
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 lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek 
De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeente-
lijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de 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 vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (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 wor-
den 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 re-
kening 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.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

g e m e e n t e n i e u w s

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/gem_uithoorn
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 
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)
telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., 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

ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

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

redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

colofon

Gemeente Uithoorn

officiële mededelingen en Bekendmakingen
 ter inZage

Tijdelijk: 
- Revisievergunning Amigo Uithoorn. Beroepsperiode 26 november 2015 t/m 8 

januari 2015. Inlichtingen bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied www.od-
nzkg.nl onder bekendmakingen (Andere bekendmakingen) en bij de gemeente 
Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Inzagepe-
riode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Afdeling 
Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Inzageperi-
ode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Afdeling 
Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan “Grevelingen 40-42” Inzage-
periode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Afde-
ling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Omgevingsvergunning Quaker Chemical B.V. aanpassen voorschrift. Beroeps-
periode 24 december 2015 tot en met 4 februari 2016. Inlichtingen bij Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied.

- Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Uithoorn 2015. Ter inzage van 24 de-
cember 2015 t/m 3 februari 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken (0297) 513111.

- Bestemmingsplan Legmeer-West, De Toekomst, fase 3, Beroepsperiode 24 
december 2015, t/m 3 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

- Uitwerkingsplan Park Krayenhoff, deelgebied B6. Beroepsperiode 24 decem-
ber 2015 tot en met 3 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R. Noorhoff, 
0297-513111.

- Bestemmingsplan Vuurlijn 56. Inzageperiode van 25 december 2015 tot en met 
4 februari 2016. Inlichtingen bij Publiekszaken (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
- Achterweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een be-

drijfsruimte. Ontvangen 11 december 2015.
meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een rookcabine op het dakterras van de tweede verdieping. Ontvangen 15 de-
cember 2015.

 BeslistermiJn aanVraag omgeVingsVergunning Verdagen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
de kwakel
- Drechtdijk, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen van een bestaan-

de watergang en het graven van een nieuwe watergang op het perceel achter 
Drechtdijk 93 te De Kwakel

 ingetrokken aanVragen omgeVingsVergunning
de legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhoff, Buitendijks)
- Park Krayenhoff, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 10 

woningen Deelgebied B6.

 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
- Stelling 2a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een brug. 

afval rond de jaarwisseling
afvalbakken
In de laatste week van december ha-
len wij alle openbare afvalbakken 
weg. De afvalbakken bij winkelcen-
tra zijn als laatste aan de beurt. In de 
eerste week van januari zetten wij 
deze weer terug.

alle ondergrondse containers 
dicht op 31 december
Op 31 december sluiten wij van-
af 10.00 uur alle ondergrondse con-
tainers af. Plaatst u alstublieft niets 
naast de containers als deze ge-
sloten zijn. Breng uw afval naar het 
scheidingsdepot. Op 1 januari ope-
nen wij weer alle de containers.

minicontainers 31 december 
Op donderdag 31 december worden 
de containers in Thamerdal, Dorps-
centrum en Meerwijk-Oost geleegd? 
Haal uw container gelijk weer weg 
zodra deze geleegd is. Tussen 18.00 
en 02.00 uur is het namelijk toege-
staan om vuurwerk af te steken.

Vuurwerk zelf opruimen
Na de jaarwisseling ligt er altijd veel 
(vuurwerk)afval op straat. Ieder jaar 

ruimen wij na oud en nieuw de groot-
ste rommel op. In de weken na de 
jaarwisseling vegen wij alles nog 
goed. Gelukkig ruimen ook veel in-
woners van de gemeente zelf hun 
(vuurwerk)afval op. Dat stellen we 
zeer op prijs. Ruimt u vanaf 1 janu-
ari ook zelf uw vuurwerkafval op? Zo 
zorgen we er samen voor dat de stra-
ten weer snel schoon en veilig zijn 
en voorkomen we dat vuurwerkaf-
val zwerfafval wordt. Bij alle verkoop-
punten van vuurwerk in de gemeen-
te worden vuurwerkzakken uitge-
deeld. U kunt deze zakken ook op-
halen tijdens openingstijden op het 
scheidingsdepot. (Maandag, woens-
dag, vrijdag en zaterdag van 9.00 
tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 
uur).

laat zien hoe goed je bezig bent, 
tag ons via twitter @gem_uithoorn 
en wij retweeten je foto of post! 
wie weet motiveer je andere men-
sen wel met opruimen.

kerstbomen
Kan de kerstboom de deur uit na de 
jaarwisseling? Dan kunt u deze op 

 Bezwaar: t/m 19 januari 2016.
- Boterdijk 77, omgevingsvergunning voor het gebruiken van een aantal ruimten 

voor kleinschalige dagrecreatie (theekamer en escaperoom) van de woning. 
 Bezwaar: t/m 26 januari 2016.
- Vuurlijn ter hoogte van de Noorddammerweg, omgevingsvergunning voor het 

aanleggen van een fi etspad op het dijklichaam aan de. 
 Bezwaar: t/m 24 januari 2016.
- Drechtdijk 21. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van Café Anderz 

voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2016. 
 Bezwaar t/m 18 januari 2016.
- Kerklaan. Vergunning aan stichting Vuurwerkgroep De Kwakel voor het organi-

seren van de Kwakelse Avond op 18 december en de Oud & Nieuwviering op 
31 december 2015. Bezwaar t/m 28 januari 2016.

- Poelweg 44a. Vergunning aan Weiveld B.V. voor het exploiteren van huisves-
ting voor arbeidsmigranten. Bezwaar t/m 25 januari 2016.

- De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park 
Krayenhoff, Buitendijks)

- Rode Klaver 79, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel. 
 Bezwaar: t/m 25 januari 2016.
- Legmeerplein 24. Vergunning aan de exploitant van Napa Thai Takeaway voor 

het exploiteren van een horecabedrijf t/m 10 december 2018. 
 Bezwaar t/m 21 januari 2016.
dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18. Tijdelijke vergunning aan de exploitant van Bada Bing 

voor het exploiteren van een horecavergunning en een Drank- en horecaver-
gunning t/m 27 februari 2016. Bezwaar t/m 7 januari 2016.

- Koningin Julianalaan 18. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van Ba-
da Bing voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2016. Be-
zwaar t/m 7 januari 2016.

- Koningin Julianalaan 20. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van ca-
fé Bonaire voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2016. 
Bezwaar t/m 18 januari 2016.

- Wilhelminakade 3. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van café de Ge-
vel voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2016. Bezwaar 
t/m 21 januari 2016.

meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grevelingen 34. Vergunning aan de exploitant van V.O.F. Maison Vinocerf voor 

het exploiteren van een horecabedrijf t/m 16 december 2018. Bezwaar t/m 28 
januari 2016.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a. Vergunning aan de exploitant van SAC De 

Scheg voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 16 december 2018. Be-
zwaar t/m 27 januari 2016.

- Zijdelwaarplein. Wijziging vergunning voor het innemen van een standplaats 
met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese Snacks op 
de dinsdag de gehele dag. Bezwaar t/m 21 januari 2016.

 VoorBereidingsBesluit BedriJVenterrein uithoorn 2015
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in 
zijn vergadering van donderdag 26 november 2015 heeft besloten dat een herzie-
ning van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bedrijventerrein 
Uithoorn, zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende verbeelding met 
nummer NL.IMRO.0451.VBBedrijventerrein-VG04.  
Het voorbereidingsbesluit treedt donderdag 24 december 2015 in werking. Het 
voorbereidingsbesluit en de verbeelding liggen met ingang van donderdag 24 de-
cember 2015 gedurende zes weken tot en met woensdag 3 februari 2015 voor een 
ieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeen-
tehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Het voorbereidingsbe-
sluit 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 2015

 Vaststelling Bestemmingsplan legmeer-west, w w w . u i t h o o r n . n l
Vervolg op volgende blz.

openingstijden tijdens 
de feestdagen
De gemeente is gesloten met kerst (25 en 26 december) 
en op nieuwjaarsdag (1 januari). Ook rond de feestdagen 
zijn er gewijzigde openingstijden. 

Burgerzaken 
Donderdag 24 december open tot 12 uur 
Donderdag 31 december open tot 12 uur 

klantcontactcentrum / receptie
Donderdag 24 december open tot 14.00 uur
Donderdag 31 december open tot 14.00 uur 

informatiecentrum dorpscentrum
Het informatiecentrum Dorpscentrum is gesloten van 
maandag 28 december tot en met vrijdag 1 januari 2016.

De gemeente is op 4 januari 2015 geopend vanaf 12.30 uur. Deze dag 
komt het telefonisch spreekuur van het Sociaal Loket te vervallen.

afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig 
online een afspraak maken. Ons afsprakensysteem houdt 
rekening met de afwijkende openingstijden. 

afval
Tijdens de feestdagen kunnen de ophaaldagen van het afval 
afwijken van de afvalkalender. Kijk voor gewijzigde tijden voor 
het ophalen van het afval op www.uithoorn.nl

straat leggen bij de containeropstel-
plaatsen. Dit kunt u doen op de on-
derstaande dagen en plaatsen. Dit is 
gratis en de bomen hoeven niet aan-
gemeld te worden. 
Maandag 4 en 11 januari
De Legmeer, Legmeer-West en 
Kootpark (Laag- en hoogbouw)
Dinsdag 5 en 12 januari
Europafl ats (Hoogbouw)
Woensdag 6 en 13 januari
Zijdelwaard (m.u.v. Europafl ats) en 
Bedrijventerrein (Laag- en hoog-
bouw)
Donderdag 7 en 14 januari
Thamerdal, Dorpscentrum en 
Meerwijk-Oost (Laag- en hoogbouw)
Vrijdag 8 en 15 januari
De Kwakel, Meerwijk-West en Park 
Krayenhoff (Laag- en hoogbouw)

afval- en grondstoffenkalender
De afvalkalender is gewijzigd. Er is 
een nieuwe indeling die eenvoudiger 
is; er zijn maar 4 wijken. Vanaf 24 de-
cember is de nieuwe afvalkalender 
voor 2016 klaar. Iedereen kan een 
kalender ophalen bij het gemeente-
huis of het scheidingsdepot. Online 
bekijken? Check dan www.recycle-
manager.nl en download de app. U 
krijgt automatisch bericht wanneer 
u uw afval buiten moet zetten. Of 

download de afvalkalender op www.
uithoorn.nl. 

app
Via www.recyclemanager.nl kunt u 
de app of een kalender per postcode 
downloaden. Ook is te zien waar de 
dichtstbijzijnde tuingroendepots en 
ondergrondse containers voor tex-
tiel en glas zijn. Extra handig: u kunt 
alerts instellen wanneer uw container 
buiten gezet moet worden.

aanbieden minicontainers en 
pmd-zakken
Voor een aantal bewoners veran-
dert de vaste dag waarop gf/restaf-
val en Plastic, metaal en drankpak-
ken (PMD) wordt opgehaald. Zij krij-
gen thuis bericht. Let op, voor ieder-
een geldt dat het tijdstip waarop de 
inzamelwagen langskomt anders 
kan zijn dan vorig jaar. Zet de mini-
containers of zakken met PMD pas 
de avond vóór de ophaaldag buiten. 
Op de ophaaldag zelf kunt u dat doen 
tot 7.30 uur. Elke woensdag halen wij 
het PMD op bij de hoogbouw. 

Vragen
U kunt ons bellen op 0297-513 111. 
Als u vragen of problemen heeft met 
de inzameling.

Inwoners van Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, Beemster, Die-
men, Edam-Volendam, Haarlem-
mermeer, Landsmeer, Oostzaan, 
Ouder-Amstel, Purmerend, Uit-
hoorn, Waterland, Wormerland, 
Zaanstad en Zeevang hebben nog 
tot 31 december om hun woonduur 
om te laten zetten in inschrijfduur 
door zich in te schrijven bij Woning-
Net. Zo vergroten zij hun kans op een 
sociale huurwoning, mochten zij die 
in de toekomst nodig hebben. Van-
af dit jaar is vanwege een wetswijzi-
ging de woonduur van inwoners van 
de Stadsregio niet meer bepalend 
voor de toewijzing van een sociale 
huurwoning. Alleen de inschrijfduur 
bij WoningNet telt nog. De Stadsre-
gio, gemeenten en woningcorpora-
ties adviseren daarom alle inwoners 
van de stadsregio deze weken nog-
maals nadrukkelijk om zich vóór 31 
december 2015 in te schrijven, als 
ze hun woonduur naar inschrijfduur 
willen laten omzetten. De Stadsre-

gio, gemeenten en corporaties voe-
ren hiervoor samen campagne.
 
Verlaging verlengingskosten
De extra inschrijvingen leiden er waar-
schijnlijk toe dat de dienstverlening 
van WoningNet kostendekkend wordt. 
Tot dit jaar was dat niet het geval en 
waren de kosten hoger dan de som 
van de inschrijvingsinkomsten. Winst 
maken met WoningNet is niet het doel 
van de corporaties. Na 31 december 
2015 worden daarom de opbrengsten 
van alle nieuwe inschrijvingen afgezet 
tegen de extra kosten die nu worden 
gemaakt. Na deze evaluatie en over-
leg met de Stadsregio besluiten de 
corporaties komend voorjaar welk be-
drag iedereen terugkrijgt, in de vorm 
van een korting op de verlengingskos-
ten. Dit is de meest eerlijke bestem-
ming van de meeropbrengsten en 
komt direct ten goede aan de mensen 
die staan ingeschreven. Meer infor-
matie over de regeling vindt u op www.
woningnetregioamsterdam.nl

Verlengingskosten omlaag
woonduur om laten zetten in 
inschrijfduur nog mogelijk tot 
31 december

onderwijsinformatiemarkt 2016
Op woensdag 13 januari 2016 is 
de jaarlijkse onderwijsinforma-
tiemarkt. De markt is van 18.15 
uur tot 19.45 uur in de aula van 
het Thamen Uithoorn, Den Uyl-
laan 4 te Uithoorn. Scholen van 
voortgezet onderwijs uit Uit-
hoorn, Aalsmeer, Amstelveen en 

de Ronde Venen zullen zich pre-
senteren. Op deze avond kun-
nen ouders/verzorgers en leer-
lingen van groep acht van het ba-
sisonderwijs kennismaken met 
de mogelijkheden die scholen 
voor het voortgezet onderwijs uit 
de omgeving te bieden hebben. 



w w w . u i t h o o r n . n l

 de toekomst, fase 3
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 15 de-
cember 2015 het bestemmingsplan Legmeer-West, de Toekomst, fase 3 als ver-
vat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDeToekomst-VG01 ongewijzigd heeft 
vastgesteld.
toelichting
Aan de westzijde van Uithoorn, aansluitend aan de woonwijk De Legmeer, is het ge-
bied Legmeer-West gelegen. De gemeente Uithoorn heeft ervoor gekozen dat een 
deel van dit gebied wordt ontwikkeld als woonlocatie. Hiervoor is in 2005 het be-
stemmingsplan Legmeer-West opgesteld. Het gehele plangebied wordt in verschil-
lende fases gebouwd. Rekening houdend met de veranderende vraag naar wonin-
gen is voor verschillende fases een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Onder-
tussen is een groot deel van het gebied uitgewerkt. Ook voor onderhavig plange-
bied is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Door de veranderde markt is het 
stedenbouwkundig plan aangepast en is het aantal woningen dat wordt ontwikkeld 
meer dan binnen de uitwerkingsregels is toegestaan. Vandaar dat voor dit plange-
bied een bestemmingsplan wordt opgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft in oktober/november 2015 ter inzage gelegen. 
Hierop zijn geen zienswijzen ingebracht.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
24 december 2015 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is di-
gitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt daar-
naast gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op de web-
site van de gemeente.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (24 december 2015 tot en met 3 febru-
ari 2015) 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 ge-
meenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ont-
werp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep in-
stellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak 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 voorzie-
ning is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in-
gediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.
Uithoorn, 23 december 2015

 Bekendmaking Van de huisVestingsVerordening gemeente 
 uithoorn 2016 en de Beleidsregels woonruimteVerdeling 
 gemeente uithoorn 2016
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 15 decem-
ber 2015 de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2016 heeft vastgesteld.
Per 1 januari 2016 treedt de Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2016 
in werking. De Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013, 
laatst gewijzigd per 1 juli 2015, komt per 1 januari 2016 te vervallen. In de Huisves-
tingsverordening wordt uitwerking gegeven aan de Huisvestingswet 2014 en zijn re-
gels opgesteld over de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de wo-
ningvoorraad. Onder de regels voor woonruimteverdeling vallen ook de toewijzing 
van sociale huurwoningen en verlenen van woonurgentie.
De gemeenten die onderdeel uitmaken van de Stadsregio Amsterdam werken van-
af 1 januari 2016 elk met een eigen verordening, maar deze zijn wel inhoudelijk af-
gestemd en in lijn met de laatste regionale verordening. De bestaande praktijk van 
het toewijzen van sociale huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam blijft daarmee 
ongewijzigd. Het aanbod van sociale huurwoningen wordt nog altijd op de websi-
te van WoningNet (www.woningnet.nl) bekend gemaakt. Burgemeester en wethou-

ders hebben op 2 december 2015 besloten om de uitvoering van de verordening, 
voor zover het besluiten op aanvragen voor huisvestingsvergunningen betreft, te 
mandateren aan de in Uithoorn actieve woningcorporaties, te weten Eigen Haard 
en Woonzorg Nederland.
De Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2016 wordt op 28 december 2015 
gepubliceerd in het Gemeenteblad via de website www.officielebekendmakingen.
nl. De nieuwe verordening is in te zien in het gemeentehuis of via de website van 
de gemeente www.uithoorn.nl.

 start inspraak Voor VoorontwerpBestemmingsplan 
 “Jaagpad 5”
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Jaagpad 5 is het inge-
diende initiatief om de woning gelegen op het perceel Jaagpad 5 te slopen en op 
het perceel een nieuwe vrijstaande woning terug te bouwen. 
inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan “Jaagpad 5” ligt in het kader van de inspraak-
procedure van donderdag 24 december 2015 tot en met donderdag 7 januari 2016 
ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een ie-
der een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een stand-
punt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De 
raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestem-
mingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant 
en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen wor-
den ingediend.
Uithoorn, 23 december 2015

	 Ter	inzage	legging	UiTwerkingsplan	‘park	krayenhoff,	
	 deelgebied	b6’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij hebben besloten 
om voor deelgebied B6 van Park Krayenhoff een uitwerkingsplan, met planidentifi-
catiecode NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoffB6-VG01 vast te stellen. 
toelichting
Om het woningbouwproject Park Krayenhoff te kunnen ontwikkelen, heeft de raad 
op 8 oktober 2009 het bestemmingsplan Park Krayenhoff vastgesteld. Voor onder-
havig plangebied ‘Park Krayenhoff, deelgebied B6’ is in het bestemmingsplan een 
uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Het gaat hier om het gebied direct naast het 
gezondheidscentrum.
Door de tijd heen is gebleken dat de woningen die waren voorzien in dit deelgebied 
niet meer voldoen aan de huidige en toekomstige vraag. Reden waarom een nieu-
we ‘Stedenbouwkundig plan 2015’ is opgesteld. Dit plan gaat uit van een verkave-
ling gebaseerd op de woningen die goed aansluiten bij de wensen van de woon-
consumenten in Uithoorn. De nieuwe verkaveling (met 10 woningen) sluit aan bij 
de gerealiseerde bebouwing en legt een link met het gezondheidscentrum. Binnen 
het uitwerkingsplan wordt de gewijzigde stedenbouwkundig opzet planologisch mo-
gelijk gemaakt. 
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpuitwerkingsplan zijn 
zienswijzen ontvangen. Deze geven geen aanleiding om het plan te wijzigen. Het 
plan is derhalve ongewijzigd vastgesteld. 
terinzage
Het uitwerkingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 24 december 
2015 gedurende zes weken ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan terinzage in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 
16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (24 december 2015 tot en met 3 febru-
ari 2016) kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen 
die zich tijdig met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die 

aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot het college te wen-
den en een ieder als het gaat om een wijziging die het college 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 instel-
len kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het vaststellingsbesluit 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 vaststellingsbesluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 23 december 2015

 Vaststelling Bestemmingsplan VuurliJn 56

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het Bestem-
mingsplan Vuurlijn 56 als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuur-
lijn56-VG01 vast te stellen.
terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad ‘Bestemmingsplan Vuur-
lijn 56’ liggen met ingang van vrijdag 25 december 2015 gedurende zes weken ter 
inzage tot en met donderdag 4 februari 2016. 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 
en in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 te De Kwakel. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker-
wijs 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 vastge-
stelde 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 instel-
len kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak 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 voorzie-
ning is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in-
gediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.
Uithoorn, 23 december 2015

 Bekendmaking BelastingVerordeningen 2016
 
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, be-
kend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 15 december 2015 heeft be-
sloten tot vaststelling van: 
-  Verordening Forensenbelasting 2016
-  Verordening Grafrechten 2016
-  Verordening Hondenbelasting 2016
-  Verordening Liggelden 2016
-  Verordening Marktgelden 2016
-  Verordening Afvalstoffenheffing 2016
-  Verordening Precariobelasting 2016
-  Verordening Rioolaansluitrecht 2016
-  Verordening Onroerende zaakbelastingen 2016
-  Verordening Rioolheffing 2016
-  Verordening Algemene Rechten 2016 
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016. De verordeningen zijn vanaf 
1 januari 2016 digitaal te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

officiële mededelingen en Bekendmakingen
Vervolg van vorige blz.




