Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?

Gem

e e nte U i t h o o r

n

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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, schuldhulpverlening en jeugdhulp)

Locatie gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr.
09.00-10.30 uur
inloopbalie wo.
13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor
elkaar, Gezondheidscentrum
De Waterlinie,
Koningin Máximalaan 30.
Inloop ma., di.
08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?

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

Financieel café

In het Gezondheidscentrum
De Waterlinie aan de Koningin
Máximalaan 30 vindt u het
Financieel café. Elke dinsdag
tussen 08.30-11.00 uur staan
getrainde vrijwilligers klaar
van Uithoorn voor Elkaar voor
alle vragen over geldzaken en
administratie en bieden hulp bij het
invullen van papieren, het sorteren
van de post of advies bij schulden.
Kom langs zonder afspraak.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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.

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester
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 commissievergaderingen 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

stemopneming. In verband hiermee is de afdeling burgerzaken
op maandag 27 mei gesloten. Wij
zijn u graag weer van dienst op
dinsdag 28 mei. Het afhalen van
aangevraagde reisdocumenten
en rijbewijzen en het afhalen van
uittreksels BRP is overigens op
27 mei wel mogelijk bij de receptie van het gemeentehuis.

Evenementen in Uithoorn
20 t/m 23 mei
23 mei
25 mei
1 en 2 juni
9 juni
9 en 10 juni
12 juni
15 juni
22 en 23 juni
22 en 23 juni
28 t/m 30 juni
6 juli
21 juli
3 augustus
23 augustus
9 november

Informatie Koninklijke
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het
aanvraagformulier, vindt u op de
gemeentelijke website Uithoorn.nl
of Lintjes.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0297) 513108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.
Informatie gemeentelijke onderscheidingen
Informatie over het aanvragen
van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het
bestuurssecretariaat via (0297)
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Werk in uitvoering

Verkeersdiploma’s voor
basisschool De Dolfijn
Op 6 en 7 mei fietsten basisschoolleerlingen door Uithoorn
voor het praktisch verkeersexamen. Een belangrijk examen,
waar sommige leerlingen best zenuwachtig voor waren. De diplo-

ma’s werden uitgereikt door iemand van het college van B&W.
Op Basisschool de Dolfijn kregen de geslaagden het diploma
én een setje fietslampjes van wethouder Hans Bouma.

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Centraal stemmen tellen
verkiezing Europees Parlement
Op donderdag 23 mei 2019 zijn
de verkiezingen voor het Europees Parlement. De uitgebrachte stemmen voor het Europees
Parlement alleen op partijniveau
geteld. Op maandag 27 mei worden de stemmen vervolgens op
kandidaatniveau geteld, omdat
de gemeente Uithoorn weer meedoet aan het Experiment Centrale

Veel inwoners van Uithoorn zetten zich belangeloos in voor het
welzijn van anderen. Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Kom dan tijdig in actie! De procedure voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding vergt veel tijd. Is
de voordracht voor de Lintjesregen in april 2020, dan dient u het
voorstel vóór 1 juli 2019 dit jaar
bij de burgemeester in. Gaat het
om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het
voorstel minstens zes maanden
van tevoren naar de burgemeester te sturen.

Avondvierdaagse
Verkiezingen Europees Parlement
Schansfestival
Amsterdam Open International
Canoepolo Tournament
Fietstoertocht Cycle Tour
Foodtruckfestival
Buitenspeeldag
Kwakel Open Air
Midzomeravond Festival
Nederlands Kampioenschap Kanopolo
Amstelland Festival
Fietstoertocht Le Tour Ride
All American Sunday
Zomermarkt
Foodtruckfestival
Kadomarkt

WERKZAAMHEDEN VOOR
ONDERZOEK IN CENTRUM
UITHOORN
In de week van 13 mei tot en met
begin juni gaan we in het centrum van Uithoorn op een aantal
plekken, bodemonderzoeken en
-metingen doen. Deze onderzoeken zijn nodig om een goed advies te krijgen voor de financiën
en de verdere uitwerking van het
nieuwe verkeersplan. Dit plan is
nog niet definitief. We zijn nog bezig om het plan verder uit te werken en te bekijken of en hoe we
de binnengekomen reacties gaan
verwerken. De onderzoekswerkzaamheden vinden plaats bij
de Prinses Irenelaan, Thamerlaan, Prins Bernhardlaan, Laan
van Meerwijk, Koningin Máximalaan (tussen de Irenebrug t/m
Adm. Van Ghentlaan), de eventuele toekomstige rotonde bij de
Admiraal van Ghentlaan en een
deel van het Zijdelveld (tussen
Laan van Meerwijk t/m Adm. Van
Ghentlaan). Arcadis Nederland
BV (en onderaannemers) voert
de onderzoeken uit voor gemeente Uithoorn.
Wat gaat er gebeuren?
Het gebied wordt digitaal ingemeten en er zijn graafwerkzaamheden voor onderzoek naar lopende kabels en leidingen. Ook wordt
de kwaliteit van het asfalt en de
fundering van wegen en fietspaden onderzocht, net als de grondsoort. Voor de boringen en sonderingen hiervoor komt een vrachtwagen. Door het plaatsen van
peilbuizen wordt het grondpeil gemonitord. Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden leest u op www.uithoorn.nl
onder Nieuws.
Overlast?
De onderzoeken vinden overdag
plaats en kunnen enige geluidsoverlast geven. We verwachten
dat dit beperkt zal zijn. Voor de
werkzaamheden kunnen zo nodig
tijdelijk omleidingen worden ingesteld met borden.
Meer informatie of vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen met de gemeente op
(0297) 513111 of via gemeente@
uithoorn.nl onder vermelding van
onderzoekswerkzaamheden.

brug tussen Gouwzee en Grevelingen. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. We gaan
het brugdek, de leuningen en de
liggers onder het brugdek vervangen. De fietsbrug blijft nog even
afgesloten totdat de brug is gemaakt. De voetganger / fietser kan
via het pad langs Molenvaart van
en naar Grote Wielen / Gouwzee.

Openingstijden tijdens
de feestdagen
ONDERHOUD FIETSBRUG
EEMS - GROENZONE
Vanaf 20 mei 2019 beginnen we
met het onderhoud aan de fietsbrug tussen Eems en de groenzone in. De werkzaamheden duren
ongeveer 2 weken. We gaan het
brugdek, de leuningen en de liggers onder het brugdek vervangen. Verder worden 4 damwanden aan beide kanten, op de koppen van de brug, vervangen. De
leuningen en planken van de brug
worden anders vastgemaakt. De
planken komen nu aan de binnenkant van de brug. De damwand die in het water ligt, gelijk
naast de brug, wordt op een ander moment weggehaald door
Waternet. Waternet doet dit samen met andere werkzaamheden
in de groenzone. Goed nieuws
voor de waterliefhebbers, er kan
dan onder de brug door gevaren
en geschaatst worden. De meerpalen in het water zijn pas geleden opgeknapt. De Meerpalen
in de berm zijn geen onderdeel
van de brug maar staan hier voor
de sier. De aannemer haalt deze
meerpalen weg omdat deze in de
grond aan het rotten zijn. De fietsbrug wordt afgesloten. Omrijden
kan via het skatepark - Polderweg
- Eendracht en andersom. Er worden verder geen omleidingen ingesteld.

ONDERHOUD FIETSBRUG
GOUWZEE - GREVELINGEN
Vanaf 3 juni 2019 beginnen we
met het onderhoud aan de fiets-

WWW.UITHOORN.NL

Via www.uithoorn.nl kunt u 24/7 een afspraak maken, informatie opzoeken of aanvragen. U kunt op elk moment een melding
doen via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Meldenapp op uw smartphone. Meld een gevaarlijke situatie of een
spoedeisende zaak altijd telefonisch (0297) 513111 . Dan kunnen we zo snel mogelijk actie ondernemen. Is het gemeentehuis
(telefonisch) gesloten, blijf dan toch even aan de lijn tot u wordt
doorgeschakeld.
-

Burgerzaken: maandag 27 mei gesloten i.v.m.
centraal stemmen tellen Europese verkiezingen
Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019 gesloten
Dag na Hemelvaart (brugdag):
vrijdag 31 mei 2019 gesloten, scheidingsdepot open
2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019 gesloten

Workshops zelfredzaamheid
Wat doe jij in een noodsituatie?
Oefen met deskundigen op donderdag, vrijdag en zaterdag 16, 17
en 18 mei 2019 in het gemeente-

huis van Uithoorn. Inschrijven via
www.redzaam.nl. Beperkt aantal
plaatsen! Per workshop betaal je
€ 5,- voor deelname.

Wist je
dat?
De gemeente aangesloten is
bij het Jeugdfonds Sport en
Cultuur? Het fonds maakt het
mogelijk dat kinderen en jongeren wiens ouders het financieel niet breed hebben toch
lid kunnen worden van een
(sport) vereniging. Het Jeugdfonds betaalt contributies,
eventuele kleding en attributen tot een maximaal bedrag
van 225 euro per jaar voor
sport of 450 euro per jaar voor
cultuur per kind. Daarnaast
kan er een apart bedrag worden aangevraagd voor zwemles met diplomagarantie A en/
of B. Een intermediair kan een

aanvraag voor een kind doen.
Dit is een tussenpersoon die
het gezin kent. Denk aan jongerenwerkers, leerkracht, een
ouder- en kindadviseur, huisarts of een consulent schuldhulpverlener van de gemeente.
Meer informatie op www.
jeugdfondssportencultuur.nl
of www.uithoorn.nl en tik als
zoekopdracht ‘kindpakket’
in of bel met het Sociaal
Loket. Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 10.30 uur:
(0297) 513111.

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
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.officielebekendmakingen.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 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 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 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 Uithoorn 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 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 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 Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit 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 indienen. 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 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.officielebekendmakingen.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 Mgr. Noordmanlaan, De
Kwakel. Beroepsperiode van 16 mei tot en met 26 juni 2019.Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken, de heer L. Schuyt, (0297) 513111.

(OMGEVINGS)VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-030993, Noorddammerweg 17, het verbouwen van het bestaande gebouw tot 10 woonunits (ontvangen 19-04-2019);
- 2019-030995, Jaagpad 30, het verbouwen van de woning en het plaatsen van een zorgwoning (ontvangen 19-04-2019);
- 2019-031012, Pastoor C. Vasselaan 6, het bouwen van een dakkapel
(ontvangen 26-04-2019);
- 2019-031024, Bezworen Kerf 4, het plaatsen van een veranda in de
achtertuin (ontvangen 26-04-2019);
- 2019-031038, Poelweg 44, het bouwen van een nieuwe woning (ontvangen 26-04-2019);
- 2019-032525, Banken 3, het vernieuwen van de garage (ontvangen 3004-2019);
- 2019-032688, Nabij Kerklaan 10, het aanleggen van een glasvezelkabel (ontvangen 1-05-2019);
- 2019-032731, Mgr. Noordmanlaan, het oprichten van 40 woningen (ontvangen 2-05-2019);

-

2019-034086, Noorddammerweg 47, het plaatsen van een toegangsbrug (ontvangen 08-05-2019).

Uithoorn
- 2019-030994, Brederolaan 12, het realiseren van een dakrenovatie met
isolatie (ontvangen 19-04-2019);
- 2019-030996, Schans 23, het plaatsen van een muurbank aan de voorkant en het vervangen van de schuur (ontvangen 23-04-2019);
- 2019-030997, Prinses Christinalaan 165, het ophogen van de voortuin
en het verwijderen van de rioleringsput (ontvangen 23-04-2019);
- 2019-031006, Thamerlaan 17, het plaatsen van 8 zonnepanelen (ontvangen 24-04-2019);
- 2019-031032, Admiraal de Ruyterlaan 8 D, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen 26-04-2019);
- 2019-031085, Ganzendiep 4, het wijzigen van de voorgevel en het realiseren van een aanbouw (ontvangen 29-04-2019);
- 2019-032905 Europarei Gasperi, het bouwen van 21 appartementen en
45 eengezinswoningen derde fase (ontvangen 03-05-2019).
- 2019-032913, J.A. van Seumerenlaan 1, werk of werkzaamheden uitvoeren, bodemonderzoek (ontvangen 03-05-2019);
- 2019-034080, Klipper 29, het vervangen van de kozijnen (ontvangen
07-05-2019);
- 2019-034084, Molenlaan 13 C, het realiseren van een sportschool voor
kickboksen en functional fitness (ontvangen 08-05-2019);
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-001460, Pastoor C. Vasselaan 6, het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde van de woning (ingetrokken 01-05-2019).
Uithoorn
- 2019-030996, Schans 23, het plaatsen van een muurbank aan de voorkant en het vervangen van de schuur (ingetrokken 01-05-2019);
- 2019-030997, Prinses Christinalaan 165, het ophogen van de voortuin
en het verwijderen van de rioleringsput (ingetrokken 08-05-2019).
BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u
in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
- 2018-078998, nabij Amsterdamseweg 13a t/m 15m, het bouwen van
een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 06-05-2019);
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2019-018449, Prinses Margrietlaan 1-71 en 2-80, het grootschalige renovatie van de woningen. (verzonden 03-05-2019)

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
- 2019-015583, Steenwijkerveld 14, het bouwen van een tuinbouwkas
(verzonden 29-04-2019);
- 2019-024193, Hoofdweg 141a, het omzetten van een bedrijfswoning
naar een plattelandswoning (verzonden 01-05-2019);
- 2019-015594, Achterweg 20, het bouwen van een bedrijfsruimte (verzonden 02-05-2019);
- 2019-031012, Pastoor C. Vasselaan, het plaatsen van een dakkapel op
het dakvlak aan de achterzijde van de woning (verzonden 08-05-2019).

Uithoorn
- 2019-018449, Prinses Margrietlaan 1-71 en 2-80, het grootschalige renovatie van de woningen (verzonden 08-05-2019);
- 2019-016111, tegenover Amsteldijk-Noord 103, het plaatsen van een
steiger (verzonden 09-05-2019);
- 2019-014740, Colijnlaan 52, het plaatsen van een dakkapel (verzonden
09-05-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- 2019-030306, Evenemententerrein De Kwakel, evenementenvergunning Kermis De Kwakel van 31 augustus t/m 3 september 2019 (ontvangen 25-04-2019).
Uithoorn
- 2019-031158, Faunalaan/Bouwterrein Van Wijnen BV, evenementenvergunning Dag van de Bouw op 15 juni 2019 (ontvangen 26-04-2019);

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.
Uithoorn
- 2019-011707, Koningin Maximalaan 30A, exploitatievergunning Lunchroom Waterlinie t/m 25 april 2022 (verzonden 25-04-2019);
- 2019-029961, Loterijvergunning aan Muziekvereniging KNA van 22 mei
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-

t/m 22 juni 2019, waarbij de opbrengst ten goede komt aan War Child
(verzonden 01-05-2019);
2019-013186, Schans t.h.v. nr. 108, Evenementenvergunning Schans
Festival op 25 mei 2019 (verzonden 07-05-2019).

Uithoorn en De Kwakel
- 2019-022323, Start & finish Randhoornweg 100 en Vuurlijn 51, Evenementenvergunning Avond 4-daagse van 20 t/m 23 mei 2019 (verzonden 02-05-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
MGR. NOORDMANLAAN, DE KWAKEL
Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan ‘Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPMgrNoordmanlaan-VG01 gewijzigd vast te
stellen.

Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan bestemmingsplan ‘Mgr. Noordmanlaan, De Kwakel’ is het slopen en nieuw bouwen van
woningen aan de Mgr. Noordmanlaan in de De Kwakel.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Het volgende onderdeel
is gewijzigd:
- De verbeelding is aangepast zodat de grenzen van het bouwvlak van
de woningen in overeenstemming zijn met de kadastrale grens. Dit betreft het bouwvlak van de woningen die liggen tussen de Sint Jozeﬂaan
en de Mgr. Noordmanlaan.
Voor een uitleg wordt verwezen naar het raadsbesluit dat is toegevoegd
aan het bestemmingsplan.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 16 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met als kenmerk NL.IMRO.0451.BPMgrNoordmanlaan-VG01. 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.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de
gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met
zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van
het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘sGravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot
het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn
aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VOORNEMEN OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt bekend,
dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaand persoon e/o personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n)
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Uithoorn staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

Aarbi
Kamperveen
II Hachimi
Aupers
Bakker
Leitãns
Redjosetiko
Loo van
Beek van
Vlamings
Tjon-A-San
Gogol
Aioanitoaei
He
Wang

J.
G.O.M.
A.
C.A.A.M.
R.
K.
L.W.
O.A.H.J.
A.P.M.
J.A.E.
A.J.H
P.J.
L.N.
B.
J.

28-12-1995
06-09-1987
05-09-1997
04-06-1972
18-11-1963
26-01-1976
08-09-1966
11-08-1957
23-03-1961
17-03-1969
30-04-1978
30-06-1977
08-06-1966
14-07-1989
12-12-1995

01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
01-05-2019
06-05-2019
07-05-2019
07-05-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van
bovengenoemde personen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Uithoorn. Vier weken na plaatsing van deze publicatie zal een definitief besluit worden genomen.

