Bennekom

Hoe recycle ik?
Doe gebruikt frituurvet in een afgesloten
ﬂes en gooi het in een gele container. In
Uithoorn zijn die containers te vinden op de
gemeentewerf. De bedoeling is dat in 2014
op meerdere locaties vetcontainers
geplaatst worden.

U

Kolom Simon Stokvis

Help, wat doe
ik met dat vet?
Frituurvet, olie en vochtige doekjes wat doe
je ermee? Niet in het riool in ieder geval.
Want daardoor ontstaan verstoppingen en
het kan oppervlaktewater vervuilen. Enkele
maanden geleden is in Londen zelfs een
vetklomp aangetroffen van 15 ton
(zo groot als een dubbeldekkerbus).
Nu kan die omvang in Uithoorn en
De Kwakel niet voorkomen - zo groot
zijn onze riolen gewoon niet -, maar vet
in het riool veroorzaakt bijvoorbeeld
veel schade aan de pompen. En dat
kost geld. Reuze jammer natuurlijk want
gerecycled vet is goed bruikbaar als
biobrandstof en levert dan juist geld op.
Recyclen loont, dus doe mee!

E

Ja, ik hou
vet apart!
Meer informatie op www.vetrecyclehet.nl
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Mijn goede vriend Jaap Kooiman is gek op patat. Vorige
week woensdag nodigde hij me uit om bij hem thuis te komen
eten. De uitnodiging verraste mij enorm. Hij kan namelijk nog
geen pan water opzetten. Wat bleek het geval; hij had een
frituurpan gekocht.
- ‘Kijk ’s effe Simon, de nieuwste van de nieuwste!’ De pan
was tot aan de rand toe gevuld met vet, stond op het vuur
en begon al gevaarlijk te walmen. Mijn waarschuwing dat
de pan te vol en te heet was werd met veel bravoure in de
wind geslagen.
- ‘Je hoeft mij echt niet te vertellen hoe ik patat moet
bakken!’ Hij had een schort aangetrokken en zat, zo trots
als een pauw, reeds geschilde aardappelen in frieten te
snijden.
- ‘Twee kilo Simon, twee kilo, we gaan er een echt feest
van maken!’ Nadat hij de handel in een vergiet had gedaan
en onder de kraan had afgespoeld kieperde hij twee grote
handen vol, rechtstreeks in de pan. Wat volgde laat zich
nauwelijks beschrijven. Het was alsof de Etna en de
Vesuvius tegelijk uitbarstten. Ik had de catastrofe aan zien
komen en trok hem net op tijd weg, hiermee voorkomend
dat hij een hele golf ‘lava’ over zich heen zou hebben
gekregen. De puinhoop was totaal. De Slag bij Waterloo,
maar dan erger. Nadat we de keuken enigszins aan kant
hadden, pakte Jaap de inmiddels afgekoelde pan met
overgebleven vet van het fornuis en liep ermee naar de wc.
- ‘Wat ga je doen Jaap?’
- ‘Effe doorspoelen.’ Ik sprintte naar het toilet en versperde
hem de toegang.
- ‘Nooit in de wc Jacobus, nóóit in de wc!!!’
- ‘Hè?’
- ‘Frituurvet is voor de riool volksvijand nummer één!’
- ‘Echt waar joh?’
- ‘Kofﬁedik is erg, maandverband is erg, reptielen zijn erg,
maar niets is erger dan frituurvet!!!’
- ‘Wat dan?’
- ‘Terug in de ﬂes.’ Ik pakte een trechter uit het kastje onder
het aanrecht, en goot het restvet uit de pan terug in de
plastic drieliter ﬂacon van Diamant.
- ‘En die deponeer jij morgen in de gele container.’
Ik heb Jaap meegenomen naar Snackpaleis de Os en hem
getrakteerd op een frikadel speciaal en een enorm bord patat.
De frituurpan heeft hij teruggebracht naar de winkel, hij had het
bonnetje nog.
Simon O. Stokvis

Ria Zijlstra:
wethouder

Vet recyclen is goed voor het milieu en goed voor
uw portemonnee. Als biobrandstof levert dat
gebruikte vet namelijk weer geld op. De gemeente
is nog op zoek naar inzamelpunten. Geschikte
locaties zijn bijvoorbeeld een verenigingsgebouw,
supermarkt, school, of buurthuis. Hoe meer gele
vetcontainers we kunnen plaatsen hoe meer
mensen dichtbij huis van hun vet afkomen.
Kunt u een vetcontainer kwijt?
Bel of mail naar gemeente Uithoorn,
0297- 513111 of gemeente@uithoorn.nl

“De grootste vetberg die ooit in Groot-Brittannië werd
opgevist”. In augustus 2013 werd een enorme vetklomp van
15 ton uit de riolen van de Britse hoofdstad Londen gehaald.
De vetberg bestond uit voedingsvetten en hygiënische
doekjes en was zo groot als een Londense dubbeldekkerbus.

WWW.UITHOORN.NL

