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

Gemeente Uithoorn

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Openingstijden gemeentehuis/Klant Contact Centrum
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur 
Op deze momenten is de gemeente Uithoorn 
ook telefonisch bereikbaar.

Burgerzaken
maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Afspraak maken
Voor de producten van Burgerzaken en KCC kunt u via de website 
een afspraak maken: www.uithoorn.nl/afspraak. U kunt ook bellen 
met (0297) 513 111 voor het maken van een afspraak.

Sociaal loket 
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. 
Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.loket@uithoorn.nl 
of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische spreekuren 
van 9.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

Locatie Info- en Adviespunt Uithoorn voor Elkaar
De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn. 
Inloop: dinsdag 08.30-12.00 uur
Telefonisch via (0297) 303 044: 
maandag, dinsdag en donderdag 09.00-12.00 uur 
Mail: info@uithoornvoorelkaar.nu
Info: www.uithoornvoorelkaar.nu.

Financieel café 
De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn.
Inloop: dinsdag 09.00-11.00 uur
De bibliotheek, Marktplein 65 in Uithoorn
Inloop: donderdag om de week (even weken) 14.00-16.00 uur
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044. 
Mail: info@uithoornvoorelkaar.nu.

Uithoorn helpt 
Hulp nodig bij zelfstandig (blijven) wonen, zorg, activiteiten, gezin, 
geld en inkomen? Alle zorgorganisaties vindt u op Uithoorn Helpt: 
www.uithoornhelpt.nl.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en 13.00-16.30 uur

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

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 08.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag 10.30-12.30 uur

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

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. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via gemeente@uithoorn.nl

Informatie Oekraïne
Uithoorn vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. 
Op www.uithoorn.nl/oekraine kunt u belangrijke informatie volgen 
rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen en leest u 
antwoorden op veelgestelde vragen rondom dit onderwerp

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

WWW.UITHOORN.NL

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 
 https://melvin.ndw.nu/public
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 
 https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
 bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

Koninklijke onderscheiding 
(lintje), aanvragen 

Ondernemerspeiling 2023

Kent u iemand in Uithoorn en De 
Kwakel die een lintje verdient? 
Veel inwoners uit onze gemeen-
te zetten zich belangeloos in voor 
het welzijn van anderen. U kunt 
iemand voor een Koninklijke on-
derscheiding in aanmerking laten 
komen.

Koninklijke onderscheiding
De procedure voor het toekennen 
van een Koninklijke onderschei-
ding neemt veel tijd in beslag. Is 
de voordracht voor de Lintjes-
regen in april 2024, dan moet u 
het voorstel vóór 1 juli 2023 (dit 
jaar) bij de burgemeester indie-
nen. Gaat het om een uitreiking 
tijdens een andere gelegenheid, 
dan dient u het voorstel tenminste 
zes maanden van tevoren naar 
de burgemeester te sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 

aanvraagformulier, vindt u op  
www.uithoorn.nl/lintjes. 
Heeft u vragen, dan kunt u con-
tact opnemen met het bestuurs-
secretariaat via (0297) 513108 of 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.

Voor elke uitreiking wordt een 
mooi moment gekozen. Bijvoor-
beeld: 
- Tijdens de lintjesregen, op de 

laatste werkdag voor Konings-
dag.

- Tijdens een ander bijzonde-
re gelegenheid die te maken 
heeft met de reden voor het 
lintje (zoals een afscheid of ju-
bileum). 

- Als de burgemeester lintjes 
uitreikt, doet hij dat namens de 
koning. Daarom draagt de bur-
gemeester bij de uitreiking de 
ambtsketen met het rijkswa-
pen erop. 

Mensen die een lintje krijgen, 
ontvangen ook een oorkonde. 
Hierin staat dat de onderschei-
ding is uitgereikt na besluit van 
de koning. Meer informatie via  
www.uithoorn.nl/lintjes.

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.

 DRECHTDIJK TUSSEN MONSEIGNEUR NOORDMANLAAN 
 EN KWAKELSEPAD TIJDELIJK AFGESLOTEN
Voor onbepaalde tijd wordt vanaf maandag 15 mei de Drechtdijk tus-
sen Monseigneur Noordmanlaan en Kwakelsepad afgesloten. Alle 
ondergrondse containers in dit gebied worden afgesloten en verwij-
derd. Op de kruising Drechtdijk en de Boterdijk worden 4 bovengrond-
se geplaatst voor de inzameling van het afval van rest, papier, PMD en 
glas. Op de kruising Monseigneur Noordmanlaan en Wilgenhof wordt 
een bovengrondse container geplaatst voor het restafval. De geplan-
de einddatum is 21 juli 2023; wij houden u op de hoogte zodra er weer 
nieuws is.

 KAPPEN BOOM
Wanneer; juni 2023
Waar; Guido Gezellelaan ter hoogte van nummer 12 (overkant) 
Gemeente Uithoorn heeft besloten de boom op de Guido Gezellelaan  
ter hoogte van nummer 12 te kappen. Na inspectie is vastgesteld dat 
de boom teveel daglicht ontneemt voor de woningen tegenover de 
boom, waardoor de leefbaarheid verslechtert. Doordat er meerdere 
bomen staan en de kronen naadloos op elkaar aansluiten, is snoeien 
niet genoeg. Door het verwijderen van deze boom wordt ook de groei-
ruimte van de andere bomen bevordert. Dit zorgt weer voor gezonde 
bomen. Heeft u vragen of wilt u reageren? Neem dan contact op met 
de gemeente via gemeente@uithoorn.nl onder vermelding ‘reactie bo-
menkap G. Gezellelaan’.

 ASFALTWERKZAAMHEDEN
De volgende dagen zijn er reparatiewerkzaamheden aan het asfalt in 
de gemeente Uithoorn door de firma v/d Steen. Locatie en dagen zijn 
ter indicatie en kunnen afwijken i.v.m. het weer of andere omstandig-
heden. Meer informatie is te vinden op uithoorn.nl/werkinuitvoering.
• Maandag 15 met 2023: Amsteldijk-zuid
• Dinsdag 16 mei 2023: Randweg-Oost / Randweg / Poelweg /
 Hoofdweg / Noorddammerweg / Rosmarijn / Rode klaver /
 Willem Klooslaan 
• Woensdag 17 mei 2023: Wihelminakade /Amsteldijk-Noord /
 Thamerweg
• Woensdag 31 mei 2023: Boterdijk 
 (tussen Korte Boterdijk en Watsonweg)

In verband met de komende feestdagen is het gemeentehuis op 
de volgende dagen gesloten:
Donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag
Vrijdag 19 mei 2023 verplichte vrije dag, 
 scheidingsdepot open 
Maandag 29 mei 2023  Tweede Pinksterdag

Voor meer informatie over de actuele openingstijden en informa-
tie over de dienstverlening kijkt u op www.uithoorn.nl/contact.

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden

Gemeente Uithoorn vindt het be-
langrijk om te weten hoe tevreden 
u als ondernemer bent. Daarom 
wordt er dit jaar weer op het plat-
form www.uithoorndenktmee.nl 
een enquête gehouden onder al-
le ondernemers van Uithoorn en 
De Kwakel. 

Met deze ondernemersenquê-
te vraagt de gemeente Uithoorn 
inzicht te bieden hoe u zich voelt 

als ondernemer in deze gemeen-
te. De enquête gaat in op de be-
drijfsomgeving, het contact met 
de gemeente en nog veel meer.

De enquête staat open tot en met 
eind juni 2023. De enquête neemt 
ongeveer tien minuten van uw tijd 
in beslag. Hoe tevreden bent u als 
ondernemer in onze gemeente? 
Doe mee en vul de enquête op 
www.uithoorndenktmee.nl in.

Uithoorn helpt bij geldzaken en ad-
ministratie, werken en werkloosheid, 
uitkeringen (bijstand) en werk voor 
mensen met een beperking. 
Kijk op www.uithoornhelpt.nl

Uithoorn Helpt

gen als gebruikelijk, tot het nieuwe plein gereed is. De afsluiting van 
het centrum duurt naar verwachting 10 weken. Kent u De BouwApp 
al? Daarin vindt u informatie over de werkzaamheden, afsluitingen en 
omleidingen. U kunt De BouwApp gratis downloaden in de Playstore 
of Appstore. Zoek in de app daarna naar ‘De Kwakel’ om het project 
te vinden.

 MARKTKRAMEN DE KWAKEL VERPLAATST TIJDENS 
 WERKZAAMHEDEN DORPSHART
De werkzaamheden aan het nieuwe dorpshart van De Kwakel zijn in 
volle gang. Vanaf maandag 15 mei is het centrum volledig afgeslo-
ten voor alle verkeer. Ook de marktkramen kunnen niet meer van het 
plein voor het dorpshuis gebruikmaken. Zij verplaatsen daarom tijde-
lijk naar de Traverse. De kramen zullen er staan op dezelfde vaste da-

Omleidingen
De omleidingen vindt u op de onderstaande kaart in het groen 
met in het rood het afgesloten werkvak.

Volg het project via de bouwapp
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het project te olgen via de BouwApp. 
Download de BouwApp op uw mobiele telefoon of tabblad en blijf op de hoogte! U kunt de 
‘BouwApp’ vinden in de appstore. Is de app geinstalleerd? Zoek het prject dan op onder de 
naam ‘Herinrichting dorpscentrum De Kwakel’. Open het project en klik op ‘volgen’.



Busbaan Faunalaan-busstation
Op de busbaan gaat de ombouw naar een gecombineerde bus-/tram-
baan verder. Tegen de onlangs geplaatste geluidschermen tussen de 
Faunalaan en Zijdelweg wordt het groen aangebracht. De busbaan, de 
gecombineerde bus-/trambaan en aansluitende wegdelen worden ge-
asfalteerd. En worden zowel de bus- als tramhaltes verder afgebouwd. 
Op het busstation vervangt een nieuwe, tweelaagse fi etsenstalling de 
bestaande fi etsenstalling aan de kant van de Beellaan.

Boven de oude busbaan - tussen de Boerlagelaan tot de bocht (thv An-
na Cramerpad) - zijn de bovenleidingsdraden opgehangen. 

Deze maand worden ook de werkzaamheden aan de Zijdelweg 
afgerond. Bovenop het viaduct worden de tijdelijke verkeersmaat-
regelen verwijderd, het nieuwe wegdek geasfalteerd en de defi ni-
tieve verkeerssituatie ingericht. Vanaf 12 mei is het viaduct weer 
volledig in gebruik voor alle verkeer. Ook beide fi etspaden zijn 
dan weer beschikbaar. Daarnaast wordt deze maand in de onder-
doorgang verder gewerkt, zoals het aanbrengen van het beton 

WWW.UITHOORN.NL

voor de rijbaan en de rails.

Busbaan Boerlagelaan-Uithoorn Centrum
Bij de halte Uithoorn Centrum vinden de laatste werkzaamheden 
plaats aan de halte en de trambaan. Daarnaast worden deze maand 
de fi etsenstallingen geplaatst. 

Aanplant van groen
Op dit moment is de groenaannemer druk bezig met het aanplanten 
van het groen. Op veel plekken zijn de bomen al geplant en nu is het 
de beurt aan de struiken. Helaas verliep de aanvoer van het groen niet 
altijd even soepel als gepland. Desondanks worden alle locaties afge-
gaan waar de werkzaamheden gereed zijn. Waar dit nog niet het geval 
is, volg de beplanting in het najaar.

Testfase vanaf juni 2023
Terwijl buiten hard gewerkt wordt 
om alle rails, bovenleiding en sy-
stemen op elkaar aan te sluiten, 
gaat het project ook de afbouw-
fase in. Afgelopen maand zijn bij 
alle spooroverwegen de waar-
schuwingslichten, slagbomen en 
bellen geplaatst en getest. In ju-
ni 2023 worden de systemen van 
de nieuwe Uithoornlijn aange-
sloten op de bestaande Amstel-
veenlijn. Dan start ook de test-
fase van trams over het nieuwe 
spoor van de Uithoornlijn, voor-
uitlopend op het in gebruik nemen van de tramlijn in de zomer van 
2024.

Laatste Blik op de Bouw en inloopspreekuren
Met de afrondende bouwwerkzaamheden vinden deze maand de 
laatste ‘Blik op de Bouw’ en inloopspreekuren plaats: 
- Op 31 mei is de allerlaatste ‘Blik op de Bouw’: een rondleiding 

waarin u te zien en te horen krijgt waar op dat moment werk-
zaamheden plaatsvinden. Aanmelden kan via een van de ka-
nalen van de Uithoornlijn, waarna verdere informatie volgt. 

- De informatiekeet staat nog drie keer op woensdagmiddag 
van 16.00-18.00 uur op de nieuwe parkeerplaatsen in de Fau-
nalaan. Iedereen is van harte welkom om (zonder afspraak) 
binnen te lopen en vragen te stellen aan gebiedsconciërge 
Gert. De laatste data zijn: 17 en 31 mei.

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over 
het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamhe-
den. Via de website kunt u zich aanmelden voor een automatische 
emailnotifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de websi-
te en de (maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het pro-
ject volgen via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op 
Uithoornlijn).Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een 
onveilige situatie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan con-
tact op met de projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uit-
hoornlijn.nl of telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. 
Weet u niet zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeen-
te? U kunt altijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

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 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) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit ver-
meld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let 
op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de 
gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in 
de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een 
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
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, behal-
ve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar 
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. 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’ wor-
den aangevraagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon 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. In spoedgevallen kan tij-
dens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke recht-
bank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie.

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 waar-
om u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw be-
roepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing 
versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende pu-
blicatie. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank 
griffi ekosten 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 op-
geschort. 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 ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is 
wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek om een voorlo-
pige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waar-
om u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voor-
lopige 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 ‘auto-
matisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-046174, Drechtdijk 33, het uitbreiden van de woning (ontvangen 02-

05-2023);
• 2023-047972, Gerberalaan 35, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 

09-05-2023);
• 2023-047992, Drechtdijk 9 tot 9 r, het plaatsen van een warmtepomp (ont-

vangen 08-05-2023).
Uithoorn
• 2023-045485, Busbrug over de Amstel. Het plaatsen van een cameramast 

en besturingskasten (ontvangen 01-05-2023);
• 2023-047954, Koningin Máximalaan 3, het bestaande tankstation ombou-

wen (ontvangen 09-05-2023);

• 2023-048056, Herman Gorterhof 106, het uitbouwen van de voorgevel (ont-
vangen 08-05-2023);

• 2023-048354, Grauwe Gans 39, een kamer verhuren voor airbnb (ontvan-
gen 10-05-2023);

• 2023-048736, Johan de Wittlaan 101, het plaatsen van een dakkapel (ont-
vangen 10-05-2023);

• 2023-048860, Thamerweg 114, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 
11-05-2023).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2023-037884, Jaagpad 33, plaatsen mobiele woonunit (ingetrokken 08-05-

2023).

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.
De Kwakel
• 2023-030738, Het Lange Eind 7, het omzetten van een bedrijfswoning naar 

plattelandswoning (buiten behandeling 10-05-2023).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders 
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn 
met zes weken:
Uithoorn
• 2023-033069, perceel D5990/D5989/D5632 nabij Randweg 105, het plaat-

sen van prefab units voor tijdelijke huisvesting (verzonden 08-05-2023).

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
• 2023-031477, Prinses Christinalaan 59, het kappen van een zieke monu-

mentale boom (verzonden 01-05-2023);
• 2023-031178, Legmeerplein 55, het uitbreiden van de praktijkschool (ver-

zonden 03-05-2023);
• 2023-041192, Arthur van Schendellaan 59, crisis noodopvang vluchtelin-

gen Buurtnest (verzonden 10-05-2023).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (uitgebreid)
De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen van 18 mei 2023 tot en met 29 mei 2023 ter inzage bij de recep-
tie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij 
bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (0297) 513 111. Tijdens deze te-
rinzagelegging kan beroep worden aangetekend. Hoe u dat moet doen, leest 
u in de colofon op deze pagina.

Vervolg op volgende blz.

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het ver-
lengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van 
Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die be-
trouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de 
gemeentepagina houden wij u samen met de projectorganisatie op de 
hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaam-
heden) over het project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Iedere maand delen we samen met de projectorganisatie Uithoornlijn 
een overzicht van werkzaamheden die in de komende periode op de 
planning staan. Op dit moment wordt gewerkt op het hele tracé van de 
toekomstige trambaan en in de directe omgeving daarvan. Terwijl bui-
ten alle rails, bovenleiding en systemen nog op elkaar worden aange-
sloten, gaat het project ook de afbouwfase in. De grote werkzaamhe-
den duren nog tot en met de zomer van 2023. Wat gebeurt er allemaal 
in mei 2023?

Opstelterrein-N201
Op het opstelterrein wordt verder gebouwd aan de voorzieningen die 
nodig zijn om de trams te laten rijden. Zo werkt Dura Vermeer aan het 
stroomvoorzieningsgebouw en de opstelsporen, daarnaast werkt aan-
nemer Dekker in opdracht van het GVB verder aan de hal. Begin mei 
vonden de laatste nachtwerkzaamheden plaats aan het viaduct over 
de N201. Zo zijn de randelementen aangebracht en de tijdelijke stij-
gers verwijderd. Deze maand volgen nog afrondende werkzaamhe-
den op het viaduct.

Spoordijk
Over de hele spoordijk zijn de bovenleidingsdraden opgehangen. De 
schouwpaden naast het spoor worden in orde gemaakt en alles wordt 
aangesloten. Ook wordt halte Aan de zoom verder gebouwd. De per-
rons worden klaargemaakt voor het plaatsen van voorzieningen zoals 
betaalautomaten, digitale informatieborden, verlichting en ook worden 
hier de laatste geluidschermen geplaatst.

WERKZAAMHEDEN EN AFSLUITINGEN MEI 2023
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Uithoorn
• 2022-119136, Arthur van Schendellaan 51-51A, brandveilig gebruik van ’t 

Kabouterhuis (verzonden 01-05-2023).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-044753, Evenemententerrein De Kwakel, ontheffing artikel 35 alco-

holwet voor het Polderfeest van 2 t/m 6 augustus 2023 (ontvangen 29-04-
2023).

Uithoorn
• 2023-043325, Wilhelminakade Busbrug, het plaatsen van 1 schaftkeet, 2 

afvalcontainers, 1 ecotoilet en 1 bouwwatch. Van 28 augustus 2023 t/m 1 
januari 2024 (ontvangen 24-04-2023);

• 2023-044606, Marktplein ter hoogte van 65, evenementenvergunning voor 
“Heerlijk Hollandse Dag” op 17 juni 2023 (ontvangen 26-04-2023);

• 2023-046211, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven 
aan “Rommelroute 2023” van 12 t/m 22 mei 2023 (ontvangen 03-05-2023);

• 2023-046402, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven 
aan “Met elkaar overweg” van Vervoersregio Amsterdam van 8 t/m 22 juni 
2023 (ontvangen 03-05-2023);

• 2023-046753, Constantijn Huygenlaan 76, klein evenement op 10 juni 2023 
(ontvangen 04-05-2023);

• 2023-048158, Sportcafé de Scheg , aanvraag alcoholwetvergunning i.v.m. 
overname bestaand bedrijf (ontvangen 09-05-2023).

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
• 2023-019856, Evenementenlaan, ontheffing art. 35 alcoholwet tijdens het 

evenement Kwakel Open Air Festival op 10 juni 2023 (verzonden 04-05-
2023).

Uithoorn
• 2023-033798, Zijdelweg, ontheffing geluidhinder voor het afronden van 

bouw- en aanlegwerkzaamheden gedurende ten hoogste 10 avonden, in 
de periode van 15 mei tot en met 7 juli 2023 en gedurende ten hoogste 10 
nachten, in de periode van 12 juni tot en met 30 september 2023, op het 
gehele tracé in Uithoorn (verzonden 02-05-2023);

• 2023-041065, Aan de Zoom nabij Geertruidahoeve 45, het plaatsen van 
een autolaadkraan op 26 april 2023 (verzonden 03-05-2023);

• 2023-018295, Randhoornweg 90, evenementenvergunning fietstoertocht 
Ronde Stelling van Amsterdam op 11 juni 2023 (verzonden 03-05-2023);

• 2023-031079, Randhoornweg 100, evenementenvergunning Sport en Spel 
Weekend van 23 t/m 25 juni 2023 (verzonden 04-05-2023);

• 2023-040683, Aan de Zoom 50, het plaatsen van een afvalcontainer van 
15 april t/m 27 mei 2023 (verzonden 03-05-2023);

• 2023-011403, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergun-
ning Vlooien- en kofferbakmarkt op 18 juni 2023 (verzonden 9-05-2023); 

• 2023-046211, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven 
aan “Rommelroute 2023” van 12 t/m 22 mei 2023 (ontvangen 03-05-2023), 
(verzonden 09-05-2023);

• 2023-046402, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven 
aan “Met elkaar overweg” van Vervoersregio Amsterdam van 8 t/m 22 juni 
2023 (verzonden 10-05-2023).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2023-046581, Wilhelminakade 5, incidentele festiviteit op 21 mei 2023 (ver-

zonden 08-05-2023);
• 2023-036720, verklaring van geen bezwaar voor de passage van een fiets-

toertocht op 14 mei 2023 (verzonden 09-05-2023).

TER INZAGE
• Vaststelling bestemmingsplan Zijdelveld 66d en besluit hogere waarde, Uit-

hoorn. Inzageperiode: 4 mei 2023 tot en met 14 juni 2023. Inlichtingen bij 
A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Vaststelling bestemmingsplan “Schansgebied”. Inzageperiode: 19 april 
2023 tot en met 31 mei 2023. Inlichtingen bij J. dos Santos, afdeling wonen 
en werken (0297) 513 111.

• Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Kerklaan 22-28, De Kwakel. Inza-
geperiode van 7 april 2023 tot en met 18 mei 2023. Inlichtingen bij R. Noor-
hoff, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

ACTIVITEITENBESLUIT - C.T. STORKWEG 21, UITHOORN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge 
het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het beëindigen van 
het opslaan van asbest van derden.
• Melder: Schijf Groep
• Zaaknummer: 11970737
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag 
over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op https://
loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan contact met u opge-
nomen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.


