
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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HALLO  
SLOOTJE
SPIEKERS:
WE MOGEN 
WEER STEMMEN!
AGV.NL/VERKIEZINGEN

Centraal stemmen tellen 
verkiezingen Provinciale 
Staten en Waterschappen
Op woensdag 20 maart 2019 
worden de uitgebrachte stem-
men voor Provinciale Staten 
en het Waterschap alleen op 
partijniveau geteld. Op don-
derdag 21 maart worden de 
stemmen vervolgens op kan-
didaatniveau geteld omdat de 
gemeente Uithoorn meedoet 
aan het Experiment Centra-

le stemopneming. Daarom is 
de afdeling Burgerzaken van 
de gemeente op donderdag 
21 maart gesloten. Wij zijn u 
graag weer van dienst op vrij-
dag 22 maart. Het afhalen van 
aangevraagde reisdocumen-
ten en rijbewijzen is op 21 
maart wél mogelijk bij de re-
ceptie van het gemeentehuis.

Onderzoek Cliëntervaring 
Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 
Gemeente Uithoorn
De gemeente biedt ondersteu-
ning aan iedereen die problemen 
ondervindt in de zelfredzaamheid 
en/of het meedoen aan het maat-
schappelijk leven. 

De gemeente levert deze onder-
steuning als onderdeel van de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo). Wij vinden het be-
langrijk om te weten wat men-
sen van de ontvangen ondersteu-
ning vinden en wat er beter kan. 
Daarom voert de gemeente jaar-
lijks een onderzoek uit. Het on-
derzoek vindt plaats door het in-

vullen van een schriftelijke vra-
genlijst waarin vragen worden ge-
steld over verschillende onderde-
len van de ondersteuning. Ook is 
het mogelijk de vragenlijst online 
in te vullen. De enquête wordt be-
gin maart 2019 aan iedereen ver-
stuurd die in 2018 ondersteuning 
van de Wmo heeft ontvangen. Wij 
hopen dat u, als u een vragenlijst 
ontvangt, de tijd wilt nemen deze 
in te vullen en terug te sturen. Wij 
hebben de mening van de cliën-
ten nodig om de dienstverlening 
zo goed mogelijk te laten aanslui-
ten op de behoeften.

De gemeente Uithoorn doet de 
komende verkiezingen mee aan 
het experiment centraal stemmen 
tellen. Dit betekent dat op 20 maart 
(op het stembureau) de stemmen 
alleen maar op partijniveau geteld 
worden. De volgende dag vindt op 
het gemeentehuis het vervolg van 
de telling plaats, op kandidaatsni-
veau. Hiervoor zijn we dringend 
op zoek naar ‘tellers’ op donder-

dag 21 maart as vanaf 09.00 uur 
tot einde werkzaamheden voor de 
verkiezingen van de provinciale 
staten en het waterschap. Lijkt het 
u leuk om hierbij mee te helpen, 
geeft u zich dan op bij via burger-
zaken@uithoorn.nl. Heeft u deel-
genomen als stembureaulid of als 
teller op de verkiezingsdag, dan is 
het niet mogelijk om mee te doen 
met het centraal stemmen tellen.

Met spoed op zoek naar 
“tellers”

Verkiezingsmarkt 
winkelcentrum Zijdelwaard
Op zaterdag 16 maart is er een 
verkiezingsmarkt in winkelcen-
trum Zijdelwaard. Verschillende 
politieke partijen zijn daar aanwe-
zig met een kraampje. Het lijkt mis-
schien nog ver van uw bed maar 
de Provincie heeft veel te zeggen 
over de ruimtelijke ordening, wo-
nen, belangrijke aandachtspunten 
in een steeds drukkere omgeving 
met een krappe woningmarkt. Ook 
kiezen de leden van de Provincia-
le Staten de leden van de Eerste 
Kamer. Zo hebben zij op die ma-

nier invloed op het beleid in Den 
Haag. Het waterschap is onder an-
dere van belang voor het beheer 
van dijken en waterzuivering. Dit 
beperkt zich niet tot de gemeen-
tegrenzen. Dit zijn ook belangrijke 
onderwerpen voor iedereen. Weet 
u nog niet op welke partij u gaat 
stemmen tijdens de provinciale 
statenverkiezingen op 20 maart? 
Kom dan langs en laat u informe-
ren. U bent van harte welkom. De 
verkiezingsmarkt is tussen 10.00 
uur en 16.00 uur.

Provinciale Staten en 
Waterschapsverkiezingen 
2019
Op woensdag 20 maart zijn er 
twee aparte verkiezingen. Name-
lijk de verkiezing voor de leden 
van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland en de verkiezing 
voor de leden van het algemeen 
bestuur van Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. 

Invloed uitoefenen
Door te stemmen oefent u invloed 
uit op de wijze waarop de provin-
cie de komende vier jaar wordt be-
stuurd. Het bestuur van het Water-
schap neemt de komende vier jaar 
allerlei besluiten over het waterbe-
heer bij u in de buurt. Beiden heb-
ben impact op onze gemeente.

Wat doet de provincie?
De provincie werkt aan projec-
ten die te groot zijn voor gemeen-
te maar te klein voor het rijk. Dat 
gaat onder andere over verkeer 
en vervoer, duurzaamheid en mi-
lieu en ruimtelijke ontwikkeling. 
Nog een belangrijke taak van de 
provincie is het kiezen van de le-
den van de Eerste Kamer. 
Vindt u bijvoorbeeld dat weilanden 
gebruikt mogen worden voor zon-
nepanelen en woningen? Moet de 
provincie zich wel of niet verzet-
ten tegen de groei van Schiphol? 
Hoe staat u tegenover gratis ver-
voer voor ouderen op kosten van 
de provincie? En wat vindt u van 
strengere normen voor de lucht-
kwaliteit in de buurt van grote in-
dustriële bedrijven? 

Wat doet het waterschap?
Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht zorgt voor veilige dijken en 
voor schoon en voldoende water. 
Ook neemt het waterschap maat-
regelen tegen overlast door hoos-
buien of langdurige droogte als 
gevolg van de klimaatverande-
ring. Waterschappen hebben ook 
een overkoepelende functie, want 
water stopt niet bij de gemeente-
grens. Via de waterschapsbelas-
ting betaalt u als bewoner hier-
aan mee. Daarom heeft u ook in-
vloed op de samenstelling van het 
Algemeen bestuur van het water-
schap. 

Stemwijzer
Weet u (nog) niet wat u gaat stem-
men? Op www.noord-holland.nl/
statenverkiezingen staat de pro-
vinciale stemwijzer. Hier kunt u 
uw standpunten vergelijken met 
die van de provinciale politieke 
partijen. Ook staat daar informa-
tie over de politieke partijen en de 
kandidatenlijsten.
U heeft ook invloed op de samen-
stelling van het Algemeen bestuur 
van het waterschap. Wilt u weten 
op welke partijen u kunt stemmen 
en wat hun standpunten zijn? Kijk 
voor meer informatie op www.
agv.nl/waterschapsverkiezingen 
of vul de online stemhulp in.

Meer informatie
U mag alleen stemmen met een 
stempas. U krijgt voor beide ver-
kiezingen een aparte stempas. 
Kijk voor meer informatie over 
stemmen, aanvragen kiezerspas 
of stemmen bij volmacht op www.
uithoorn.nl/verkiezingen

Informatie over stemmen 
stempassen tijdens de 
verkiezingen
Stemmen in ieder stembureau 
van onze gemeente
Op woensdag 20 maart 2019 kunt 
u in elk stembureau binnen de 
gemeente Uithoorn uw stem uit-
brengen. Op uw stempas staat 
het adres waar u uw stem kunt 
uitbrengen. U kunt terecht in elk 
stembureau binnen de gemeen-
te. De stembureaus zijn geopend 
van 07.30 uur tot 21.00 uur. U 
bent verplicht om een geldig legi-
timatiebewijs te laten zien, die niet 
langer dan vijf jaar verlopen mag 
zijn. Uiterlijk 6 maart 2019 moet u, 
als kiesgerechtigde inwoner, een 
stempas hebben ontvangen. Is dit 
niet het geval dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling burger-
zaken van het gemeentehuis, te-
lefoonnummer 0297-513111. 
Stemmen bij schriftelijke of onder-
handse volmacht

Schriftelijke volmacht
U kunt een schriftelijke volmacht 
aanvragen als u op de dag van 
de verkiezing niet in staat bent 
om zelf aan de stemming deel te 
nemen, en u geen volmacht kunt 
verlenen door overdracht van uw 
stempas. Ook als u op de dag van 
de stemming helemaal geen le-
gitimatie heeft, kunt u aan ie-
mand anders een volmacht ge-
ven om voor u te gaan stemmen. 
U kunt dit alleen doen door een 
schriftelijke volmacht te geven 
aan een kiezer die wel een geldig 
legitimatiebewijs heeft. In beide 
gevallen kunt u een formulier op-
vragen of afhalen bij de afdeling 
burgerzaken van het gemeente-
huis. U vult hierop uw gegevens in 
en de gegevens van degene die 
voor u gaat stemmen, onderte-
kent beide het formulier en levert 
het formulier uiterlijk 15 maart 
2019 weer in bij de afdeling bur-
gerzaken. Een eenmaal gege-
ven volmacht kan niet worden in-
getrokken en de volmachtgever 

mag niet zelf aan de verkiezing 
deelnemen.
 
Onderhandse volmacht
U kunt iemand uit Uithoorn mach-
tigen voor u te gaan stemmen 
door samen met die persoon de 
achterkant van de stempas in te 
vullen en te ondertekenen. Van 
de volmachtgever èn volmacht-
nemer moet een geldig legitima-
tiebewijs worden getoond! Het is 
niet mogelijk om in het stembu-
reau uw stempas over te dragen 
aan een ander. De gemachtigde 
mag niet meer dan 2 volmachten 
aannemen en moet uw stem uit-
brengen tegelijk met de eigen 
stem. Bent u de volmacht(en) 
vergeten en heeft u uw stem 
al uitgebracht, dan kunt u de 
volmachtstem(men) niet meer 
uitbrengen!

Stemmen in een andere 
gemeente
Als u in een andere gemeente in 
Noord-Holland of het gebied van 
het Waterschap wilt stemmen dan 
kunt u een kiezerspas aanvragen. 
Dit kan schriftelijk tot uiterlijk 15 
maart 2019. Het formulier (model 
K6) kunt u downloaden van www.
uithoorn.nl/verkiezingen of afha-
len bij de afdeling burgerzaken 
van het gemeentehuis. In per-
soon kunt u uw stempas omzet-
ten in een kiezerspas uiterlijk 19 
maart 2019, 12.00 uur, bij de af-
deling burgerzaken van het ge-
meentehuis. Bent u de stempas 
kwijt of heeft u deze niet ontvan-
gen, dan kunt u tot uiterlijk dins-
dag 19 maart 2019, 12.00 uur, 
in persoon, terecht op het ge-
meentehuis om een vervangende 
stempas aan te vragen. U moet 
een geldig legitimatiebewijs te 
overleggen. 
Nogmaals: zonder stempas 
kunt u niet aan de stemming 
deelnemen!

Lijst van stembureaus
01 Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn
02 De Springschans, Eendracht 8, 1423 ET Uithoorn
03 Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel
04 Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421 XM Uithoorn
05 het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn
06 Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
07 Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB UITHOORN
08 Evangelische Christelijke Gemeente, 
 Herman Gorterhof 3, 1422 JP Uithoorn
09 KNA-gebouw, Legmeerplein 49, 1422 RG Uithoorn
10 Alkwin Kollege, Weegbree 55, 1422 MT Uithoorn
11 De Brede School, Randhoornweg 31-39, 1422 WX Uithoorn
12 R.K. Basisschool De Zon, Anjerlaan 1, 1424 AM De Kwakel

Welk evenement organiseert 
u onder de vlag Uithoorn 
200 jaar?
Op 10 februari 2020 bestaat de 
gemeente Uithoorn precies 200 
jaar in de huidige vorm. Enke-
le maanden eerder, op 1 okto-
ber 2019 is het 200 jaar geleden 
dat de gemeente Uithoorn weer 
onderdeel ging uitmaken van de 
provincie Noord-Holland. Dit feest 
vieren we graag samen met al-
le inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel. Het feestjaar loopt offici-
eel van 1 oktober 2019 tot en met 
30 september 2020. Uiteraard 
draagt de gemeente haar steentje 
bij aan de feestelijke viering van 
het jubileumjaar met een aantal 
activiteiten. Maar we kunnen het 
niet alleen! 

Heeft u een idee? 
Wij denken graag met u mee
Hoe meer activiteiten, hoe fees-
telijker het jaar voor alle inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel. Daar-
om roepen we zoveel mogelijk or-
ganisaties, verenigingen, scho-
len etc. maar ook individuele in-
woners op om hun ideeën over 

nieuwe of bestaande activiteiten 
bij de gemeente te melden. Heeft 
u een leuk idee op het gebied van 
bijvoorbeeld cultuur, sport, his-
torie of gewoon een gezellig sa-
menzijn? Download dan het for-
mulier en stuur dit naar 200jaar@
uithoorn.nl Heeft u wel een idee 

maar weet u nog niet precies hoe 
of wat? Laat het dan ook vooral 
weten. Samen met u bekijken we 
graag of we ideeën, mensen en 
middelen aan elkaar kunnen kop-
pelen om zo tot een concreet eve-
nement te komen. Insturen kan 
tot uiterlijk 11 maart.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt. Bo-
vendien 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 ge-
meente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook 
op www.uithoorn.nl en op https://zoek.offi 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 ge-
meentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval 
wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burge-
meester 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 binnen 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 Uit-
hoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus 
worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van 
het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt ge-
maakt 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 beroep 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 bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amster-
dam of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw be-
roepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u 
bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. 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 ver-
zoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek 
naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningen-
rechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het 
niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De Nieuwe 
Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten 
alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u 
hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor 
een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de 
gemeente Uithoorn.

 TER INZAGE
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan MFA Kuyperlaan. Beroepperiode 7 febru-

ari 2019 tot en met 20 maart 2019. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, de 
heer L. Schuijt (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Zijdelveld 58’. Inzageperiode 14 februari 
2019 tot en met 27 maart 2019. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, de heer 
L. Schuijt (0297) 513 111.

- Vaststelling Wijzigingsplan Europarei-Midden, fase 3. Inzageperiode 22 februa-
ri 2019 t/m 4 april 2019. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R.A. Noorhoff, 
(0297) - 513111.

- Vaststelling Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied De Kwakel. Inzageperiode 7 
maart tot en met 8 april 2019. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, de heer W. 
van de Lagemaat, (0297) 513 111.

- Vaststelling Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg De Kwakel. Inza-
geperiode 7 maart tot en met 8 april 2019. Inlichtingen bij Afdeling wonen en wer-
ken, de heer W. van de Lagemaat, (0297) 513 111.

- Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’. Inzageperiode 7 maart 
2019 tot en met 18 april 2019. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken, de heer L. 
Schuijt (0297) 513 111.

- Voorontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en Prins Bernardlaan fase 1, In-
zageperiode van donderdag 7 maart tot en met vrijdag 22 maart 2019. Inlichtingen 
bij afdeling wonen en werken, de heer L. Schuijt (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-012618, Het Fort 46, het wijzigen van de entree en het plaatsen van een dak-

kapel (ingekomen 15-02-2019).
- 2019-015583, Steenwijkerveld 14, het bouwen van een tuinbouwkas (ingekomen 

26-02-2019).
- 2019-015594, Achterweg 20, het bouwen van een bedrijfsruimte (ontvangen 26-02-

2019).

Uithoorn
- 2019-014753, Joh. Enschedeweg 15, het plaatsen van lichtbakken aan de gevel (in-

gekomen 19-02-2019).
- 2019-014749, Schootsveld 7, het plaatsen van een steiger (ingekomen 20-02-

2019).
- 2019-014743, Sportlaan 17, het tijdelijk gebruiken van het bouwwerk als supermarkt 

(ingekomen 22-02-2019).
- 2019-014740, Colijnlaan 52, het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant (ont-

vangen 22-02-2019).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2019-008244, Ganzendiep 4, het realiseren van een schuin dak en het plaatsen van 

een dakkapel (ingetrokken 20-02-2019).
BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aan-
vraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op 
deze pagina.
Uithoorn
- 2018-080662, Fregat 18, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 

woning (buiten behandeling, verzonden 18-02-2019).
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.
Uithoorn
- 2019-009892, Fregat 18, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 

woning (verzonden 25-02-2019).
- 2019-003038, Schans 23, het wijzigen van de winkelfunctie naar woonfunctie (ver-

zonden 20-02-2019).
- 2019-011845, Burgemeester Kootlaan 62, het wijzigen van de constructie en verwij-

deren van de deur in de gevel (verzonden 27-02-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2019-013185, Schans 108,, ontheffi ng art.35 Drank- & Horecawet op 25 mei 2019 

(ontvangen 18-02-2019).
- 2018-013186, Schans 108, evenementenvergunning Schans Festival op 25 mei 

2019 (ontvangen 18-02-2019).
- 2019-013857, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, ontheffing 

art.35 Drank- & Horecawet op 21 juli 2019 (ontvangen 19-02-2019).
- 2019-013862, Evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, evenementen-

vergunning All American Sunday op 21 juli 2019 (ontvangen 20-02-2019).
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.
De Kwakel
- 2018-067914, Evenemententerrein De Kwakel, ontheffi ng art. 35 Drank- en Horeca-

wet op 15 juni 2019 (verzonden 19-02-2019).
- 2019-008799 Kerklaan 21, ontheffi ng art. 35 Drank- en Horecawet voor 27 april 2019 

en 3 september 2019 (verzonden 19-02-2019).
- 2019-009205 Kerklaan 16, ontheffi ng art. 35 Drank- en Horecawet voor 27 april, 22 

juni en 3 september 2019 (verzonden 19-02-2019).
Uithoorn
- 2018-075908, evenementenvergunning Wheelies & Wannahaves Foodtruck Festi-

val op 9 en 10 juni 2019 (verzonden 18-02-2019).
- 2019-010781, evenemententerrein Legmeer-West, Randhoornweg, evenementen-

vergunning kofferbakmarkt op 24 maart 2019 (verzonden 01-03-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel rectifi catie
- 2019-008801, Boterdijk 91, evenementenvergunning De Kwakelse Dijkentocht op 

22 april 2019 (ontvangen 30-01-2019).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
VASTSTELLING GEBIEDSVISIE KERNGLASTUINBOUWGEBIED DE KWAKEL
Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de Gebiedsvisie 
Kernglastuinbouwgebied vast te stellen.
Toelichting
Greenport Aalsmeer
In 2015 is de Ruimtelijke Visie voor de Greenport Aalsmeer vastgesteld. Daarin wor-
den uitspraken gedaan over de toekomst van de glastuinbouwgebieden. Alle glastuin-
bouwgebieden in de regio zijn ingedeeld in vijf gebiedscategorieën (van toekomstbe-
stendig in categorie 1 tot en met geen toekomst meer voor glastuinbouw als categorie 
5). Voor het Kernglastuinbouwgebied De Kwakel (categorie 1 gebied) is een gebieds-
visie vastgesteld.
Het kernglastuinbouwgebied
Glastuinbouw is een belangrijk onderdeel van de economische structuur van Uithoorn. 
Het Kernglastuingebied ligt tussen de Hoofdweg en Ringvaart en tussen Vuurlijn en 
Kalslagerweg en is het grootste bestaande glastuinbouwgebied van de Greenport 
Aalsmeer. Een belangrijk uitgangspunt is dat glastuinbouwbedrijven in dit gebied kun-
nen blijven voortbestaan. Daarnaast is er voldoende ruimte nodig om in te kunnen spe-
len op nieuwe ontwikkelingen in de markt, maatschappij, directe omgeving en mogelij-
ke schaalvergroting. Op basis van deze uitgangspunten is, samen met ondernemers en 
bewoners, een visie voor de toekomst gemaakt.
Ter inzage
De gebiedsvisie is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 
op identifi catiecode NL.IMRO.0451.GebiedsvisieKGG-VG01. Daarnaast kunt u de ge-

biedsvisie inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van deze visie niet vatbaar is voor be-
zwaar en beroep. Uithoorn, 6 maart 2019

VASTSTELLING GEBIEDSVISIE TUSSEN POELWEG EN NOORDDAMMERWEG 
DE KWAKEL
Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de Gebiedsvisie Tussen 
Poelweg en Noorddammerweg vast te stellen.
Toelichting
Greenport Aalsmeer
In 2015 is de Ruimtelijke Visie voor de Greenport Aalsmeer vastgesteld. Daarin worden 
uitspraken gedaan over de toekomst van de glastuinbouwgebieden. Alle glastuinbouw-
gebieden in de regio zijn ingedeeld in vijf gebiedscategorieën (van toekomstbestendig 
in categorie 1 tot en met geen toekomst meer voor glastuinbouw als categorie 5). Voor 
het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg ten noorden van de N196 in De Kwa-
kel (categorie 5 gebied) is een gebiedsvisie vastgesteld.
Het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg
De glastuinbouwfunctie in dit gebied is in de loop van de jaren nagenoeg verdwenen en 
het gebied bestaat inmiddels in hoofdzaak uit bedrijven anders dan glastuinbouw. Sinds 
2005 staat het bestemmingsplan al veilinggerelateerde bedrijvigheid toe. In de nu vast-
gestelde visie is voorgesteld om hier een regulier bedrijventerrein van te maken. De visie 
is tot stand gekomen in nauw overleg met de ondernemers en bewoners in het gebied. 
Ter inzage
De gebiedsvisie is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 
op identifi catiecode NL.IMRO.0451.GebiedsvisieTPN-VG01. Daarnaast kunt u de ge-
biedsvisie inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van deze visie niet vatbaar is voor be-
zwaar en beroep.Uithoorn, 6 maart 2019
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VUURLIJN 78’
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Vuurlijn 78’ met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn78-OW01 met 
ingang van 7 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Plangebied
Vuurlijn 78 is gelegen in het buitengebied van de Kwakel. Het plangebied wordt omge-
ven door agrarische gronden, en aan de zuidzijde door de Vuurlijn. Ten oosten grenst 
het plangebied aan een glastuinbouwbedrijf.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Vuurlijn 78 is het verzoek om 
aan de Vuurlijn 78 een dagrecreatiebedrijf te vestigen in combinatie met (avond)hore-
ca. Het college van B&W van de gemeente Uithoorn heeft besloten om medewerking 
te verlenen aan dit verzoek.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 7 maart voor een perio-
de van zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen 
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.
IMRO.0451.BPVuurlijn78-OW01 Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inza-
ge in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de 
openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de 
gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtne-
ming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Uithoorn, 6 maart 2019

START INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN PRINSES 
BEATRIXLAAN EN PRINS BERNARDLAAN FASE 1, UITHOORN
Toelichting
Woningbouwvereniging Eigen Haard gaat oude woningen slopen en nieuwe woningen 
bouwen aan de Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan in Uithoorn. Hiertoe heeft Ei-
gen Haard een verzoek ingediend bij de gemeente. Omdat het verzoek niet kan wor-
den gerealiseerd binnen het huidige bestemmingsplan, is er besloten om af te wijken 
van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 18 nieuwe wo-
ningen mogelijk. Meer informatie leest u in het voorontwerpbestemmingsplan Prinses 
Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1, Uithoorn. Dit voorontwerpbestemmingsplan 
wordt ter inzage gelegd.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan en Prins Bernardlaan fase 1, Uit-
hoorn ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 7 maart tot en met vrij-
dag 22 maart 2019 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerpbe-
stemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan 
een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethou-
ders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een stand-
punt worden ingenomen. 
Inloopmoment
Er wordt een inloopmoment georganiseerd voor dit plan. Omwonenden van het plan-
gebied worden nog uitgenodigd met een brief. In die brief leest u de informatie over het 
inloopmoment. 
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 ziens-
wijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 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 maart 2019    
  

Zwerfafval? Uithoorn ruimt op
Draag je steentje bij om Uithoorn 
en De Kwakel er weer opgeruimd 
uit te laten zien. Hoe? Door deel te 
nemen aan De Week van Neder-
land Schoon in de week van 18 tot 
en met 23 maart 2019. Op zater-
dag 23 maart eindigt de week met 
de Landelijke Opschoondag. Wil 
je op een ander tijdstip helpen op-
ruimen, dan plannen we je actie 
in overleg in. Je krijgt van de ge-
meente materiaal zoals grijpers, 
hesjes, vuilniszakken. Geef je op 
via nederlandschoon@uithoorn.
nl. 

Samen opruimen met 
Buurtbeheer De Legmeer
Op woensdagmorgen 13 maart 
organiseert Buurtbeheer De Leg-
meer een jaarlijkse zwerfvuilactie 
in samenwerking met de Praktijk-
school Uithoorn. Buurtbeheer ver-
zamelt tegen 9.00 uur in de school. 
Samen met docenten en leerlin-
gen proberen zij weer zoveel mo-
gelijk zwerfvuil op te halen. Rond 
10.15 uur staat de koffie klaar in 
de school! Als je ook mee wilt hel-
pen, stuur dan een berichtje aan 
buurtbeheer.legmeer@gmail.com

Ziet u iets in de openbare bui-
tenruimte binnen onze gemeen-
te dat stuk is of opgeruimd moet 
worden? Dan kunt u een melding 
hiervan doen bij de gemeente. Wij 
proberen er dan zo snel mogelijk 
iets aan te doen. 

Geef alle gegevens door
Het is belangrijk dat u de melding 
zo duidelijk mogelijk omschrijft en 
zoveel mogelijk informatie aan 
ons doorgeeft. Als wij geen com-
plete aanvraag binnenkrijgen is 
het voor ons lastiger om de mel-
ding af te handelen. Zeker wan-
neer wij u niet kunnen bereiken 
om meer informatie op te vragen. 
Wij zien namelijk steeds vaker dat 
er meldingen worden ingediend 
waarbij de contactgegevens mis-
sen. We kunnen de melding in de-
ze gevallen dan soms wel in be-
handeling nemen maar kunnen u 
dan niet een terugkoppeling ge-
ven. Dat is natuurlijk vervelend. 

Tips om de melding door 
te geven
Zorg er daarom voor dat u de mel-
ding zo volledig of uitgebreid mo-
gelijk omschrijft. Denk aan het 
doorgeven van een duidelijke lo-
catie, nummers van afvalcontai-
ners of lantaarnpalen die kapot 
zijn en/of stuur duidelijke foto’s 
mee. Zet bij voorkeur uw contact-
gegevens in de melding (naam, 
telefoonnummer of e-mailadres) 
dan kunnen wij u bereiken als we 
meer informatie nodig hebben. 
Ook wordt u in de meeste geval-
len op de hoogte gehouden van 
de afhandeling van uw melding. 

Meldingen (jeugd)overlast?
Meldingen over (jeugd)overlast 
kunt u ook aan ons doorgeven. 
Signalen over jeugdoverlast ne-
men wij serieus en de gemeen-
te werkt hierin nauw samen met 
de politie, het jongerenwerk en 
waar nodig met andere organisa-

Melding doen? Vul zoveel 
mogelijk gegevens in

ties. Deze partijen hebben regel-
matig overleg met elkaar over lo-
caties waar jeugdoverlast wordt 
ervaren en waarin gezamenlijke 
afspraken worden gemaakt over 
de aanpak. U kunt jeugdoverlast 
melden via www.uithoorn.nl/mel-
ding. Om u zo goed mogelijk te 
helpen is het belangrijk dat u ook 
informatie geeft over:

- Aantal jongeren die over-
last geven, geschatte leeftijd, 
meisjes/jongens, etc.

- Beschrijving van de locatie
- Is er sprake van vervuiling, 

herrie, intimideren etc.
- Op welke tijdstippen, dagen.

- Welke melders geven het sig-
naal af en welke acties zijn al 
ondernomen.

Geef bij meldingen over jeugd-
overlast ook uw contactgegevens 
door zodat wij, bij voorkeur tele-
fonisch met u contact kunnen om 
de situatie nog meer te verduide-
lijken en het jongerenwerk daar-
mee zo goed mogelijk te kunnen 
aansturen. Uw gegevens worden 
nooit aan andere personen door-
geven en worden anoniem be-
handeld. Juist bij deze meldingen 
is het voor ons belangrijk om een 
zo duidelijk mogelijk beeld te krij-
gen van de overlast. 

Hoe melden?
Elke melding wordt geregistreerd. 
Meldingen geven ons belangrijke 
informatie. Via meldingen, kun-
nen wij gerichter te werk gaan. U 
kunt 24/7 een melding doen via 
de Makkelijk melden-app met uw 
smartphone of via onze website: 
www.uithoorn.nl/melding. Bellen 
tijdens kantooruren kan natuur-
lijk ook nog via (0297) 513 111. 

Spoedeisende zaken na werk-
tijd en in het weekend (wat niet 
kan wachten tot de eerstvol-
gende werkdag), bijvoorbeeld 
een omgewaaide boom over 
de weg of andere (be)dreigen-
de of (verkeers)onveilige situa-
ties, kunnen gemeld worden via 
(0297) 513 111 (blijf even aan 
de lijn tot u wordt doorgescha-
keld).




