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

Gemeente Uithoo
rn

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 maan-
dag 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
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044. 
Mail: info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
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

Corona informatie
Op www.uithoorn.nl/coronavirus kunt u nieuws volgen rond het corona-
virus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk priklocaties op de 
kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/
testlocaties-amsterdam/

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 vra-
gen 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
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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

De gemeente Uithoorn aange-
sloten is bij Startpunt Geldza-
ken om bewoners en onder-
nemers te helpen meer grip 
te krijgen op hun geldzaken? 
Startpunt Geldzaken stelt ano-
niem online geldplannen be-
schikbaar voor huishoudens 
in verschillende omstandig-
heden.
Het kan bijvoorbeeld uitkomst 
bieden voor mensen die meer 

geld over zouden willen hou-
den, in financiële problemen 
zitten, maar ook voor mensen 
die geld willen sparen voor de 
studie van (klein)kinderen. 
Ook zijn er plannen beschik-
baar voor jongeren, mensen 
die scheiden of met pensioen 
gaan, statushouders en on-
dernemers. De geldplannen 
geven praktische tips en hand-
vatten.

De geldplannen zijn te vinden via www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen	onder	het	kopje	‘online	geldplannen’.	
Het invullen van de plannen is gratis.

Gemeentemagazine 2023
Het gemeentemagazine heeft dit 
jaar	als	thema	‘Uithoorn	en	 e	
wakel	in	ontwikkeling’.	 euke	

achtergrondverhalen zoals Zeg 
maar	‘ja’	tegen	de	trouwambte-
naar en de Zilveren Schakels, 
maar ook serieuze onderwerpen 
zoals veiligheid staan in deze edi-
tie. Het magazine is huis-aan-huis 

bezorgd op alle adressen in de 
gemeente Uithoorn. Geen exem-
plaar ontvangen? Bel naar (0297) 
513 111 of kom langs tijdens onze 
openingstijden op het gemeente-
huis. Zoals u in deze gemeente-
pagina kunt lezen, is het gemeen-
tehuis in 2023 op de woensdag-
avond minder open. 

Aangepaste openingstijden 
avondopenstelling 2023
e	gemeente	Uithoorn	wil	graag	zo	effi	ciënt	mogelijk	werken	en	

heeft daarom opnieuw gekeken naar het zo optimaal inzetten van 
de beschikbare middelen om de inwoners zo goed mogelijk tot 
dienst te zijn. Het resultaat hiervan is dat de afdeling Burgerza-
ken en het Klant Contact Centrum (KCC) in 2023 niet meer iedere 
woensdagavond open zijn, maar op 10 woensdagavonden door 
het jaar. We willen dit zoveel mogelijk rond de schoolvakanties in-
plannen. Blijf ons volgen via de gemeentepagina en social media!

Vanaf 1 januari 2023 is het gemeentehuis 
open op de volgende tijden:
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.

U kunt een afspraak maken via de website van de gemeente 
Uithoorn.	U	vindt	alle	informatie	bij	‘Adressen	en	openingstijden’	
onder www.uithoorn.nl/contact. U kunt ook bellen naar het alge-
mene nummer (0297) 513 111.

Gemeentehuis maandag 
16 januari later open
Ook kan het weleens gebeuren dat we een dag anders open zijn. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld op 16 januari. Het gemeentehuis is deze maan-
dag vanaf 12.00 uur open. Telefonisch is de gemeente dan ook vanaf 
12.00 uur bereikbaar. Het telefonische spreekuur van sociale zaken ver-
valt hierdoor. Wel kunt u uiteraard mailen naar sociaal.loket@uithoorn.nl. 
Voor algemene vragen kunt u mailen naar gemeente@uithoorn.nl.

Gratis cursus Politiek Actief 
voor inwoners Uithoorn en 
De Kwakel
Onder het motto “Jouw gemeente, jouw zaak” biedt gemeente Uit-
hoorn ook in 2023 gratis de cursus Politiek Actief aan. Deelnemers le-
ren	debatteren	en	effi	ciënt	invloed	uitoefenen	op	de	lokale	politiek.	 e	
afgelopen jaren was deze cursus erg populair en zat het ook snel vol. 
“Je kunt zien dat het er toe doet wat er in het gemeentehuis gebeurt. 
Diverse inwoners die nu betrokken zijn bij een lokale politieke partij of 
zelfs raadslid zijn geworden, hebben ook deze cursus gevolgd!”, zegt 
burgemeester Pieter Heiliegers, voorzitter van de gemeenteraad. 

Cursus Politiek Actief
De cursus Politiek Actief gaat 21 maart 2023 van start en bestaat uit 
vijf bijeenkomsten met elk een eigen thema. Naast theoretische ken-
nis, komen ook vaardigheden zoals debatteren en lobbyen bij de ge-
meente aan de orde. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard 
worden ook lokale politici en bestuurders uitgenodigd om ervaringen 
uit de praktijk te laten horen. Als afsluiting van de cursus bezoeken de 
deelnemers een raadsvergadering.

Voor wie
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt 
politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijk-
heden zijn. Daarnaast is de cursus ook zeer geschikt voor inwoners 
die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale 
besluitvorming. Maar ook degene die gewoon nieuwsgierig is en wel 
eens wil weten hoe die lokale politiek nu eigenlijk werkt, is van har-
te welkom!

Ervaringen
In 2021 is deze cursus ook georganiseerd en zeer positief ontvangen. 
De cursus zat snel vol en een aantal deelnemers is aan de slag ge-
gaan bij een politieke partij. “Goede verdeling van de onderwerpen, 
leuke sfeer en veel ruimte voor het stellen van vragen“ “Ik heb me 
geen moment verveeld en werd ik in elke sessie getriggerd tot het stel-
len van vragen.” Aldus enkele enthousiaste deelnemers van de cursus 
Politiek Actief in 2021.

Aanmelden 
Aanmelden	kan	tot	en	met	10	maart	202 	bij	Hans	van	 eeuwen,	
raadsgriffi	er	van	Uithoorn,	via	griffi	e uithoorn.nl.	Er	is	een	beperkt	
aantal plekken beschikbaar, dus vol = vol.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

21 maart 2023 Introductie, kennismaking en 
   algemene staatsinrichting

4 april 2023 Hoe werkt de gemeente(raad)?
1 	april	202 	 emeentelijke	fi	nanciën	en	lobb en	

   bij de gemeente
9 mei 2023 De Uithoornse politieke partijen
23 mei 2023 Debatteren en spreken in het openbaar
1 juni 2023 Raadsvergadering bijwonen

Aanvang is steeds om 19.30 uur; eindtijd rond 22.00 uur. Tarieven 2023 ophalen grofvuil

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 26 maart 2023 sub-
sidie aan bij het Burgemeester 
Kootfonds. 

Wie kan subsidie aanvragen 
Om in aanmerking te kunnen ko-
men voor een bijdrage vanuit de 
stichting dient aan de volgende 
criteria voldaan te worden: 
- De activiteit is gericht op sport, 

cultuur en/of een maatschap-
pelijke activiteit. 

- De activiteit vindt plaats bin-
nen de gemeente Uithoorn en/
of De Kwakel. 

- De donatie komt 100% ten 
goede aan de activiteit. 

- De activiteit is niet religieus of 
politiek van aard. 

Het verschil maken 
Om echt het verschil te kunnen 
maken heeft het bestuur besloten 
om het bedrag dat beschikbaar 

wordt gesteld voor de bijdragen 
substantieel te verhogen voor de 
duur van drie jaar. 

Subsidie aanvragen via 
burgemeesterkootfonds.nl 
Herkent u zich hierin, stuur dan 
vóór 26 maart 2023 een onder-
bouwde subsidieaanvraag in via 
het aanvraagformulier op www.
burgemeesterkootfonds.nl. 

Beslissing 
De subsidieaanvragen worden in 
april 2023 door het bestuur van 
Stichting Burgemeester Koot-
fonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers krijgen schriftelijk bericht van 
de beslissing. 

Contact 
Voor meer informatie, neem 
contact op met de heer T.J.J. 
Schrandt, tel. (0297) 513185.

Per 1 januari 2023 zijn de prijzen voor het ophalen van grofvuil verhoogd. 
- Voor het ophalen van grofvuil betaalt u €52,65 per m3.
- Voor op laten halen van een koelkast of vriezer betaalt u €11,90.
Meer informatie over het ophalen van grofvuil en de kosten vindt u op 
www.uithoorn.nl/afval.



WWW.UITHOORN.NL

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 
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 maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum 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, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.

Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester 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 bin-
nen 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 op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige	voorziening’	worden	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 ver-
gunning,	kan	een	‘voorlopige	voorziening’	worden	aangevraagd.	In	
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende publicatie.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep 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. Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw be-

roepsschrift	brengt	de	rechtbank	griffi	ekosten	in	rekening.	Het	besluit	
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
roepsschrift 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 in-
dienen. 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). Bij welke 
rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/be-
roepsschrift, 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 verordenin-
gen	en	verkeersbesluiten	alleen	nog	via	www.offi	cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice.	U	wordt	dat	‘automatisch’	geïnformeerd	over	besluiten	uit	de	ge-
meente Uithoorn.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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 samen met de projectorganisatie 
op de hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en 
werkzaamheden) over het project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Sinds begin 2022 wordt in meerdere fases de Uithoornlijn aangelegd. 
De grote bouwwerkzaamheden voor de bouw van de trambaan duren 
nog tot de zomer van 2023. In de zomer verschuift de focus van bou-
wen naar het testen van de tramlijn: het testen van alle technische sy-
stemen en het opleiden van het rijdend personeel op de trams. Dit ge-
beurt vooruitlopend op het in gebruik nemen van de tramlijn in de zo-
mer van 2024. Wat gebeurt er allemaal tot de zomer van 2023?

Algemene werkzaamheden
In 2023 wordt de trambaan verder aangelegd vanaf het opstelterrein 
in Amstelveen tot voorbij de bocht in de spoordijk bij Wederik/Buiten-
dijks en op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. De 
rails – met spoorstaven, dwarsliggers en ballast – wordt aangelegd. 
Zodra alle spoorstaven aan elkaar zijn gelast wordt er opnieuw bal-
last gestort of geasfalteerd (busbaan). Daarnaast worden diverse in-
stallaties (waaronder verlichting) aangebracht, bovenleidingsmasten 
geplaatst en de bovenleidingsdraad opgehangen tussen het opstel-
terrein en halte Uithoorn Centrum. Als de trambaan gereed is, worden 
de sporen vanaf het opstelterrein tot aan halte Uithoorn Centrum ge-
slepen om aanwezige roest te verwijderen voordat de eerste testtrams 
over het spoor rijden. In het voorjaar wordt er groen aangeplant langs 
de spoordijk en de busbaan.

Opstelterrein-Randweg
Op het opstelterrein gaat de bouw van een aantal voorzieningen die 
nodig zijn om de tram vanaf 2024 te laten rijden verder: een stroom-
voorzieningsgebouw, een aantal opstelsporen en een hal. Tot eind fe-
bruari wordt het nieuwe tramviaduct over de N201 afgebouwd. Een 
deel	van	de	werkzaamheden	aan	het	viaduct	vindt	’s	nachts	plaats,	
waardoor	in	februari	op	de	N201	’s	nachts	steeds	maar	één	rijstrook	in	
beide richtingen beschikbaar is. Nadat het tramviaduct over de N201 
gereed is worden de sporen over het viaduct aangelegd. 

Randweg
Op en rond de Randweg vinden tot en met april verschillende werk-
zaamheden plaats: de bouw van een nieuwe brug over de Hoofdtocht 
en de aanleg van de spoorwegovergang op de kruising met de Rand-
weg. Om de overweg aan te leggen, is de Randweg ter hoogte van de 
spoordijk in het weekend van vrijdag 24 tot en met maandagochtend 
27 maart afgesloten voor alle verkeer. In deze periode wordt 24 uur per 

WERKZAAMHEDEN IN 2023

dag doorgewerkt. Voor gemotoriseerd verkeer is er een omleidings-
route via de Koningin Maximalaan en de Noorddammerweg. Fietsers 
en voetgangers maken gebruik van de oversteek bij de Bieslook, de 
bruggen worden tijdens dit weekend tijdelijk opengesteld.

Spoordijk
Op de spoordijk worden in het nieuwe jaar eerst de geluidschermen af-
gemaakt, daarna wordt de trambaan verder aangelegd. In de bocht ligt 
het spoor op een onderlaag van beton, tussen het spoor wordt gras in-
gezaaid. Op het rechte stuk van de spoordijk komt het spoor in ballast 
te liggen. Ook wordt halte Aan de Zoom gebouwd en wordt de spoor-
wegovergang nabij de halte aangelegd. Om die overweg aan te leg-
gen,	wordt	de	fi	etsers-	en	voetgangersoversteek	tussen	Aan	de	Zoom	
en de Faunalaan in de voorjaarsvakantie afgesloten, er is een omlei-
ding via de tijdelijk opengestelde Bieslookbruggen.

Op de spoordijk wordt komende maanden de trambaan aangelegd

Busbaan Faunalaan-busstation
Ook op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation wordt de 
trambaan aangelegd, de tram rijdt hier straks over een gecombineer-
de baan waar de bus en tram gezamenlijk gebruik van maken. Tot de 
zomer wordt beton gestort als ondergrond van de bus- en trambaan, 
de rails geplaatst en geasfalteerd. Ook worden technische installaties 
aangesloten en bovenleiding geplaatst. Op het busstation wordt een 
tramhalte	gebouwd,	ook	komen	hier	in	het	voorjaar	nieuwe	fi	etsenstal-
lingen en extra parkeerplaatsen. Eind juni gaat de busbaan weer open 
voor busverkeer. De nieuwe bushalte Faunalaan richting het busstati-
on is vanaf dat moment in gebruik.

Op deze locatie op het busstation komt tramhalte Uithoorn Station

Zijdelweg
Het viaduct in de Zijdelweg over de busbaan wordt vervangen door 
een nieuw, dunner brugdek. In februari is de eerste fase gereed: de 
helft van het viaduct is dan vervangen. Vanaf februari wordt de andere 
helft van het dek vervangen. Dat betekent dat de verkeerssituatie op 
het viaduct in februari verandert. De werkzaamheden voor deze nieu-
we verkeerssituatie vinden in de nacht plaats: van 8-12 februari 2023. 
In mei zijn de werkzaamheden op het viaduct klaar, alle tijdelijke ver-
keersmaatregelen worden in de nachten van 8-12 mei verwijderd. Tij-
dens	deze	nachtwerkzaamheden	is	de	Zijdelweg	’s	nachts	afgesloten	
voor verkeer, er is een omleiding via de Wiegerbruinlaan, de Boerla-
gelaan en de Prinses Christinalaan. Fietsers en voetgangers kunnen 
wel over het viaduct.

Het viaduct in de Zijdelweg krijgt een nieuw, dunner brugdek 
om ruimte te maken voor de tram

Boerlagelaan
Om	de	kruising	van	de	bus-/trambaan	met	de	Boerlagelaan	defi	nitief	
in te richten, is deze kruising tijdens twee weekenden afgesloten voor 
al het verkeer: van 17-20 februari en van 24-27 februari. Tijdens deze 
weekenden wordt bestaand asfalt verwijderd, nieuw asfalt en bestra-
ting aangebracht, detectielussen geslepen en installaties aangesloten. 
Verkeer wordt omgeleid via de Zijdelweg.

Busbaan Boerlagelaan-Uithoorn Centrum
Tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum vinden tot de zo-
mer afrondende werkzaamheden plaats: de stroomvoorzieningsge-
bouwen worden afgemaakt en de tramhalte wordt verder ingericht. In 
twee weekenden worden detectielussen aangebracht in het asfalt na-
bij de tramhalte: van 17-20 februari en van 24-27 februari. Een deel 
van	de	werkzaamheden	wordt	’s	nachts	uitgevoerd	als	er	geen	bussen	
rijden. Om diezelfde reden gebeurt ook het ophangen van de boven-
leidingsdraad	op	dit	deel	van	de	tramlijn	’s	nachts:	van	6-11	februari.

Data om te onthouden
• 6-11 februari: Ophangen bovenleidingsdraad tussen de Boerlagel-

aan en halte Uithoorn Centrum (nachtwerk);
• 8-12 februari: Zijdelweg tussen 19.00-05.00 uur afgesloten in ver-

band met werkzaamheden op het viaduct (nachtwerk);
• 17-20 februari: Kruising Boerlagelaan-busbaan afgesloten voor 

verkeer in verband inrichting van de kruising (weekendwerk);
• 24-27 februari: Kruising Boerlagelaan-busbaan afgesloten voor 

verkeer in verband inrichting van de kruising (weekendwerk);
•	 25	februari-5	maart	(voorjaarsvakantie):	fi	ets-	en	voetgangersover-

steek Aan de Zoom-Faunalaan afgesloten in verband met aanleg 
spoorwegovergang;

• 24-27 maart: Randweg afgesloten voor alle verkeer in verband met 
aanleg spoorwegovergang

•	 Eind	april:	Bieslookbruggen	weer	open	voor	fi	etsers	en	voetgan-
gers (weekendwerk);

• 8-12 mei: Zijdelweg tussen 19.00-05.00 uur afgesloten in verband 
met afrondende werkzaamheden op het viaduct (nachtwerk).

Nabij de Randweg komt een nieuwe brug over de Hoofdtocht

Meer informatie
Meer informatie over de Uithoornlijn is te vinden op 
www.uithoornlijn.nl. Ook is het project te volgen via de BouwApp 
en Facebook. Op de website vindt u de contactgegevens direct 
met de projectorganisatie contact op te nemen.

Vervolg op volgende blz.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-124695, Tamerhof, het plaatsen van een golfballenvanger (ont-

vangen 22-12-2022);
• 2022-125154, Boterdijk 91, het bouwen van een werktuigloods (ontvan-

gen 23-12-2022);
• 2022-126321, Wilhelminakade, het wijzigen van gebruik B&B (ontvan-

gen 28-12-2022).
Uithoorn
• 2022-124667, Zanglijster 9, het renoveren van de woning (ontvangen

21-12-2022);
• 2022-124677, Goudlijster 10, het verbreden van de oprit (ontvangen 21-

12-2022);
• 2022-124711, Sportlaan 15, het bouwen van 16 twee onder een kap wo-

ningen (ontvangen 22-12-2022);
• 2022-125095, Wilhelminakade 141, het plaatsen van glazen windscher-

men op het balkon (ontvangen 25-12-2022);
• 2022-119136, Arthur van Schendellaan 51-51A, Kabouterhuis aan-

vraag brandveilig gebruik (ontvangen 02-12-2022);
• 2023-009003, Schans 1, het plaatsen van een trap (ontvangen 04-01-

2023).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-123688, Boterdijk 109, het plaatsen van zonnepanelen in een wei-

land (ingetrokken, 03-01-2023);
• 2022-105963, Achterweg 52, nieuwbouw bedrijfspand Agriom (inge-

trokken 04-01-2023).
Uithoorn
• 2022-122625, Brunel 57, het plaatsen van een overkapping (ingetrok-

ken 22-12-2022);
• 2022-123693, Wilhelminakade 123, het plaatsen van balkonbeglazing

(ingetrokken 21-12-2022).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2022-100324, Koningin Julianalaan 35, het constructief versterken van 

een verzakte muur (buiten behandeling gesteld, 29-12-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2022-104234, Boterdijk 27, het maken van een dam met uitrit en het

plaatsen van een toegangspoort (beslistermijn verlengd, 13-12-2022).

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
• 2022-093790, Dwarsweg 12, het omzetten van een bedrijfswoning naar 

plattelandswoning (verzonden 12-12-2022);
• 2022-095133, Bezworen Kerf 25, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning (verzonden 12-12-2022);
• 2022-104234, Boterdijk 27, het maken van een dam met uitrit en het

plaatsen van een toegangspoort (verzonden 13-12-2022);
• 2022-0 51 6,	Het	 ange	Eind	26,	het	omzetten	van	een	bedrijfswoning

naar een plattelandswoning (verzonden 27-12-2022).
Uithoorn
• 2022-106575, Brandgans 1, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 

16-12-2022);
• 2022-110106, Zijdelweg 45, het plaatsen van dakkapellen (verzonden

16-12-2022);
• 2022-112766, Zijdelveld tussen 66B en 66C , het nieuwbouwen van een 

woning, het plaatsen van een brug en een nooddam (verzonden 29-12-
2022);

• 2022-095123, Koningin Máximalaan, het plaatsen van reclame (ver-
zonden 27-12-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-003297, Steenwycklaan 16, het verlengen van een exploitatiever-

gunning horecabedrijf (ontvangen 02-01-2023).
Uithoorn
• 2022-123870, het aanvragen van een evenementsvergunning voor de

ichtjesloop 202 op 1 februari 202 (ontvangen 21-12-2022)
• 2022-124045, onthulling rotonde Koningin Máximalaan op 4 februari

2023 (ontvangen 19-12-2022);
• 2022-124735, nabij de Faunalaan en Aan de Zoom. Aanvraag onthef-

fing geluidshinder van 25 februari t/m 5 maart 202 (ontvangen 2 -12-
2022);

• 22022-126203, Alfons Ariënslaan 1, het aanvragen van een verlenging 
horeca exploitatievergunning (ontvangen 28-12-2022);

• 2023-007119, Weegbree 55 Alkwin College, het aanvragen van een
ontheffing alcoholwet vergunning op 2 -2 april en 20-21 oktober 202
(ontvangen 03-01-2023);

• 2023-006371, Grevelingen 34, het verlengen van de exploitatievergun-
ning horecabedrijf (ontvangen 03-01-2023);

• 2022-125499, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan de “Cadeaumarkt” van 1 t/m 4 maart 2023 en van 6 t/m 10 ju-
ni 2023 en 19 t/m 23 september en 29 november t/m 2 december 2023 
(ontvangen 27-12-2022).

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
• 2022-117527, de tram-busbaan gelegen tussen de Boerlagelaan en de 

Eindhalte, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden in de nachten
van 5 t/m 11 februari 2023 (verleend 02-01-2023);

• 2022-108419, Amstelplein, evenementenvergunning Cadeaumarkt op
10 juni 2023 (verleend 02-01-2023);

• 2022-108422, Amstelplein, evenementenvergunning Cadeaumarkt op
23 september 2023 (verleend 02-01-2023);

• 2022-108424, Amstelplein, evenementenvergunning Cadeaumarkt op
2 december 2023 (verleend 02-01-2023);

• 2022-123938, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan A U oopevenement Uithoorns ooiste van 15 t/m 2 janu-
ari 2023 (ontvangen 21-12-2022), (verzonden 04-01-2023);

• 2022-11 52 ,	Zijdelweg,	ontheffing	geluidhinder	voor	werkzaamheden
in de avonden en nachten van 8 t/m 11 februari 2023 en een reserven-
acht van 11 op 12 februari 2023 (verleend 04-01-2023);

• 2022-123183, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan “Steunpunt Vrijwilligersorganisatie” (verzonden 05-01-2023);

• 2022-126207, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan “Opening Rotonde gemeente Uithoorn” (ontvangen 28-12-
2022) (verzonden 05-01-2023);

• 2022-122194, Jan van Galenlaan 23, het plaatsen van een afvalcontai-

ner van 11 januari t/m 4 maart 2023 (ontvangen 15-12-2022) (verstuurd 
05-01-2023);

• 2022-121612, Fokkemast 19, het plaatsen van een opslagcontainer, 
schaftkeet, ecotoilet en een hoogwerker voor schilderwerkzaamheden
van 9 januari t/m 13 mei 2023 (ontvangen 09-12-2022) (verstuurd 05-
01-2023);

• 2022-10 22 , Evenemententerrein egmeer- est, evenementenver-
gunning Foodtruckfestival Hoppaaa! Van 27 t/m 30 april 2023 (verzon-
den 06-01-2023).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-105033, Industrieweg 20, verklaring van geen bezwaar voor het 

organiseren van het aanrijden van de voertuigen voorafgaand aan het
Eindexamengala op 20 april 2023 (verzonden 23-12-2022).

MELDINGEN MILIEU
Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-002406, Hoofdweg 4, het starten van een bedrijf (ontvangen 02-

01-2023).

TER INZAGE
• Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d en ontwerpbesluit hogere 

waarde, Uithoorn. Inzageperiode van 29 december 2022 tot en met 8
februari 2023. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken
(0297) 513 111.

• efinitief	ontwerpomgevingsvergunning	Aldi	 astgoed	B. .	en	ontwerp-
besluit Hgw, Uithoorn. Inzageperiode van 29 december 2022 t/m 8 fe-
bruari 2023. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken
(0297) 513 111.

• Herstelbesluit bestemmingsplan Drechtdijk 125, De Kwakel. Inzage-
periode van 22 december 2022 t/m 1 februari 2023. Inlichtingen bij S.
Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst herontwikkeling winkel-
centrum Amstelplein, Uithoorn. Inzageperiode van 28 december 2022
t/m 7 februari 2023. Inlichtingen bij J. Correlje, afdeling wonen en wer-
ken (0297) 513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan Kerklaan 22-28, De Kwakel. Inzageperiode 
22 december 2022 t/m 1 februari 2023. Inlichtingen bij R. Noorhoff, af-
deling wonen en werken (0297) 513 111.

• Ontwerpbesluit - Amsterdamseweg 14, Uithoorn. Inzageperiode van 30 
november 2022 tot en met 12 januari 2023. Inlichtingen bij de Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

• Vergunning verleend - Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn. Inzageperiode 
van 30 november 2022 tot en met 13 januari 2023. Inlichtingen bij Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

• Bestemmingsplan Schansgebied, Uithoorn. Inzageperiode van 7 de-
cember 2022 tot en met 18 januari 2023. Inlichtingen bij J. dos Santos, 
afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS, 
UITHOORN
Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel 
te nemen aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicap-
tenparkeerplaatsen ingesteld. Daarom is besloten om voor een aanvraag
een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen. Het gaat hier om de (om-
geving van de) volgende locatie:
• Plesmanhof 53, Uithoorn.
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie bezwaar maken 
tegen een verkeersbesluit. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij
de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@
uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u
naar www.officielebekendmakingen.nl.	

WWW.UITHOORN.NL




