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Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
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Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag
woensdag
vrijdag

08.30-12.30 uur
15.30-20.00 uur
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

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

1e en 2e prik
Inwoners in de regio kunnen nog steeds een 1e of 2e prik krijgen. U
kunt een afspraak maken via het landelijk contactcentrum van GGDGHOR-NL of gebruik maken van de vrije inloop op de locaties Buikslotermeerplein, Anton de Komplein, Plein 40-45 en Amstelveen.
Booster
U kunt op afspraak een booster halen op de vijf locaties in AmsterdamAmstelland. Afspraken kunnen gemaakt worden wanneer iemands
leeftijd / geboortedatum aan de beurt is, via het landelijk contactcentrum of www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Zorgmedewerkers komen
ook in aanmerking als zij een brief hebben gehad van hun werkgever
(zorginstelling), via een speciale bellijn.

Maatregelen
Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat
iedereen de basisregels blijft volgen. Het is mogelijk dat na 14 januari de maatregelen veranderen. Bekijk alle actuele maatregelen via:
www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen.

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-amsterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coronatesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hieronder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar

Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur.
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Uithoorn

Financieel café

Week 50
Week 52

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 en13.00-16.30 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.

Bouw- en woningtoezicht

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Brand Buurtnest
Een gespecialiseerd bedrijf heeft
in opdracht van de gemeente het
gebouw ’t Buurtnest zo spoedig
mogelijk onderzoacht op de aanwezigheid van asbest. Uit de eerste resultaten blijkt dat er harde
platen met hechtgebonde asbest
aanwezig zijn in het uitgebrande

gedeelte van het gebouw. De locatie van de resten hiervan blijft beperkt tot het gebied binnen de hekwerken. Er is voor de omwonenden geen asbest risico ten gevolge van de brand. Meer informatie
en updates kunt u volgen via www.
uithoorn.nl/brandbuurtnest.

Volledig
gevacc.

Volledig
gevacc.
+ booster

Gedeeltelijk
gevacc.
(1/2)

Vaccinatie
nog niet
gepland

74%
67%

10%
17%

3%

13%
14%

Positief geteste personen
In week 52 (27 december t/m 2 januari) is het aantal positief geteste
mensen in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 39% vergeleken
met de week daarvoor.

-

-

Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus
RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51.
Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl
(reisadviezen, informatie over maateregelen)
Rijksoverheid dashboard coronacijfers
www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland,
vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl
Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken
www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) of
0800-1702 (vaccinatieafspraak)
Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org
Bekijk priklocaties op de kaart:
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl
Coronatoegangsbewijs/ coronacheckapp: www.coronacheck.nl
printversie coronatoegangsbewijs www.coronacheck.nl/nl/print
Gebruik van mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes
Coronamaatregelen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen
Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Gebruik mondkapje
Een mondkapje is verplicht op veel openbare plekken waar u geen coronatoegangsbewijs hoeft te laten zien. Zoals de supermarkt, in het
openbaar vervoer, het mbo en hoger onderwijs. De mondkapjesplicht
geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Kijk hier voor alle informatie over het
dragen van mondkapjes. www.rijksoverheid.nl/mondkapjes

Quarantainecheck
Misschien heeft u zelf klachten of bent u in de buurt geweest van iemand met corona. Of u bent op reis geweest naar een gebied met een
hoog coronarisico. Met de check weet u of u in quarantaine moet gaan
en u zich moet laten testen om verspreiding van het virus te voorkomen. Door in quarantaine te gaan voorkomt u dat anderen besmet raken. Ook als u gevaccineerd bent
kunt u het virus doorgeven. Doe
de check om te weten of u in quarantaine moet en wanneer u zich
moet laten testen. Ook als u gevaccineerd of hersteld bent. www.
quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Omikron-variant in Amsterdam
Vanaf 2 december worden er door GGD Amsterdam en het Amsterdam UMC steekproefsgewijs percentage monsters uit de GGD teststraten onderzocht op de nieuwe Omikron-variant. Hiermee kan goed
zicht worden gehouden op de aanwezigheid en verspreiding van deze nieuwe besmettelijkere variant in de regio Amsterdam. De Omikronvariant had in de steekproef van 3 januari 2022 een aandeel van 95%.
Dit is een indicatie gezien de steekproef op relatief kleine schaal wordt
uitgevoerd. Genoemde partijen doen ook onderzoek naar de ernst van
de klachten en de werking van vaccins bij deze variant.
Heeft u een oproep ontvangen om een boosterprik te laten zetten?
Bent u minder mobiel en heeft u geen vervoer naar de vaccinatieloCijfers gemeente Uithoorn
catie? Dan kan ANWB Automaatje helpen. Tegen een kleine kilomeWeek 52
Week 50
tervergoeding van dertig cent brengt een chauffeur uit de buurt u naar
de priklocatie en natuurlijk ook weer terug naar huis. Het gebruik van
Absoluut
/100.000 inw
Absoluut
/100.000 inw
ANWB AutoMaatje is verder geheel gratis.
194
642
141
467

AutoMaatje voor vervoer naar de
vaccinatielocatie

Voorwaarden
Deelnemers van de vervoerservice hoeven geen lid te zijn van de
Testen op GGD-locaties
ANWB. Ze moeten wel inwoner van de gemeente Uithoorn zijn. Wie
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen
voor de (booster)vaccinatie een beroep wil doen op deze service, kan
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 4% lager dan de week
zich 2 werkdagen van te voren aanmelden bij ANWB AutoMaatje Uitervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag steeg naar
hoorn via (0297) 30 31 03 (maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur).
32,2% ten opzichte van de voorgaande week.
Bij het vervoer worden de coronamaatregelen van het RIVM gevolgd.
Mondkapjes zijn dus verplicht en de voertuigen worden na elke rit ontCijfers gemeente Uithoorn
smet.
Week 52
Week 50
Chauffeurs die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen zich
Absoluut
/100.000 inw
Absoluut
/100.000 inw
hier ook aanmelden. Meer informatie vindt u op www.automaatje-uit675
2.235
612
2.026
hoorn.nl.

Bericht namens Taalhuis
Uithoorn
Helaas is door de brand bij ’t Buurtnest tijdens Oud en Nieuw de Taalhuis oefenlocatie Pavones verloren
gegaan. Taalhuis is wel gewoon
bereikbaar voor taalvragen en om

-

-

Actuele coronacijfers
gemeente Uithoorn week 51/52

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 732.579 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 23.101 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
Op dit moment is bijna 77% van de inwoners van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd. Ruim 2 % is gedeeltelijk gevaccineerd.

Gemeentewerf en scheidingsdepot

-

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. 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.

Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044
info@uithoornvoorelkaar.nu.

Handige links en informatie:

u aan te melden om taal, digitale en
rekenvaardigheden te verbeteren.
U kunt contact opnemen met Claudia of Nici via taalhuis@stdb.nl.
Bellen kan ook via (0297) 230 280.

WWW.UITHOORN.NL

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende 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 verlengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van
Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de
gemeentepagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden voor de Uithoornlijn.
Spoordijk en oversteek bij Bieslook afgesloten
Vanaf december 2021 tot ongeveer april 2023 geldt er een omleiding
voor ﬁetsers en voetgangers. Zij kunnen gebruik maken van de oversteek bij Aan de Zoom/Faunalaan.
In januari 2022 start aanleg Uithoornlijn
Vanaf januari wordt de bestaande busbaan omgebouwd naar een gecombineerde bus-/trambaan waar zowel bussen als trams kunnen rijden. Er vinden tot de zomer van 2022 verschillende werkzaamheden
plaats op de busbaan tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Bussen
rijden daarom tijdelijk een andere route. Alle werkzaamheden rond deze locatie kunt u teruglezen via www.uithoornlijn.nl De looproute naar
bushalte Uithoorn Centrum verandert tijdelijk, deze geven we aan met
borden. Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de website
van de vervoerder: syntusutrecht.nl/dienstregeling.
Werkzaamheden rondom het Busstation - busbaan eindhalte Uithoornlijn:
- Bouwen nieuwe bushalte.
- Uitbreiden bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn Centrum
met veertig plaatsen.
- Couperuslaan en Admiraal de Ruyterlaan: Weghalen oude
geluidsschermen en plaatsen nieuwe.
- Verwijderen asfalt oude busbaan, aanbrengen nieuwe kabels
en leidingen.
- Aanleg trambaan en aanbrengen nieuw asfalt bij spoor
en busstation.
- Plaatsen bovenleidingsmasten inclusief fundering.
- Aanleg nieuw tramperron bij eindhalte.
- Aanpassen bestaande viaduct voor het gebruik van bussen
en trams.
Afsluiting Amsterdamseweg
Om de werkzaamheden aan het viaduct over de Amsterdamseweg
veilig uit te voeren wordt tussen maandag 17 en vrijdag 28 januari
2022 in twee fases de helft van de Amsterdamseweg afgesloten. Gemotoriseerd verkeer rijdt met aangepaste snelheid via een om-en-omregeling (verkeer maakt om en om gebruik van dezelfde rijbaan) langs
de afzetting. Fietsers worden tijdelijk naar één kant van de weg geleid, het ﬁetspad onder het viaduct is in deze periode een tweerichtingsﬁetspad. We zetten verkeersregelaars in om het verkeer in veilige banen te leiden.
Meer informatie en nieuws volgen?
Heeft u vragen? Op onze website vindt u meer informatie over het project
en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Ziet u een onveilige situatie rondom de aanleg van de tramlijn? Geef dit door aan de Uithoornlijn! U kunt hen bereiken via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.
nl of (020) - 470 4070. Via de website kunt u zich aanmelden voor een
automatische emailnotiﬁcatie als er een nieuwsbericht verschijnt op de
website en onze digitale nieuwsbrief. Daarnaast kunt u het project volgen
via de BouwApp (zoek op Uithoornlijn) of Facebook.

Wijziging busroute lijn 130
Door de aanleg van de Uithoornlijn kunnen de bussen
van Syntus Utrecht niet via de
snelle busbaan rechtstreeks
naar het busstation. De buslijn
130 (Breukelen-Mijdrecht-Uithoorn) rijdt daarom via de Amsterdamseweg naar de Wiegerbruinlaan/Achterberglaan.
Op de rotonde keert de bus en
stopt vervolgens bij de bushalte
Guido Gezellelaan. Hier biedt
buslijn 130 een overstap aan op
de buslijnen 347/348 naar Amstelveen en Uithoorn Busstation. Ter hoogte van de rotonde
Wiegerbruin/Achterberglaan en

naast het busstation staan tijdelijk twee informatieborden als
extra reizigersinformatie. Vanaf
half maart rijdt buslijn 130 weer
rechtstreeks naar het busstation en vervalt de overstap.
Meer weten?
Kijk op www.syntusutrecht.
nl/lijn130. Halverwege maart
2022 rijdt buslijn 130 weer
door tot aan Uithoorn Busstation. Reizigers richting Hoofddorp kunnen nog wel hinder ondervinden van de aanlegwerkzaamheden en kunnen te maken krijgen met extra reistijd.

Werk in uitvoering
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
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen:
www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp:
https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online
bekijken en volgen.

De gemeente Uithoorn verschillende mogelijkheden en regelingen heeft om inwoners met
een krappe beurs te ondersteunen? Deze regelingen staan op

de website www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen. Op deze site staat
bijvoorbeeld informatie over onze
schuldhulpverlening. De schuldhulpverleners ondersteunen onder andere bij het maken van een
overzicht van uw inkomsten en uitgaven, bij het maken van betaalafspraken met schuldeisers en bij
een dreigende situatie, zoals huisuitzetting of afsluiting gas, water, licht. Op www.uithoorn.nl/laat-

geengeldliggen staat ook informatie over het aanvragen van bijzondere bijstand, hoe je een aanvraag
kan doen voor een computer voor
schoolgaande kinderen, de Voedselbank en nog veel meer.
Denkt u dat de schuldhulpverlening kan helpen? Maak dan een
afspraak via het Sociaal Loket. Zij zijn te bereiken van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur via (0297) 513 111.
Een e-mail sturen kan ook: schuldhulpverlening@uithoorn.nl.

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. Dit kan tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 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. 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 Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen binnen de specifiek 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, 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.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-117490, Vuurlijn 15a, het bouwen van een woonhuis. (ontvangen
24-12-2021);
• 2021-118423, Prunus 22, het plaatsen van een brandmeldinstallatie.
(ontvangen 29-12-2021);
• 2021-119016, Het Fort 45, gedeeltelijk vernieuwen van de woning. (ontvangen 30-12-2021);
• 2022-007655, Grevelingen 30, het plaatsen van zonnepanelen. (ontvangen 02-01-2022).

•
•

plattelandswoning (verzonden 29-12-2021);
2021-090366, Jaagpad 32, het plaatsen van een kapschuur in achtertuin (verzonden 03-01-2022);
2021-102060, Pastoor J. van Dijklaan 1, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 03-01-2022).

Uithoorn
• 2021-105964, Colijnlaan 14, het plaatsen van een dakkapel (verzonden
06-01-2022).
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.
• Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Vuurlijn 78. Inzageperiode van 2 december 2021 tot en met 13 januari 2022. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.
• Het bestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’. Inzageperiode
van 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022. Inlichtingen bij A.
Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.
• Ontwerpbestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong. Inzageperiode van 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022.
Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.
• Rectiﬁcatie: Voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68. Inzage en inspraakperiode van donderdag 13 januari 2022 tot en met
woensdag 23 februari 2022. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
POLITIEBUREAU KONINGIN MAXIMALAAN ONG.
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong. met identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPPolitiebureau-ON01 met ingang van 13 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het voornemen om op de locatie Koningin Máximalaan (gelegen tussen de begraafplaats en het voormalige WAPOterrein) een nieuw politiebureau te realiseren. In 2017 heeft de politie de wens uitgesproken om het politiebureau
in Uithoorn en Aalsmeer te verplaatsen en samen te voegen tot een robuust Basisteam. Vanuit de Eenheid Amsterdam is de wens tot besluit gekomen om het Basisteam Aalsmeer-Uithoorn gezamenlijk te huisvesten
op een nieuwe locatie centraal gelegen in het teamgebied. Het kavel aan
de Koningin Maximalaan is gekozen. Het politiebureau is niet passend binnen het vigerende bestemmingsplan. Om het politiebureau juridisch planologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong. ligt
vanaf donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022
ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP:
Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht?
Maak dan van te voren een afspraak via het KlantContactCentrum van de
gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan eenieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 12 januari 2022.
RECTIFICATIE INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN NOORDDAMMERWEG 68
Toelichting
In de Nieuwe Meerbode van woensdag 29 december jl. heeft de gemeente onder “bekendmakingen, besluiten en verordeningen” aangekondigd dat
thans inspraak mogelijk is op het voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68. Daarbij zijn helaas de data van de termijn voor deze inspraakmogelijkheid en de plaats waar het voorontwerpbestemmingsplan
ter inzage ligt, verkeerd vermeld. Per abuis staat op de Gemeentepagina dat inspraak mogelijk is vanaf 30 december 2021 tot en met 9 januari
2022. Dat laatste moest zijn 9 februari. Verder is vermeld dat het voorontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg 68 digitaal te raadplegen is op
www.uithoorn.nl en dat het voorontwerpbestemmingsplan bovendien ter inzage ligt in de hal van het gemeentehuis. Ook dit is foutieve informatie. U
kunt het voorontwerpbestemmingsplan alleen opvragen. Hieronder in het
kader treft u de juiste informatie aan.

Uithoorn
• 2021-117485, De Sportlaan 66 de Otter. Het bouwen van nieuwbouw
woningen. (ontvangen 24-12-2021);
• 2021-115667, Fender 23, het plaatsen van een afvalcontainer en een
ecotoilet van 27 januari t/m 9 maart 2022. (ontvangen 15-12-2021).

Het voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68 De Kwakel is vrij
gegeven voor inspraak door het college van burgemeester en wethouders.
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de Afdeling Wonen & Werken via het algemene telefoonnummer van de gemeente, (0297) 513 111. De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

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:

U hebt gelegenheid tot het geven van inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan:
• Van donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022.
Binnen deze termijn kan eenieder een inspraakreactie zenden aan het
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).

Uithoorn
• 2021-101997, A.M. de Jonglaan, het verbouwen van een bedrijfsruimte tot woning (verzonden 29-12-2021).

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over
de vaststelling van het bestemmingsplan.

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
• 2021-101081, Hoofdweg 177, het omzetten van een bedrijf naar een

WWW.UITHOORN.NL

In de Nieuwe Meerbode, de Staatscourant, het Gemeenteblad en op de website wordt bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 12 januari 2022

