Feestdagen en aangepaste
openingstijden gemeentelijke diensten

Vervangende nestlocaties
huismussen

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

De mus is een echt gewoontedier:
hij woont en eet altijd op hetzelfde plekje, alles binnen een straal
van 100 meter en altijd te midden van soortgenoten, een ‘troep’
mussen. Daarom biedt de projectorganisatie van de Uithoorn-

Website Uithoornlijn.nl in de lucht
Wilt u op de hoogte blijven van
de planning, werkzaamheden,
nieuwtjes en aanleg van de Uithoornlijn, als onderdeel van de
totale Amstelram (tramlijn 25).
Kijk dan op de nieuwe website

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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.

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. kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. vindt de offici le
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111.

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.

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.

Commissievergaderingen

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter:
www.twitter.com/RaadUithoorn

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.

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken
via 0297-513111 of via
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

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.

Op Nieuwjaarsdag begint het
Wmo-vervoer te rijden op de normale tijd. Dit is om 0 .00 uur ‘s
morgens. Ritten kunt u reserveren via tel. (020) 460 54 61.
Ritbijdrage Wmo-vervoer
per 1 januari 2020
De ritbijdrage voor het Wmo-vervoer is gebaseerd op het kilometertarief van het openbaar vervoer (OV). Met ingang van 1 januari 2020 wijzigen de OV-tarieven niet. De ritbijdragen voor het
Wmo-vervoer staan in onderstaande tabel.

Tarieven per 1-1-2020

Opstaptarief

Tarief per km tot 25 km

Reiziger
Medisch begeleider
Medereiziger
Kind < 4 jaar
Kind 4-12 jaar

€ 0,63
Gratis
€ 0,96
Gratis
€ 0,63

€ 0,108
Gratis
€ 0,162
Gratis
€ 0,162

van Amsterdam Zuid naar Uithoorn. De Amsteltram wordt gerealiseerd in twee projecten: de
Amstelveenlijn en de Uithoornlijn. De Uithoornlijn loopt vanaf
de gemeentegrens van Uithoorn

tot aan het centrum van Uithoorn
en kent straks drie haltes.

W

https://uithoornlijn.nl
www.facebook.com/uithoornlijn
https://twitter.com/uithoornlijn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Makkelijk Melden App

Gebruik Wmo-vervoer
tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er
veel gebruik gemaakt van het
Wmo-vervoer. Wij raden u daarom aan tijdens deze dagen rekening te houden met de volgende
richtlijnen. Wanneer u zeker wilt
zijn van vervoer door het Wmovervoer Amstelland op eerste of
tweede kerstdag, dan moet u deze rit(ten) liefst een week tot minimaal twee dagen van tevoren
(dus uiterlijk 22 december 2019)
bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt de regel vol=vol. Op
oudejaarsavond rijdt het Wmovervoer tot 20.00 uur ’s avonds.

https://uithoornlijn.nl. U kunt zich
hier ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.
De Uithoornlijn is onderdeel
van de Amsteltram, een nieuwe
hoogwaardige tramverbinding

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 ok
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich
op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente ithoorn.
-

TER INZAGE

Vaststelling wijzigingsplan “Noorddammerweg 45”. Inzageperiode donderdag 31 oktober 2019 t/m woensdag 11 december 2019. Inlichtingen bij de
afdeling wonen en werken, mevrouw A. Stevens (0297) 513111.
Vastgesteld bestemmingsplan ’Vinckebuurt, eerste herziening”. nzageperiode donderdag 12 december 2019 t/m woensdag 22 januari 2020. Inlichtingen bij mevr. B. de Jonge bij de afdeling wonen en werken (0297)
513111.
De aanwijzing Wvg de Ruilverkaveling ligt van 3 december t/m 30 december 2019 ter inzage. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken bij de heer
T. Roosien (0297) 513111.
De voorlopige aanwijzing Wvg de Ruilverkaveling ligt van 3 december t/m
13 januari 2020 ter inzage. Inlichtingen bij de afdeling wonen en werken bij
de heer T. Roosien (0297) 513111.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
- 2019-088543, Dwarsweg 1, het wijzigen van een bedrijfswoning naar een
plattelandswoning (ingekomen 19-11-2019);

WWW.UITHOORN.NL

-

2019-090664, Jaagpad 28, het nieuw bouwen van een woning met mantelzorg gedeelte (ontvangen 26-11-2019);
2019-090509, achter Noorddammerweg 11, het realiseren van een bedrijfspand (ingekomen 27-11-2019);
2019-089953, Drechtdijk 25, het herbouwen van de woning (ingekomen 2711-2019);
2019-090666, Boterdijk 161, het plaatsen van een dakkapel (ingekomen
27-11-2019);
2019-091507, Het Lange Eind 7, het nieuw bouwen van een loods (ontvangen 02-12-19).

Uithoorn
- 2019-091508, Elbe 18, het vergroten van de woning en plaatsen dakkapellen (ontvangen 02-12-2019);
- 2019-088509, Amsteldijk-Noord 35, het renoveren van een voormalig kantoorgebouw Cindu tot logiesgebouw (ingekomen 18-11-2019);
- 2019-088536, Brunel 36, het wijzigen van de voorgevel (ingekomen 19-112019);
- 2019-088566, Cort van der Lindenplein, het aanleggen van een laadinfrastructuur op het busstation Uithoorn (ingekomen 20-11-2019);
- 2019-090491, Heijermanslaan 2, het oprichten van 15 appartementen (ingekomen 25-11-2019);
AAN
DE
ZO
- 2019-090525, Grauwe Gans 38, het vergroten van de woning (ingekomen
OM
28-11-2019);
- 2019-090530, Joost van den Vondelaan 2, het vervangen en vergroten van
de bestaande dakkapellen (ingekomen 28-11-2019);
- 2019-090674, appartementencomplex De Schans, het stabiliseren van de
terrasmuren (ontvangen 29-11-2019);
- 2019-090677, Thamerlaan 2, het tijdelijk plaatsen van een tent-kas in de
voortuin (ontvangen 01-12-2019);
- 20190615, Arthur van Schendellaan 100 A, het toevoegen van een maatschappelijke functie aan de bestemming van sporthal De Scheg (ontvangen 03-12-2019);
- 2019-091511, Geertruidahoeve 44, het stucen van de buitenzijde van de
woning (ontvangen 03-12-2019).
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lijn inwoners rondom deze spoordijk nestkastjes aan. De nestkastjes worden aan de gevel van de
woningen opgehangen. Zo blijft
er voldoende leefgebied voor de
huismus behouden.
Bewoners die hiervoor in aanmerking komen, hebben hier een
brief over ontvangen. Vanaf half
maart 2020 worden deze nestkastjes opgehangen bij woningen
waar de eigenaar toestemming
voor heeft gegeven. De mussen
hebben dan nog de tijd (voor de
start van het broedseizoen) om
te wennen aan hun nieuwe omgeving, voordat de aanleg van de
Uithoornlijn begint.

Uithoorn Station

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2019-076738, Noorddammerweg 45, het aanpassen van een bedrijfsgebouw / kas (intrekken, verzonden 29-11-2019).
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Uithoor

Uithoorn
- 2019-083350, Grevelingen 42, het bouwen van een schuurtje (intrekken,
verzonden 04-12-2019);

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:

De Kwakel
- 2019-052874, Drechtdijk ter hoogte van nr.9, het bouwen van 16 appartementen (verzonden 25-11-2019).
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.
versie 17 oktober 2019

Gem

In het groen rondom de spoordijk
waar de Uithoornlijn zal komen,
zijn tijdens natuuronderzoeken
op enkele plaatsen huismussen
gezien. De huismus is in Nederland een beschermde diersoort.
Het is belangrijk dat de huismus
een vervangend leefgebied krijgt
voordat de aanleg van de Uithoornlijn begint.

Dinsdag 17 december 2019 is het gemeentehuis gesloten
voor aanvragen en afhalen reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels e.d.
Donderdag 19 december gemeentehuis en sociaal loket
open vanaf 11.00 uur.
Maandag 23 en dinsdag 24 december is er geen bezetting
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Waterlinie.
Woensdag 25 december (1e Kerstdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.
Donderdag 26 december (2e Kerstdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.
Vrijdag 27 december is het gemeentehuis en het sociaal loket gesloten (Scheidingdepot is wel geopend).
Maandag 30 en dinsdag 31 december is er geen bezetting
vanuit de gemeente bij het Informatie- en Adviespunt Waterlinie.
Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) is het gemeentehuis, sociaal loket en scheidingsdepot gesloten.

Uithoorn
- 2019-082696, Amstelstraat 16, het herfunderen van de bestaande bouwdelen (verzonden 02-12-2019);
- 2019-075440, Ondernemingsweg 62 t/m 78, het herindelen van het bestaande gebouw tot een bedrijfsverzamelgebouw met negen units (verzonden 02-12-2019);
- 2019-084336, Zijdelwaardplein 90, het vervangen van handelsreclame
(verzonden 04-12-2019);
- 2019-082529, Thamerlaan 14, het restaureren van het woonhuis (verzonden 06-12-2019).
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
- 2019-088922, Laan van Meerwijk 16, aanvraag evenementenvergunning
Lichtjesloop 2020 op 14 februari 2020 (ontvangen 22-11-2019);
- 2019-089815, Koningin Julianalaan 16, aanvraag aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten voor het jaar 2020 (ontvangen 27-11-2019);
- 2019-089769, ingebruikname gemeentegrond voor het plaatsen van 3
kerstbomen in het Dorpscentrum van 28 november 2019 t/m 28 januari
2020 (verzonden 2-12-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2019-088932, C. Verolmelaan 160-166, melding snuffelmarkt/magazijnverkoop Society Shop van 25 t/m 28 maart 2020 (verzonden 28-11-2019);
- 2019-088947, C. Verolmelaan 160-166, melding snuffelmarkt/magazijnverkoop Society Shop van 30 september t/m 3 oktober 2020 (verzonden 2811-2019);

Vervolg op volgende blz.

Vervolg van vorige blz.
-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

2019-085169, Industrieweg, i.v.m. het Kerstgala van het Alkwin Kollege
kan er enige verkeershinder zijn op 13 december 2019 tussen 20.00 uur
en 21.30 uur (verzonden 03-12-2019);
2019-089945, vergunning voor het plaatsen van 20 reclameborden om bekendheid te geven aan het Nieuwjaarvegen van 19 december 2019 t/m 1
januari 2020 (verzonden 02-12-2019).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN CARTOGRAFIELAAN,
PRINSES CHRISTINALAAN, RINGSLANG EN SERINGENLAAN
De gemeente Uithoorn heeft een viertal nieuwe locaties aangewezen voor
laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten
bevinden zich op de volgende locaties:
- Cartografielaan t.h.v. huisnummer 130;
- Prinses Christinalaan t.h.v. huisnummer 137;
- Ringslang t.h.v. Rugstreeppad 9;
- Seringenlaan t.h.v. huisnummer 60.
Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn met
de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.
VESTIGING VOORKEURSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn
maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) bekend dat zij op 26 november 2019 op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen
in het gebied dat is aangeduid als “De Ruilverkaveling” in De Kwakel. Het besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant,
te weten 3 december 2019.

Ter inzagelegging
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt samen met
het voorstel aan de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van
de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van
de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten,
een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 3 december 2019 tijdens kantooruren
ter inzage op het gemeentehuis te Uithoorn.

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst
aan de gemeente Uithoorn te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de
rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Zienswijzen
De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of
5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door
de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in
de gelegenheid gesteld om uiterlijk 30 december 2019 schriftelijk of mondeling
hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te
brengen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden gericht aan de raad van de
gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA te Uithoorn. Indien een belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeenteraad mondeling kenbaar wenst te maken,
dient dit te geschieden bij iemand van het team Ruilverkaveling. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0297) 513111.

Bezwaar
Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, bij het college van burgmeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van
burgmeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA
te Uithoorn, en dient uiterlijk 13 januari 2020 te zijn ontvangen. Indien belanghebbenden er voor kiezen om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders en dit besluit vervalt omdat een besluit
van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, dan wordt het bezwaar ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg mede geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘VINCKEBUURT,
EERSTE HERZIENING’
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat
het bestemmingsplan ‘’Vinckebuurt, eerste herziening’’ ongewijzigd is vastge-

steld door de gemeenteraad. Het plan ligt vanaf 12 december 2019 gedurende 6 weken ter inzage.

Toelichting
Het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan ligt midden in de Vinckebuurt, in het deelgebied de Amstellint. Het bevindt zich op de hoek waar
de Wilhelminakade grenst aan de Burgemeester Brautigamlaan. In het stedenbouwkundig plan voor de Vinckebuurt was er rondom een waardevolle, te
handhaven rode beuk aan de Wilhelminakade ruimte voor drie vrijstaande huizen. Inmiddels is deze beeldbepalende boom gekapt, omdat de grond waarin
de boom staat vervuild is. De grond kon niet gereinigd worden zonder de boom
onherstelbaar te beschadigen. Dit biedt ruimte om de ligging van de drie woningen op deze kavels aan te passen. Hierdoor liggen de woningen niet meer
geheel in de bouw- en bestemmingsvlakken van het uitwerkingsplan Vinckebuurt en is er een nieuw bestemmingsplan nodig.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ’Vinckebuurt, eerste herziening” ligt vanaf
12 december 2019 t/m 22 januari 2020 ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.HZVINCKEBRT01-VG01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzagehttp://www.uithoorn.nl/ in het gemeentelijk informatiecentrum in
de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet
schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen
kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 11 december 2019

WWW.UITHOORN.NL

De Crea Kids exposeren
in het gemeentehuis
Uithoorn - Schilderijen, tekeningen en kunstwerken van klei gemaakt door kinderen zijn deze
maand te zien in het gemeentehuis van Uithoorn. Ter gelegenheid van het feestjaar Uithoorn
200 jaar biedt de gemeente aan
Crea de gelegenheid te exposeren in de hal van het gemeentehuis. Deze maand zijn de kindercursussen van het cursussencentrum Crea in het Fort aan de
Drecht in Uithoorn aan de beurt.
De afgelopen maanden werd er
door de kinderen hard gewerkt
om hun talenten te kunnen laten
zien in het Gemeentehuis. Met
potlood, acrylverf en klei zijn ze
aan de slag gegaan. Op woensdagmiddag van 16.30 tot 18.00
uur werd in de cursus Jeugdatelier door kinderen gewerkt aan
zelfportretten, schilderijen van
landschappen en fantasiebeesten met wasco en ecoline. “Ik te-

Uithoorn – Op zaterdag 7 december is rond half drie in de middag
een winkeldief op heterdaad betrapt in een supermarkt op het Amstelplein. De 24-jarige man uit Amsterdam dacht de winkel uit te kunnen lopen zonder dat gezien was
dat hij diverse spulletjes in zijn zak-

kende thuis al heel graag en het
is fijn en gezellig om samen met
andere kinderen er nog beter in
te worden” aldus Kirsten die sinds
september bij Arlet Ybema op de
woensdagmiddag les zit. Op zaterdagmorgen tussen 11.00 en
12.30 uur werkten kinderen in de
les pottenbakken en boetseren
aan creaties van klei.
Kunstlessen
De kunstlessen van Crea zijn al
jaren een begrip in Uithoorn en
omstreken. Naast de bestaande
cursussen zoals beeldhouwen,
fotografie, keramiek en pottenbakken/handdraaien zijn er dit
jaar ook nieuwe cursussen aan
het aanbod toegevoegd; aquarelleren, schilderen als Rembrandt
en portret tekenen/schilderen.
Nieuw dit jaar is dat er vanaf januari kan worden ingestroomd voor
een half seizoen van 12 lessen.
Kinderen zijn welkom in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar. De cursusprijs voor 12 lessen Jeugdatelier
bedraagt 87,50 euro. Er zijn nog
een paar plaatsen vrij dus wees
er snel bij.
Belangstellenden voor de expositie kunnen tijdens openingsuren in de hal van het gemeentehuis terecht. In het kader van het
feestjaar Uithoorn 200 jaar wordt
door de gemeente iedere maand
aan een wisselende groep cursisten de gelegenheid geboden
om zich te presenteren. In januari wordt het stokje overgedragen aan de cursisten van Ella de
Nijs van de cursus Beeldhouwen
bij Crea.
Aanmelden of meer informatie verkrijgen, ook over de andere cursussen van Crea, kan via
crea@xs4all.nl of via www.creauithoorn.com.

SCAU kerstconcert

Regio - Uithoorn – Op zondag 15
december a.s. om 14.30 uur in De
Schutse verzorgt vocaal ensemble Corde Vocali een kerstconcert: de vijftien zangers bezingen
het mysterie van Kerst. Het wordt
een prachtige afwisseling van oude en nieuwe muziek: naast een
Mis van Byrd en een Magnificat
(Lofzang van Maria) van Praetorius horen we o.a. werk van de jonge Noorse componist Ola Gjeilo.
Verder een aantal heerlijke Franse en Spaanse kerstliederen met
tot slot enkele Engelse Christ-

Winkeldief in kraag gevat

mas Carols. Aan het eind van het
kerstconcert wordt het publiek
gevraagd om mee te zingen. Het
geheel staat onder de bezielende leiding van Eric Jan Joosse. Bijzonder is dat de bekende Nederlandse cellist Joachim Eijlander
meedoet, niet alleen als begeleider maar ook als solist.
Gjeilo wil inspireren
Hoewel Ola Gjeilo in 1978 geboren is in Noorwegen, is zijn huidige woonplaats New York van grote invloed op de muziek van de-

ken had gestopt. Medewerkers hebben de man aangesproken en vastgehouden tot de politie arriveerde.
De 24-jarige verzette zich hevig tegen de aanhouding, maar is vastgezet en verhoord. De volgende dag is
hij in de middag heen gezonden. Er
is proces-verbaal opgemaakt.

Betrapt met vuurwerk

Kom in kerststemming met
Tavenu en The Bridges
Regio - De Kwakel - Op zaterdagavond 14 december zullen de leden van zangkoor The Bridges en
de muzikanten van Tavenu het
publiek alvast in kerststemming
brengen. Bij aankomst op het
kerkplein zal de steelband van Tavenu gezellige kerstmuziek spelen. Binnengekomen in de kerk
wisselen koor en orkest elkaar af
met mooie kerstliederen en swin-

gende kerstmuziek. Soliste Annemarie Stolwijk zingt “Arcade” mee
met het orkest van Tavenu. Natuurlijk mogen ook de bezoekers
meezingen met de bekende kerstliedjes. De steelband speelt vanaf
18:40 uur en het programma binnen begint om 19:00 uur en duurt
tot ca. 20:30 uur. Locatie: Sint Jans
Geboortekerk, Kwakelsepad 4, De
Kwakel. De toegang is gratis.

De Kwakel – Op dinsdag 3 december rond drie uur in de middag hebben agenten een groepje jongeren
betrapt op het afsteken van vuurwerk op de Ringdijk. Eén van hen,
een 14-jarige jongen uit Nieuwveen,
vertelde 74 nitraten in bezit te heb-

ben. De ouders van de jongen zijn
in kennis gesteld en er is afstand gedaan van het behoorlijk zware vuurwerk. De nitraten zijn door een speciale eenheid afgevoerd. De 14-jarige wordt naar Bureau Halt gestuurd
voor een taakstraf.

Geld weg na inbraak woning
Uithoorn – Op vrijdag 6 december is tussen drie uur ’s middags
en half acht in de avond ingebroken in een woning aan de Albert
Verweijlaan. Door een gat te boren in het kozijn van het keukenraam aan de achterzijde van het
huis hebben de dieven zich toegang verschaft. De hele woning

is doorzocht, zowel op de begane
grond als op de eerste verdieping
zijn diverse kasten en lades open
gemaakt. Er is in ieder geval een
geldbedrag gestolen. Er wordt
een inventarisatie gemaakt van
mogelijke vermissing van meerdere goederen. De politie heeft
de inbraak in onderzoek.

Gereedschappen gestolen
Uithoorn – Op dinsdag 3 december is tussen vier uur ’s middags en
half acht in de avond ingebroken in
een meubelmakerij aan de Van Ol-

menlaan. Uit het pand zijn diverse
gereedschappen gestolen. De politie doet onderzoek, onder andere
aan de hand van camerabeelden.

Weer ruiten auto’s ingeslagen

ze componist. Met klanken van
Morten Lauridsen en Eric Whitacre heeft Gjeilo een stijl ontwikkeld die zowel eigentijds als vertrouwd is. De harmonieën en rijke texturen doen je denken aan
filmmuziek – muziek die een
groot deel van Gjeilo’s inspiratie
vormt. “Het is voor mij”, zegt hij,
“heel belangrijk dat elk stuk dat
ik openbaar maak op zijn minst
de potentie heeft om mensen
te raken, of het nu een donker,
opgewekt, somber of blij stuk
is. Dat is hét doel dat ik keer op
keer wil bereiken. Idealiter wil ik
dat mijn muziek opvrolijkt, hopelijk op een niet-sentimentele

De Kwakel – In de nacht van
woensdag 4 op donderdag 5 december zijn bij twee in de Elzenlaan geparkeerde auto’s ruiten in-

geslagen of gegooid. Uit de wagens wordt niets vermist. De politie denkt aan vernieling. Er loopt
een onderzoek.

Informatie en kaartverkoop
Informatie over het programma
en de musici is te vinden op de
website van de SCAU: www.scau.
nl Daar zijn ook online losse kaarten te bestellen à € 15; jongeren
tot en met 16 jaar betalen slechts
€ 7,50. Losse kaarten zijn ook verkrijgbaar in de boekhandels The plein) en Bruna (Amstelplein). De
Read Shop Express (Zijdelwaard- resterende kaarten worden op de

concertdatum vanaf 14.00 uur
aan de zaal verkocht.

en niet-oppervlakkige manier, en
dat mijn muziek een soort zinvolle inspiratie is voor de luisteraars”.
Corde Vocali brengt van hem drie
stukken ten gehore: Spotless Rose, Ubi Caritas en O Magnum
Mysterium.

