Testen zonder afspraak in
de coronatestbus
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Bewoners van uit de gemeente Uithoorn met lichte klachten
kunnen zich tussen 11 en 24 januari zonder afspraak, gratis en
dichtbij huis laten testen op corona. Bij het winkelcentrum Amstelplein staat de landelijke GGD coronatestbus waar per dag maximaal 125 testen kunnen worden afgenomen. De inzet van de
bus betreft een proef waarbij de
GGD onderzoekt of de testbereidheid groter wordt als we mogelijke drempels (afspraak maken, afstand tot de testlocatie) verlagen.
Hoe werkt het?
De mobiele en kleinschalige testlocatie bestaat uit een hiervoor
omgebouwde touringcar. De bus
wordt door één bezoeker tegelijk
betreden, waarna de test wordt
uitgevoerd. Andere bezoekers
wachten buiten de bus totdat zij
aan de beurt zijn. Buiten de bus
kunnen bezoekers met mond-

kapje op, op voldoende afstand
wachten. Gastheren- en vrouwen
ontvangen de bezoekers en beantwoorden eventuele vragen.
Ook worden bezoekers dringend
verzocht de testuitslag thuis af te
wachten.
De bus is bedoeld voor bewoners
uit de gemeente Uithoorn en is
geopend van 9.00 tot 12.00 uur
en van 12.45 tot 16.00 uur.
Waarom de gemeente
Uithoorn?
De testlocaties in Amsterdam zijn
voor sommige bewoners best ver
weg. Door dichtbij huis en zonder
afspraak mensen een test aan te
bieden, willen we bewoners nog
meer stimuleren zich bij klachten
te laten testen. Testen is naast
het naleven van de coronamaatregelen (afstand houden, handen wassen) belangrijk om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Klant Contact Centrum/receptie

Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag
08.30-12.30 uur
woensdag
15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag
08.30-12.00 uur

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aanvragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw document een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april
2020 een afspraak worden gemaakt.

Zoveel mogelijk op afspraak

Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.
Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak;
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Sociaal loket

We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voorlopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

Doe bij lichte klachten de coronatest
in de GGD-testbus in Uithoorn.
Gratis en zonder afspraak.
De GGD-testbus staat van 11 januari tot
25 januari op het Amstelplein en is geopend van
09.00 tot 12.00 en van 12.45 tot 16.00.

Financieel café

In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeentewerf en scheidingsdepot

ma., wo., vr., za.
09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

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 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 bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

#Uithoorninbeweging
Wandelen, fietsen, roeien, hardlopen, skaten, wat je sport of beweging ook is, leg je prestatie vast
en win een prijs! De foto, video of
digitale afdruk van je prestatie
kun je tot 1 februari insturen naar
sportbeleid@uithoorn.nl Voor iedere 25e inzender is er een prijs.
Denk bij het uitvoeren van je challenge wel aan de coronamaatregelen en houd voldoende onderlinge afstand.
Project Uithoorn in beweging
Het project ‘Uithoorn in bewe-

ging’ vloeit voort uit het sportakkoord. Sporten kan wel, maar is
beperkt mogelijk en er mogen
geen groepslessen en wedstrijden plaatsvinden. Door alle coronamaatregelen is het vooral lastig voor de doelgroep 18+ om te
sporten. Maar individueel en met
gepaste afstand is er nog redelijk veel mogelijk. Daarom wordt
er een challenge georganiseerd
die het bewegen wil stimuleren.
Wil je meedoen of wil je meer informatie? Kijk op www.uithoorn.
nl/uithoorninbeweging.

• U hoeft géén afspraak te maken.
• De coronatest is gratis.
• Neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort,
rijbewijs of identiteitskaart).
• Draag een mondkapje.

Doe de gratis HuisScan
Het Regionaal Energieloket werkt
samen met de gemeente Uithoorn om u zo goed mogelijk te
helpen bij het verduurzamen van
uw woning. Als inwoner van de
gemeente Uithoorn kunt u daarom een gratis HuisScan doen.
Met de HuisScan ziet u in twee
minuten welke duurzame maatregelen u kunt treffen voor uw woning, hoeveel dit kost, in hoeveel
jaar u dit heeft terugverdiend en
hoeveel energie u kunt besparen.
De HuisScan bestaat uit vier stappen. U geeft als eerste uw postcode op. De website haalt de gegevens van uw woning op, zoals
het oppervlakte en de bijzondere eigenschappen. Hierna beantwoordt u vragen over uw woning.
Deze antwoorden worden meegenomen in de berekening. Bij de
derde stap worden alle gegevens
samengevoegd tot een persoonlijk advies.

Dit advies is helemaal gratis. Als
laatste stap kunt u het adviesrapport opslaan en naar uw e-mail
sturen. Hiermee kunt u de resultaten altijd weer bekijken.
Doe de scan
Het stappenplan is heel eenvoudig en is een kwestie van doen.
De HuisScan doet u op www.regionaalenergieloket.nl/huisscan.

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

-

Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus
RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51.
Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, informatie over
maateregelen)
GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl
Testen op corona https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken of via 0800-1202
Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Taalhuis Uithoorn zoekt
online taalvrijwilligers!
In deze tijd waar we allemaal afstand moeten houden en contacten moeten vermijden is het best een gepuzzel voor Taalhuis om
vrijwilligers toch met hun taalmaatjes te kunnen laten oefenen.
Online werken is ook bij het Taalhuis geïntroduceerd.
Inmiddels wordt er door een behoorlijk aantal vrijwilligers van
Zoom of Skype gebruikt gemaakt. “We hebben een onlinetraining aan onze vrijwilligers gegeven hoe je via Zoom kan werken met je taalmaatje en dat blijkt perfect te werken”, aldus Nici en Claudia.
Ondanks de Coronacrisis is de vraag naar taallessen niet stilgevallen en zoekt het Taalhuis veel online vrijwilligers die taalvragers helpen bij het verbeteren van de Nederlandse taal.
Je wordt ondersteund met het online werken, inzet van de juiste
materialen en instructie op de taaltaak.
Kun je wat van vrije tijd (maximaal 1-2 uur per week) inzetten,
heb je affiniteit met taal, heb je geduld en empathisch vermogen? Dan verwelkomen we jou graag als online taalvrijwilliger
bij ons Taalhuis team. Jij kan echt het verschil maken!! Je kunt
contact opnemen door te mailen naar taalhuis@stdb.nl of door
te bellen met Claudia Prange of Nici Sonderman via (0297)
230280. Voor meer informatie van Taalhuis Uithoorn kijk je op
www.taalhuisuithoorn.nl of op facebook www.facebook.com/
taalhuisuithoorn

Nieuw meldpunt fouten in
overheidsregistraties
In Nederland gebruiken veel
overheidsorganisaties uw gegevens. Bijvoorbeeld persoonsgegevens, gegevens van bedrijven
of gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen.
Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan
hierbij helpen.

nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).
Waar vind je het MFO?
Het MFO vind je op www.rvig.nl/
mfo. Op deze website staan 3 formulieren: voor burgers, bedrijven
en (semi) overheidsorganisaties.
Die kunnen daarmee online een
melding doen.

Meldpunt
Wie een fout wil laten corrigeren,
meldt dit bij de organisatie waar
het om gaat. Soms lukt dat niet,
bijvoorbeeld omdat niet duidelijk
is bij welke organisatie iemand
moet zijn. Daarom is er vanaf

Wist je
dat?
Om bewoners en ondernemers te helpen om meer grip
te hebben op hun geldzaken,
is de gemeente Uithoorn aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Startpunt Geldzaken
stelt online geldplannen beschikbaar voor huishoudens
in verschillende omstandigheden. Het kan onder andere uitkomst bieden voor mensen die meer geld over zouden willen houden, in financiële problemen zitten, maar

ook voor mensen die juist regelmatig geld over houden of
willen sparen voor de studie
van (klein)kinderen. Ook zijn
er plannen beschikbaar voor
jongeren en ondernemers.
Voordeel van de online geldplannen is dat ze
anoniem ingevuld kunnen worden en op een
tijdstip dat het uitkomt.
De geldplannen zijn te
vinden via:
www.startpuntgeldzaken.
nl/uithoorn

Snoeien en kappen van
bomen
Vanaf december zijn wij begonnen met het snoeien van bomen
en het knotten van wilgen. Vanuit de boomveiligheidsinspectie (VTA; Visual Tree Assesment)
worden ook bomen gekapt. Als
een boom is gekapt, blijft een afgezaagde boomstam over. Deze worden in de aankomende tijd
weggehaald, de grond wordt aangevuld en er worden jonge bomen
terug geplant.

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds

Heesters
Ook gaat de gemeente een aantal
heesters (lage beplanting) snoeien. De locaties van de heesters
staan op www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. In de Legmeer zijn
we vanaf 11 januari begonnen
met het snoeien van verschillende heesters in het oude gedeelte van Legmeer. Dit is in overleg
met Buurtbeheer De Legmeer besproken.

Stichting Burgemeester Kootfonds verleent financiële steun
aan verenigingen, instellingen, organisaties en personen
die binnen de gemeente Uithoorn (Uithoorn én De Kwakel) werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zij kunnen op grond

van hun activiteiten én financiele positie, aanspraak maken
op steun van de stichting. Herkent u zich hierin, stuur dan
vóór 26 maart 2021 een onderbouwde subsidieaanvraag.
Kijk op voor alle voorwaarden
en het aanvraagformulier op
www.uithoorn.nl. Zoek op de
term ‘Kootfonds’.

Laat uw reactie achter
op de hondenkaart op
UithoornDenktMee.nl
Vergeet u niet tot vrijdag 15 januari uw reactie door te geven op de
hondenkaart op www.Uithoorndenktmee.nl? Bekijk hier de hondenkaart en geef een reactie over
de locaties waar honden wel of
niet mogen komen, honden wel
of niet moeten worden aangelijnd,
uitwerpselen wel of niet moeten

worden opgeruimd. Mocht u vragen hebben over de handhaving,
vragen wij u dit apart te mailen
naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van hondenbeleid.
De reacties worden bekeken op
inhoud en mogelijkheden. Het resultaat hiervan komt ook op www.
uithoorndenktmee.nl te staan.

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) 513 111.

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

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum
voor de mogelijkheden.
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn
2020’ en besluit hogere waarden. Inzageperiode van donderdag 10 december 2020 t/m woensdag 21 januari 2021. Inlichtingen bij mw. B. de
Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.
• Ontwerpbestemmingsplan “Wapo-terrein” en het ontwerpbesluit voor
een hogere waarde in het kader van de wet geluidhinder. Inzageperiode van donderdag 10 december 2020 t/m woensdag 21 januari 2021.
Inlichtingen bij mevr. M. Harberink, afdeling wonen en werken, (0297)
513 111.
• Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27. Inzageperiode van donderdag 10 december 2020 t/m 21 januari 2021. Inlichtingen bij mevr. M.
Harberink, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.
• Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechtdijk 73, De Kwakel en het ontwerpbesluit voor een hogere waarde in het kader van de wet geluidhinder. Inzageperiode van donderdag 24 december 2020 t/m 3 februari 2021. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken,
(0297) 513 111.
• Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechthoeve, Drechtdijk 125 en het
ontwerpbesluit voor een hogere waarde in het kader van de wet geluidhinder. Inzageperiode van donderdag 24 december t/m 3 februari 2021.
Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513
111.
• Het bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het besluit
voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken).
Inzageperiode vanaf 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021. Inlichtingen
bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.
• WABO Ambtshalve actualisering van voorschriften uit de omgevingsvergunning van 21 juni 2004, kenmerk 1104, van de inrichting van
Stichting Waternet, Rioolwaterzuivering Uithoorn (WUI) zaaknummer:
9178126. Inzageperiode vanaf 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021. Inlichtingen bij loket.odnzkg.nl of via 088-567 0200.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2020-110390 Vuurlijn 78, het plaatsen van 3 vlaggenmasten. (ontvangen 18-12-2020);

•

2020-11883 Drechtdijk 38, het verbreden van de brug. (ontvangen 2112-2020).

Uithoorn
• 2020-109773 Cotoneaster 21 en 31, het dichtzetten van een oversteek
tussen 2 gebouwen. (ontvangen 17-12-2020);
• 2020-109985 Wiegerbruinlaan mast 16, het plaatsen van lichtmastreclame. (ontvangen 17-12-2020);
• 2020-110384 Vinckenbuurt Allure aan de Amstel, het bouwen van 37
woningen. (ontvangen 18-12-2020);
• 2020-110403 Thamerlaan 19, het plaatsen van een dakterras. (ontvangen 19-12-2020);
• 2020-110408 Grebbe 7, het plaatsen van een dakkapel, nieuwe kozijnen en vervangen oud dakkapel. (ontvangen 19-12-2020);
• 2020-110879 Wilhelminakade, 10782, 10753, 10754 kadastraal B, het
aanvragen van een nieuwbouwplan Wilhelminakade. (ontvangen 2112-2020);
• 2020-111246 Knobbelzwaan 145, het aanleggen van een parkeerplaats
op eigen terrein. (ontvangen 22-12-2020).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-101451, Ringslang 36, het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak (vergunningsvrij 22-12-2020).
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
• 2020-092268, Anemoonlaan 61, 63, 65, 67 en UT Hanenpad 14, 16, 18,
20, het oprichten van 8 woningen (verzonden, 29-12-2020);
• 2020-098372, Banken 1, het realiseren van een hooiberg met B&B
ruimte. (verzonden 30-12-2020).

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
• 2020-104809, Vuurlijn 13A, het bouwen van een woning (verzonden 2412-2020).

Uithoorn
• 2020-095337, Industrieweg 6, het vervangen van 2 lichtreclames (verzonden 18-12-2020)
• 2020-097921, Harlekijneend 34, het uitbreiden van de woning (verzonden 22-12-2020)
• 2020-099609, Frees 22, het vervangen van een draagmuur en het uitbreiden van de hal (verzonden 22-12-2020)
• 2020-088073, voor Marktplein 11, het tijdelijk plaatsen van een tent ten
behoeve van een winterterras voor een periode tot en met 31 maart
2021 (23-12-2020)
• 2020-093958, Langs de Baan 3, het vergroten van de woning (verzonden 28-12-2020)
• 2020-099592, Amsterdamseweg, het realiseren van een tijdelijke jongeren ontmoetingsplek tot uiterlijk 31 januari 2023 (verzonden 5-12021).
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2020-113102, Industrieweg 20, het aanvragen van een drank en horecavergunning en een exploitatievergunning. (ontvangen 30-12-20).
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
• 2020-110573, Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning speelautomaten 2021 (verzonden 05-01-2021);
• 2020-111578, Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning speelautomaten 2021 (verzonden 05-01-2021).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘ZIJDELVELD, NAAST NUMMER 66C’ EN BESLUIT HOGERE WAARDE
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het bestemmingsplan
‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ ongewijzigd is vastgesteld en een hogere
waarde voor de nieuw te bouwen woning is vastgesteld.
Toelichting bestemmingsplan
Zijdelveld is een historisch gegroeid lint, gelegen tussen het Zijdelmeer en
de Koningin Máximalaan. Het lint bestaat vanaf het centrum tot aan het
plangebied uit een aaneenschakeling van met name vrijstaande woningen
en twee-onder-een-kapwoningen.

De eigenaar van Zijdelveld 66 c heeft een verzoek ingediend om op deze
kavel een tweede vrijstaande woning te realiseren. Het is een ruime kavel.
Het realiseren van een extra vrijstaande woning op het perceel is stedenbouwkundig en ruimtelijk gezien goed inpasbaar. Ter plaatse is een goed
woon- en leefklimaat aanwezig. Bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ maakt de nieuw te bouwen woning mogelijk.
Toelichting hogere waarden
De nieuw te bouwen woning ligt binnen de wettelijke onderzoekzone van de
Koningin Maximalaan. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, maar de maximale ontheffingswaarde van
63 dB niet. De geluidbelasting is maximaal 55 dB. De gemeente heeft voor
deze woning een hogere waarde vastgesteld.
Ter inzage
Het bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het besluit voor
het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 14 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beide besluiten zijn
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPZijdelvldnaast66-VG01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op onze website www.uithoorn.nl.

WWW.UITHOORN.NL

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van
kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het klantcontactcentrum
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de
gemeenteraad (het bestemmingsplan) en/of het besluit van het college van
burgemeester en wethouders (besluit hogere waarden) beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad
en/of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het
college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan 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
Beide besluiten treden 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 treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 13 januari 2021
KENNISGEVING, WABO, AMBTSHALVE WIJZIGING, BESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft
afgegeven.

De beschikking betreft
• het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de omgevingsvergunning van 21 juni 2004, kenmerk 1104, van de inrichting van Stichting Waternet, Rioolwaterzuivering Uithoorn (WUI), Industrieweg 16 te
Uithoorn, om zo te kunnen voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.
Hiertoe worden een aantal voorschriften ingetrokken en nieuwe voorschriften aan de vergunning verbonden. Zaaknummer: 9178126
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op de website loket.odnzkg.
nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter
plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst,
op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de
gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel.
088-567 0200.
Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van
het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de
dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij
Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres,
handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit
besluit.
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet
op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige
voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het beroep en het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van
de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).
WIJZIGING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING (WGS)
Met ingang van 1 januari 2021 treedt de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Hiermee wordt vroegsignalering van betalingsachterstanden een wettelijke taak en is gegevensdeling in de wet vastgelegd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2020
besloten om aan te sluiten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering
en de directeur van Duo+ mandaat te verlenen om besluiten te nemen die
voortvloeien uit de overeenkomsten die de gemeente Uithoorn sluit met het
BKR en vaste lastenpartners in het kader van vroegsignalering van schulden. De directeur Duo+ geeft het recht van onder-mandaat aan de teamleider Sociaal domein en de klantmanager. Het mandaat gaat in per 1 januari 2021.
VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING
UITHOORN 2021
Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn
de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021 vastgesteld. In de verordening is opgenomen dat het college binnen 8 weken na
het eerste gesprek, een besluit op de aanvraag schuldhulpverlening neemt.
Het opstellen van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021 is noodzakelijk om rechtmatig uitvoering te kunnen geven aan
de regels op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Inwerkingtreding
De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021 treedt in
werking vanaf 1 januari 2021. De stukken zijn vanaf 23 december 2020 te
zien op www.overheid.nl.

