
G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
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
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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)
Alleen 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 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuld-
hulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 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

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn 
kunnen een melding openbare 
ruimte doorgeven via 
www.uithoorn.nl/melding of 
via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de 
Apple Store of Play Store.

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemees-
ter 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 commissie-
vergaderingen 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 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
of ci le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en 
op https zoek.of cielebekendmakingen.nl

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank grif ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet 
eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voor-
ziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.of cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice.  wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

TER INZAGE
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan MFA Kuyperlaan. Beroeppe-

riode 7 februari 2019 tot en met 21 maart 2019. Inlichtingen bij afdeling
wonen en werken, de heer L. Schuijt (0297) 513 111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-007853, Tegenover Amsteldijk-Noord 87, het plaatsen van een

steiger (ontvangen op 28-01-2019).
 2019-00 2 , Ganzendiep , het plaatsen van een steiger ontvangen

op 30-01-2019).
 2019-00 01, iegerbruinlaan 1A, het wijzigen van een kantoorpand

naar een sportschool (ontvangen op 30-01-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2018-077796, Hoofdweg 161, het plaatsen van een dakkapel.

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-

ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslis-
termijn met zes weken:
De Kwakel
- 2019-079991, Achterweg 25, het wijzigen van de bestemming agrari-

sche bedrijfswoning naar plattelandswoning (verstuurd op 31-01-2019).
- 2019-079989, Achterweg 27, het wijzigen van de bestemming agrari-

sche bedrijfswoning naar plattelandswoning (verstuurd op 31-01-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2018-077796, Hoofdweg 161, het realiseren van een garage (verzonden 

22-01-2019).
Uithoorn
- 2018-068284, Amsterdamseweg 29 en Joh. Enschedeweg 11, het uit-

breiden van het bestaande bedrijfspand (verzonden 28-01-2019).
- 2018-079980, Multatulilaan 29, het aanpassen van het kozijn in de voor-

gevel (verzonden 23-01-2019).
- 2018-076342, Legmeer west 4-5-6, het realiseren van 76 woningen (ver-

zonden 30-01-2019)
- 2019-00121 , ijhoffl aan 2, het bouwen van een garage verzonden 0 -

02-2019).
- 2018-079682, Langs de Baan 72, het vervangen van een kozijn (verzon-

den 21-01-2019).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-006259, Amstelplein 37, aanvraag evenementenvergunning i.v.m. 

heropening Albert Heijn op 13 februari 2019 (ontvangen 24-01-2019).
- 2019-07372, Kerklaan, aanvraag evenementenvergunning Feestcomité 

de Kwakel voor de viering van Koningsdag op 27 april 2019 (ontvangen 
24-01-2019).

- 2019-007265, Hoofdweg 149, aanvraag evenementenvergunning Kom
in de Kas op 6 en 7 april 2019 (ontvangen 24-01-2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Vraag voor 24 maart 2019 subsidie aan bij het Burgemeester Kootfonds. 
Lees meer over de voorwaarden en aanvragen op www.uithoorn.nl

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds

Expo Vastgoed Ontwikkeling 
heeft plannen voor woningbouw 
op het WAPO terrein. De ge-
meente Uithoorn is bereid mede-
werking te verlenen aan deze wo-
ningbouwplannen. Om u te infor-
meren over deze plannen, bent u 
van harte uitgenodigd voor een 
vervolg inloopbijeenkomst op 
maandag 11 februari 2019 tussen 
17.00 en 20.00 uur in de Brede 
School Legmeer, Randhoornweg 
39, 1422 WX Uithoorn.
Het WAPO terrein is het bedrijfs-
terrein op de hoek van de Ko-
ningin Máximalaan, Vuurlijn en 
de Noordammerweg. In oktober 
2017 is een eerste inloopbijeen-
komst geweest over deze plan-
nen. Daarna heeft de gemeente 

ruimtelijke vertrekpunten voor de 
uitwerking vastgesteld. Inmiddels 
zijn de plannen voor het WAPO 
terrein - in samenwerking met ini-
tiatiefnemer Expo Vastgoed Ont-
wikkeling BV- verder uitgewerkt.

Inloopbijeenkomst 
maandag 11 februari
U kunt binnenlopen op het tijd-
stip dat u het beste uitkomt. U 
hoeft zich niet aan te melden voor 
de bijeenkomst. Tijdens de bij-
eenkomst krijgt u meer informa-
tie over de ontwikkelde plannen 
voor het WAPO terrein. Ook is er 
informatie beschikbaar over de 
verschillende procedures, waar-
onder bijvoorbeeld de bestem-
mingsplanprocedure.

Inloopavond ontwikkeling 
WAPO terrein 11 februari

KAPPEN BOMEN DE 
WILGENHOF TE 
DE KWAKEL

Op Wilgenhof naast nummers 1 tot 
en met 15, achter de Drechtdijk 6 
in de Kwakel worden 2 van de 3 
eiken gekapt. We willen één eik 
de ruimte geven om verder uit te 
groeien. Er is een bezwaartijd van 
6 weken. 

 ASFALTERINGS-
 WERKZAAMHEDEN 
 GEMEENTE UITHOORN
Op verschillende plekken in de 
gemeente Uithoorn vinden asfal-
teringswerkzaamheden (onder-
houd) plaats. De wegen blijven 
gewoon open maar u kunt over-

last van de werkzaamheden heb-
ben. Als er een afzetting nodig is, 
staan er borden of verkeersrege-
laars. Het openbaar vervoer en 
de nood- en hulpdiensten krijgen 
altijd voorrang.

Werk in uitvoering

Vindt u duurzaamheid ook be-
langrijk? Denkt u dan met ons 
mee over duurzaamheid op 
maandag 4 maart.

De gemeente werkt aan een 
programma voor de komen-
de jaren om Uithoorn samen 
duurzamer te maken. Daarin 
komen de doelen en de activi-
teiten voor de komende jaren 
op de thema’s ‘energietransi-
tie, klimaatadaptatie en circu-
laire economie’. Daarom gaan 

we graag met u (inwoners, be-
drijven en organisaties) over 
dit onderwerp in gesprek. Wat 
zijn uw idee n  aar kunnen 
we elkaar helpen? U bent van 
harte uitgenodigd om mee te 
praten op maandag 4 maart 
om 19.30 uur in de Schutse, 
De Mérodelaan 1 te Uithoorn. 
Het programma en meer in-
formatie volgen nog via de ge-
meentepagina en Uithoorn.nl. 
Iedereen die over dit onder-
werp wil meepraten is welkom!

Denk duurzaam mee

Enquête over verdeling 
sociale huurwoningen
In de regio waar ook Uithoorn toe 
behoort, wordt gekeken naar een 
nieuwe manier om sociale huur-
woningen van woningcorporaties 
te verdelen. De vijftien gemeen-
ten in de woningmarktregio van 
Amsterdam houden daarover ge-
zamenlijk een enquête onder al-
le inwoners. Doe mee aan de en-
quête. Deze bestaat uit 10 vra-
gen over sociale huurwoningen 
van corporaties met een huur van 
maximaal 720 euro per maand. U 
kunt tot 13 februari 2019 aan de 
enquête deelnemen. 

Lange wachtlijst
Veel mensen doen een beroep 
op een sociale huurwoning. Hoe-
wel veel woningen worden bijge-
bouwd, blijft het lastig te voldoen 
aan de grote vraag in deze regio. 
Begin 2019 stonden 400.000 per-
sonen ingeschreven bij het regi-
onale Woningnet, circa 90.000 
mensen zoeken actief naar een 
woning. De gemiddelde inschrijf-
tijd van een starter is in de afge-

lopen drie jaar met 22% gestegen 
naar 11 jaar. Vanwege het be-
perkte aantal sociale huurwonin-
gen is de urgentieregeling streng. 
De regeling is niet van toepassing 
voor bijvoorbeeld jongeren of net 
gescheiden mensen, zij hebben 
nog geen woning en willen vooral 
snel een eigen huis.

Kijken naar een nieuw systeem
Daarom wordt nu gekeken naar 
nieuwe of vernieuwde manie-
ren van toewijzen die boven-
dien de doorstroming bevorde-
ren. De regio wil daarmee berei-
ken dat mensen die hard een wo-
ning nodig hebben daarvoor eer-
der in aanmerking komen. Be-
gin 2018 hebben de wethouders 
wonen van de 15 gemeenten uit-
gangspunten opgesteld waaraan 
het nieuwe systeem zou moeten 
voldoen. Het ophalen van de me-
ning van inwoners is één van de 
manieren om informatie te verza-
melen om fundamentele keuzes 
te kunnen maken in de woonruim-
teverdeling. De regiogemeenten 
krijgen op deze manier inzicht in 
wat mensen belangrijk en wense-
lijk vinden. In het najaar van 2018 
heeft al een gesprek plaatsgevon-
den met de raad over een aantal 
dilemma’s in de woonruimtever-
deling. 
Begin 2020 moeten de gemeen-
teraden van alle gemeentes een 
besluit nemen over de eventuele 
wijzigingen in het systeem.

Vervolg op volgende blz.
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Uithoorn
- 2019-084146, C. Verolmelaan 160-166, melding magazijnverkoop The

Society Shop van 27 t/m 30 maart 2019 (verzonden 23-01-2019).
- 2019-000217, C. Verolmelaan 160-166, melding magazijnverkoop The

Society Shop van 25 t/m 28 september 2019 (verzonden 23-01-2019).
- 2019-006451, hoek Pr. Irenelaan/Oranjelaan, standplaatsvergunning

voor de verkoop van vis en visproducten op dinsdag (verzonden 31-01-
2019).

- 2019-003409, Randhoornweg evenemententerrein Legmeer-West, eve-
nementenvergunning circusvoorstellingen van 14 t/m 24 februari 2019
(verzonden 04-02-2019);

- 2019-007955, gemeente Uithoorn, plaatsen reclameborden circusvoor-
stellingen van 8 t/m 22 februari 2019 (verzonden 04-02-2019);

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van provinciale staten een kiezer toegestaan is zijn 
stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar for-

mulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kie-
zerspas aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019, door de kiezer wor-
den ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag 
van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan 
bij volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stem-
pas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK
1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een

schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas ver-
voegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van 
de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd, om de-
ze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur 
op de dag vóór de stemming (19 maart 2019).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening 
van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie. 
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van 
de gemeente.

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van provinciale staten een kiezer toegestaan is bij vol-
macht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de 

formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stem-
men.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de kiezer wor-
den ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag 
van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.

3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet
op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer zijn ge-
registreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmacht-
bewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te
brengen.

5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon 
aan de stemming deel te nemen. 

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ont-

vangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan
die kiezer over te dragen.

2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de
kandidaatstelling (4 februari 2019) in dezelfde gemeente staan inge-
schreven als de kiezer die de volmacht geeft.

3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn 
eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot
het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtge-
ver worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aanne-
men. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerza-
ken van de gemeente.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
START INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
KWAKELSEPAD 81-93, DE KWAKEL

Toelichting
Er is een verzoek ingediend voor het realiseren van 15 woningen op de lo-
catie van het Kwakelsepad 81-93 in De Kwakel. Het college van B&W van 
de gemeente Uithoorn heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit 
verzoek. Omdat het verzoek niet kan worden gerealiseerd binnen het huidi-
ge bestemmingsplan, is er besloten om af te wijken van het bestemmings-
plan. Dit voorontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Kwakelsepad 81-93 ligt in het kader van 
de inspraakprocedure van donderdag 7 februari tot en met 20 februari 2019 
ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeen-
telijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze 
termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van bur-
gemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraak-
reacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Inloopavond
Er is een inloopavond georganiseerd voor dit woningbouwplan. Op de in-
loopavond is de initiatiefnemer aanwezig om de plannen voor de woningen 
toe te lichten. De gemeente is aanwezig om het bestemmingsplan toe te 
lichten. De inloopavond is op 14 februari van 19:00 – 20:30u in het Dorps-
huis ‘De Quakel’. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Ieder-
een kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad indienen. De gemeenteraad neemt vervolgens een beslissing over 
de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De 
Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden 
gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 6 februari 2019

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
MFA KUYPERLAAN

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het 
bestemmingsplan ‘MFA Kuyperlaan’ als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.BPMFAKuyperlaan-VG01 gewijzigd vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan MFA Kuyper-
laan is het oprichten van een multifunctioneel gebouw aan de Kuyperlaan 
50 te Uithoorn
Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De volgende onderdelen zijn 
gewijzigd: De gemeenteraad van Uithoorn heeft besloten dat ook lichte ho-
reca (categorie 1) mogelijk moet zijn in het nieuwe gebouw. Om dat moge-
lijk te maken zijn de toelichting en de regels van het bestemmingsplan aan-
gepast. Voor een uitleg wordt verwezen naar het raadsbesluit dat is toege-
voegd aan het bestemmingsplan.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met in-
gang van 7 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het bestem-
mingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met als 
kenmerk NL.IMRO.0451.BPMFAKuyperlaan-VG01. Daarnaast ligt het be-
stemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. 
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de ge-
meenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met ziens-
wijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aanto-
nen 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.Be-
roep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die be-
roep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voor-
lopige 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 gemeente-
raad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VERKIEZINGEN WATERSCHAP

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Hoogheemraad-
schap Amstel, Gooi en Vecht een kiezer toegestaan is zijn stem uit te bren-
gen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de vol-
gende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar for-

mulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kie-
zerspas aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019, door de kiezer wor-
den ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag 
van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan 
bij volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stem-
pas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK
1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een

schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas ver-
voegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van 
de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd, om de-
ze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur 
op de dag vóór de stemming (19 maart 2019).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening 
van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de grenzen van het 
waterschap. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Bur-
gerzaken van de gemeente.

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de 

formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stem-
men.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de kiezer wor-
den ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag 
van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.

3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet
op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer voor het-
zelfde waterschap zijn geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmacht-
bewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te
brengen.

5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon 
aan de stemming deel te nemen. 

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ont-

vangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan
die kiezer over te dragen.

2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de
kandidaatstelling (4 februari 2019) in dezelfde gemeente staan inge-
schreven als de kiezer die de volmacht geeft, én geregistreerd zijn als
kiezer voor hetzelfde waterschap.

3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn 
eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot
het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtge-
ver worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aanne-
men. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerza-
ken van de gemeente.

NIEUW ARMOEDE- EN SCHULDENBELEID
De gemeente zet zich in op het voorkomen van armoede en schulden. Voor-
komen is beter dan genezen. Het beleidsplan ‘De touwtjes aan elkaar kno-
pen! 2019-2022’ voor de aanpak van armoede en schulden en de bijbe-
horende verordeningen zijn op 31 januari door de gemeenteraad Uithoorn 
vastgesteld. In dit beleidsplan staan verschillende activiteiten om schulden 
te voorkomen en deze op tijd op te sporen. Het pakket inkomensondersteu-
nende maatregelen breidt zich steeds verder uit met mogelijkheden om u te 
helpen. Het beleidsplan vindt u op www.uithoorn.nl onder bekendmakingen. 




