
                                                                              
Wij nodigen u van harte uit voor de 

1e horecabridgedrive Uithoorn 
op 

Zaterdag 4 April 2020 
die in het kader van het feestjaar Uithoorn 200 georganiseerd wordt door bridgeclub 
De Legmeer. 
 

 • Inschrijven per paar op onze website bridgeclub De Legmeer 
https://www.nbbclubsites.nl/club/1007/.  

• Na inschrijving ontvangt u een bevestigingscode. 
• Kosten € 45,-- per paar, over te maken op rekeningnummer 

NL52RABO 1268 4401 83 t.n.v. J.B. Udema e/o onder 
vermelding van beider naam, emailadres en de bevestigingscode. 

• De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is 
ontvangen. 

• Inclusief de 1e ronde koffie/thee met iets lekkers, na de 3e ronde 
een lunch en een drankje bij de prijsuitreiking. 

• De inschrijving is vanaf  heden geopend tot het moment dat het 
maximum aantal paren van 84 bereikt is.  

• We spelen 7 ronden van 4 spellen, in verschillende locaties. 
• Prijzen in natura. 
• Meesterpunten volgens NBB - schaal. 
• De locaties liggen maximaal 10 minuten lopen van elkaar.  
• Vrij parkeren in de nabijheid van Het Rechthuis, waar u uw 

loopbriefje op kunt halen van 09.30 tot 10.00 uur. 
• Inlichtingen: email: bridgeclubdelegmeer@gmail.com 

 

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

Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuldhulp-
verlening en jeugdhulp)
Locatie gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr. 09.00-10.30 uur
inloopbalie wo. 13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor 
elkaar, Gezondheidscentrum 
De Waterlinie, 
Koningin Máximalaan 30. 
Inloop ma., di. 08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum 
De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan 30 vindt u het 
Financieel café. Elke dinsdag 
tussen 08.30-11.00 uur staan 
getrainde vrijwilligers klaar 
van Uithoorn voor Elkaar voor 
alle vragen over geldzaken en 
administratie en bieden hulp bij het 
invullen van papieren, het sorteren 
van de post of advies bij schulden. 
Kom langs zonder afspraak. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie 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 commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

Wist je 
dat?

De gemeente Uithoorn een 
computerregeling heeft voor 
schoolgaande kinderen wiens 
ouders het f inancieel niet 
breed hebben? De regeling 
houdt in dat de gemeente een 
financiële bijdrage kan ge-
ven voor de aanschaf van een 
computer. Wie komt er in aan-
merking? Kinderen die in Uit-
hoorn wonen en naar het voort-
gezet onderwijs gaan. De re-
geling is bedoeld voor de in-
komensnorm tot 125 procent 
van de bijstandsnorm. Eens 
in de vier jaar kan een beroep 

op de regeling worden gedaan. 
De hoogte van de vergoeding is 
maximaal 450 euro.

Wil je weten of je in aan-
merking komt of wil je een 
aanvraag doen? Neem ge-
rust contact met het Soci-
aal Loket van de gemeen-
te via 0297-513111. Te be-
reiken van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 
tot 10.30 uur. Of mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl.

Denk mee over duurzame 
energie in Uithoorn
In Nederland wordt de benodig-
de energie in de toekomst voor-
al duurzaam opgewekt. Dat is 
één van de uitkomsten van het 
Klimaatakkoord. Om te bepalen 
hoe en waar dat kan, stellen re-
gio’s een Regionale Energie Stra-
tegie (RES) op. De gemeente Uit-
hoorn maakt deel uit van de re-
gio Noord-Holland Zuid, deelre-
gio Amstelland. Samen met de 
Amstelland gemeenten denken 
we na over mogelijkheden voor 
grootschalige opwek van elektrici-
teit met wind en zon in onze regio. 
Graag betrekken we daar bewo-
ners en organisaties bij. Daarom 
organiseren we een bijeenkomst 
om hierover in gesprek te gaan. 
De opbrengst van de avond wordt 
gebruikt als input voor het opstel-
len van de concept-RES voor on-
ze regio. Die moet via een uitge-
breid proces leiden tot een eer-

ste Regionale Energie Strategie, 
de RES1.0, in het voorjaar van 
2021. Ook u kunt uw input geven. 
Dat kan op 6 februari van 19.30-
22.00 uur in het gemeentehuis 
van Uithoorn. 
Meer informatie vindt u op www.
uithoorn.nl/uithoorndoetduurzaam 
en op www.energieregionhz.nl

Aanmelden voor de bijeenkomst 
kan met een mail naar duurzaam-
heid@uithoorn.nl, onder vermel-
ding van ‘Aanmelding RES Uit-
hoorn’. Ook voor vragen kunt u dit 
mailadres gebruiken.
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Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feest-
jaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd terug-
lezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar

Januari  Kunstestafette Beeldhouwen 
26 januari Uithoorns Mooiste-de Loop

Februari Kunstestafette Schilderen
8 februari Uithoorns Korenfestival
10 februari Openbare receptie Uithoorn 200 jaar
14 februari Uithoorn Lichtjesloop & Videomapping 
 gemeentehuis

Maart  Kunstestafette pottenbakken en portret tekenen
28 maart Sprookjestocht
4 april 1e horecabridgedrive Uithoorn (zie poster)

FEESTJAAR
 EVENEMENTEN

Uniek Korenfestival
Voor het feestjaar ‘Gemeente 
Uithoorn 200 jaar’ organiseert 
de Vocal Company op zater-
dagmiddag 8 februari in De 
Schutse, de Merodelaan 1 in 
Uithoorn het eerste Uithoorn-
se Korenfestival. 
 
12 Deelnemende koren: 
COV Amacitia, Da Capo’s 
Popkoor, Koor United, Het 
Alkwin koor The Bridges, Fer’s 
Vriendenkoor, Passion, D-Fi-
ne, Huisvrouwenkoor Deksel-
se meiden, Voices & Friends, 
Amstel Gospel Choir en Mee-
zingkoor Uithoorn.
Vanaf 13.00 uur laten verschil-
lende koren uit Uithoorn en de 

Kwakel van zich horen. Het 
publiek wordt getrakteerd op 
een gezellige middag met een 
grote variëteit aan muziek. 
Voor ieder wat wils. Van klas-
siek tot popmuziek en van le-
venslied tot gospel, alles komt 
aan bod! Presentatie van de 
middag is in handen van Jan 
Willem Dienske.

Alle koren treden steeds 15 
minuten op en de Entree is 
gratis. Wanneer de kerkzaal 
vol is, zal men even geduld 
moeten hebben totdat er weer 
mensen plaats maken. Onder-
tussen is de bar open kan men 
daar een drankje nuttigen.

Dit keer exposeert de donderdag-
middaggroep van Crea, een en-
thousiaste en trouwe groep van 
zo’n 12 mensen. Deze amateur-
schilders volgen al jaren de cur-
sus en de gemaakte werken wor-
den door de bredere ervaring 
steeds beter. Er wordt geschil-
derd en getekend, soms naar een 
afbeelding, maar ook naar eigen 
idee. Niet alleen de technieken 
zijn verschillend, ook de materia-
len waarmee gewerkt wordt. Acryl 
en olieverf zijn de meest gebruik-
te materialen. 
De docent, Jan Nijland, met ruim 
veertig jaar ervaring als docent, 
begeleidt met enthousiasme en 
bezieling iedereen individueel, 
met advies over compositie, kleur, 
vorm, perspectief en materialen. 
Zijn grote doel daarbij is om de 
cursisten over hun eigen drem-
pels te helpen zodat ze het ex-
periment durven aan te gaan. Tij-

dens de pauze bespreken we ook 
exposities in musea die door de 
cursisten bezocht zijn. Het daar 
getoonde werk dient dan ook wel 
als inspiratie voor de oefenin-
gen op donderdagmiddag. Als in 
april het seizoen voorbij is wordt, 
bij voldoende deelname, de cur-
sus verlengd met een Lentecur-
sus van vier middagen. Zij die 
nog niet deelnemen, maar zich 
wel aangetrokken voelen tot deze 
hobby, kunnen een aantal proef-
lessen bijwonen om dan in sep-
tember als cursist mee te doen. 
Als tijdens het bezichtigen van 
deze tentoonstelling iets van het 
enthousiasme van de docent en 
de gedrevenheid van de cursisten 
gevoeld wordt is de expositie van 
de gemaakte werken niet tever-
geefs. De expositie is vanaf febru-
ari te bewonderen in de hal van 
het gemeentehuis tijdens de re-
guliere openingstijden.

Ronny Hedges

Kunstestafette februari: 
Expositie schilderen

Wegafsluitingen 26 januari 
2020 - Uithoorns Mooiste
Op zondag 26 januari vindt het 
jaarlijkse hardloopevent ‘Uit-
hoorns Mooiste’ weer plaats. De 
loop kan niet mogelijk zijn zonder 
hiervoor op sommige momenten 
de weg tijdelijk af te sluiten. Hier-
onder leest u welke delen worden 
afgesloten en op ongeveer welk 
tijdstip. Houdt rekening met enige 
vertraging als u toch de weg op 
moet. Wij wensen alle lopers en 
vrijwilligers veel plezier en succes 
toe deze dag. 

LEGMEERWEST
• Randhoornweg tussen Rand-

weg en sportpark 10.00-
13.00u.

• Randweg tussen Langs de 
Baan en Noorddammerweg 
10.00-13.00u.

• Randweg tussen Noorddam-
merweg en Langs de Baan 
10.00-13.00u.

• Noorddammerweg tussen 
Randweg en Randhoornweg 
10.00-14.00u.

• Noorddammerweg tussen 
Randhoornweg en Randweg 
11.00-11.30

• Noorddammerweg/Max i -
malaan wachttijden 11.15-
11.35u.

• Vogellaan 10.15-11.35u. Na 
11.35u. alleen afgesloten rich-
ting Randweg tot 13.00u. Wijk 
verlaten via Haas en parkeer-
plaats richting Koningin Máxi-
malaan

• Hermelijnpad 11.00-11.35u.
• Faunalaan 11.00-13.00u. 

LEGMEER
• Aan de zoom vanaf Wikke/

Legmeerplein tot en met Bui-
tendijks van 11.00-13.00u.

• Aan het Spoor richting aan de 
Zoom 11.00-13.00u.

• Wederik, aan het Spoor, 
Weegbree en Wikke de wijk 
verlaten via Wederik, Zonne-
dauw en Zegge maar wel met 
veel hinder

• Zonnedauw, In het midden en 
Bieslook 11.00-11.15u.

KONINGIN MÁXIMALAAN
• Oversteek bij Poelweg, geen 

afsluit ing wel wachtti jden 
11.20-11.40u.

• Oversteek Waterlinie geen 
afsluiting, wel wachttijden 
11.15-13.00u.

• Fietspad tussen Waterlinie en 
Poelweg 11.00-12.00u.

DE KWAKEL
• Poelweg tussen Koningin 

Máximalaan en Vuurlijn 11.20-
11.45u.

• Iepenlaan 11.15-11.45u.
• Noorddammerweg bij Ie-

penlaan geen afsluiting, wel 
wachttijden 11.20-11.45u.

• Vuurlijn tussen Noorddam-
merweg en Watsonweg 11.15-
13.00u.

• Vuurlijn tussen Poelweg en 
Hoofdweg 11.20-11.50u.

• Hoofdweg 11.15-12.00u.
• Fietspad langs N-Z route 

11.15-12.15u.

MEERWIJK
• Grevelingen, Gouwzee, Gooi-

meer 11.40-12.35u.
• Amsteldijk richting Vrouwen-

akker 11.40-12.35u.
• Laan van Meerwijk oversteek 

Molenvliet geen afsluiting, wel 
wachttijden

UITHOORN
• Boterdijk Molenvliet-Watson-

weg 11.40-12.45u.
• Elzenlaan 11.45-12.45u.

Wij nodigen u van harte uit voor de

1e horecabridgedrive Uithoorn 
op zaterdag 4 april 2020 

die in het kader van het feestjaar Uithoorn 200 
georganiseerd wordt door bridgeclub De Legmeer.

•  Inschrijven per paar op onze website bridgeclub De Legmeer 
 www.nbbclubsites.nl/club/1007
•  Na inschrijving ontvangt u een bevestigingscode.
•  Kosten 45,- per paar, over te maken op rekeningnummer 

NL52RABO 1268 4401 83 t.n.v. J.B. Udema e/o onder vermel-
ding van beider naam, emailadres en de bevestigingscode.

•  De inschrijving is pas defi nitief nadat het inschrijfgeld is ont-
vangen.

•  Inclusief de 1e ronde koffi e/thee met iets lekkers, na de 
 3e ronde een lunch en een drankje bij de prijsuitreiking.
•  De inschrijving is vanaf heden geopend tot het moment dat 
 het maximum aantal paren van 84 bereikt is.
•  We spelen 7 ronden van 4 spellen, in verschillende locaties.
•  Prijzen in natura.
•  Meesterpunten volgens NBB - schaal.
•  De locaties liggen maximaal 10 minuten lopen van elkaar.
•  Vrij parkeren in de nabijheid van Het Rechthuis, waar u 
 uw loopbriefje op kunt halen van 09.30 tot 10.00 uur.
•  Inlichtingen: email: bridgeclubdelegmeer gmail.com



Sprookjesconcert met KNA 
en jeugd theaterschool
Uithoorn - Op zondag 15 maart 
zal er in Uithoorn weer een 
sprookjesconcert voor kinderen 
plaatsvinden. Dit concert, geor-
ganiseerd door KnA in samen-
werking met de Jeugd Theater-
School Uithoorn, zal plaatsvin-
den in het sfeervolle partycen-
trum Colijn. Vorig jaar was de 
eerst editie van het sprookjescon-
cert voor kinderen, toen met Pe-

ter en de Wolf. Twee uitverkoch-
te concerten. Het is een concert 
met muziek uit bekende of min-
der bekende sprookjes met een 
verteller. Dit jaar ‘Assepoester in 
Wonderland’. Het verhaal zal wor-
den verteld door Sabrine Halle-
was van de Jeugd TheaterSchool 
Uithoorn. Zij heeft ook het script 
geschreven. Daarnaast, en dat is 
nieuw, uitbeelding door enke-

le leerlingen (de teens) van de 
TheaterSchool. Het orkest staat 
wederom onder leiding van di-
rigent Gerhart Drijvers. Hij heeft 
samen met de muziekcommis-
sie van KnA de muziek samenge-
steld en arrangementen geschre-
ven. Het wordt een fijne middag 
met twee voorstellingen van 1 
uur, inclusief de pauze, om 13.00 
en 15.00 uur. Een prachtige ge-

Altijd verlichte vlaggen 
bij gemeentehuis
Uithoorn - Bij het gemeentehuis 
wordt sinds kort 24 uur per dag 
gevlagd. Dit is mogelijk dank-
zij speciale vlaggenmasten met 
verlichting. Zonder verlichting 
mag er tussen zonsondergang en 
zonsopgang niet gevlagd worden 
volgens de landelijke en gemeen-
telijke vlaginstructie. Wethouders 
Jan Hazen, Hans Bouma, Ria Zijl-
stra en burgemeester Pieter Hei-
liegers zijn er erg blij mee. ,,Het 
geeft een mooie uitstraling. Bo-
vendien zijn we trots op ons land, 
onze gemeente en het feit dat zij 
jarig is. Dat mogen we dan ook la-
ten blijken,” aldus Heiliegers.  Hij 
vervolgt: ,,Op coming-out dag, 
dit jaar op 11 oktober, hijsen we 
uiteraard weer de regenboogvlag 
waar we ook trots op zijn. Deze 
vlag kan straks op 20 oktober ook 
nog even blijven wapperen na 
zonsondergang. Dus kunnen we 
er langer van genieten.”

legenheid om uw kinderen of 
kleinkinderen kennis te laten ma-
ken met klassieke muziek op een 
manier die aansluit bij hun bele-
vingswereld. Familytime dus! Dit 
concert wordt mede mogelijk ge-
maakt door de Stichting Uithoorn 
aan de Amstel en het Initiatieven-
fonds. De kaarten kunnen inmid-
dels besteld worden via kna.pu-
blicrelations@gmail.com en kos-
ten in de voorverkoop € 10,00 
per persoon. Geeft u dan ook op 
voor welke voorstelling u kaar-
ten wenst. Dit kan tot vrijdag 13 
maart. Er kunnen ook kaarten 
aan de deur gekocht worden, de-

Maatregelen bescherming 
betaalbare woningvoorraad
Uithoorn - Doordat de woning-
markt onder druk staat, stijgen 
de prijzen van de woningen. 
Ook in Uithoorn en De Kwakel. 
Deze ontwikkeling wordt ver-
oorzaakt door vele factoren en 
de gemeente is al jaren bezig 
om hier beleid op te maken. De 
gemeente heeft desondanks in 
de afgelopen periode aanvullen-
de acties ondernomen om onze 
betaalbare koop- en huurwonin-
gen te beschermen tegen ver-
dergaande grote prijsstijgingen.   

Betaalbaar houden 
Een van de meeste recente ac-
ties is de vaststelling van een 
doelgroepenverordening door 
de gemeenteraad. Deze veror-
dening zorgt er voor dat nieuw-

bouwwoningen (zowel sociale- 
als middenhuur woningen) voor 
een betaalbare huurprijs (mid-
denhuur maximaal € 900,-) wor-
den aangeboden en ook voor 
minstens 20 jaar betaalbaar blij-
ven. Deze maatregel geldt zo-
wel voor woningcorporaties als 
commerciële partijen. 

Zelfbewoningsplicht 
Daarnaast heeft het college on-
langs een zelfbewoningsplicht 
en een anti-speculatiebeding 
ingevoerd. Hiermee wordt het 
onmogelijk gemaakt om te spe-
culeren met nieuwbouw koop-
woningen tot ongeveer 300.000 
euro (de NHG grens) of om de 
woningen na aankoop te ver-
huren. 

Voorrang nieuwbouw
Nieuwbouw huurwoningen van 
de woningcorporatie worden 
met voorrang aangeboden aan 
inwoners van de gemeente. Voor 
koopwoningen neemt de ge-
meente het initiatief om met ont-
wikkelende partijen afspraken te 
maken over het lokaal adverte-
ren van deze woningen. Door de-
ze afspraken worden de kansen 
voor inwoners vergroot om een 
nieuwbouwwoning te kopen. 

Starters 
De gemeente stuurt bij nieuw-
bouw voor starters op de wo-
ningmarkt ook op de realisatie 
van goedkope koopwoningen. 
Een voorbeeld hiervan is de Klei-
ne Weelde (locatie C). Op deze lo-

• 2019-006277, Koningin Julianalaan 16, kennisgeving incidentele fes-
tiviteit op 25 januari 2020 van 21.00 tot 01.00 uur (verzonden 14-01-
2020);

• 2020-010835, Brusselfl at parkeerterrein, ingebruikname gemeente-
grond van 7 januari t/m 31 december 2020 (verzonden 16-01-2020);

• 2019-067446, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenver-
gunning Foodtruckfestival van 21 t/m 23 augustus 2020 (verzonden 16-
01-2020).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Ter inzage legging gecoördineerd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1’ en verleende om-
gevingsvergunning t.b.v. de bouw van 18 woningen aan de Prinses 
Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan te Uithoorn.
Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten om 
het bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1’ 
met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPPrinsesBeatrix1-VG01 ongewij-
zigd vast te stellen, en hierbij het coördinatiebesluit toe te passen. Het vast-
gestelde bestemmingsplan ‘Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fa-
se 1’ en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 23 ja-
nuari 2020 voor een periode van zes weken gezamenlijk ter inzage.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan ‘Prinses Beatrix-
laan en Prins Bernhardlaan fase 1’ en het verlenen van de omgevingsver-
gunning is de nieuwbouw van 18 woningen aan de Prinses Beatrixlaan en 
de Prins Bernhardlaan. 
Coördinatiebesluit
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn gecoördineerd 
voorbereid zoals bedoeld in de het coördinatiebesluit van de gemeenteraad 
d.d. 31 mei 2018. De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij wil dat het be-
stemmingsplan en de omgevingsvergunning samen ter inzage liggen. Bei-
de onderdelen hebben gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidings-
procedure van de Algemene wet bestuursrecht doorlopen. Het doorlopen 
van deze procedure heeft tot gevolg dat de rechtsbescherming gebundeld 
plaatsvindt. Zie het kopje beroep.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning 
liggen vanaf donderdag 23 januari 2020 voor een periode van zes weken 
gezamenlijk ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ met als kenmerk NL.IMRO.0451.BPPrin-
sesBeatrix1-VG01. Daarnaast ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter 
inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De omgevings-
vergunning is op afspraak in te zien op het gemeentehuis. Het adres van 
het gemeentehuis is Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met 
zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeen-
teraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de ge-
meenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van 
het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak 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 ge-
richt aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.
Uithoorn, 22 januari 2020

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING UITHOORN 2020 (APV)
De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 19 december 2019 de Apv vastge-
steld. Op 3 januari 2020 is deze in werking getreden. In deze Apv zijn de in-
delingen van een aantal hoofdstukken en afdelingen gewijzigd en een aan-
tal bepalingen zijn uitdrukkelijker omschreven. De meldingsplicht voor een 
uitrit is veranderd in een omgevingsvergunningplicht. In artikel 4:3 (Ken-
nisgeving incidentele festiviteiten) is bepaald dat het een inrichting toege-
staan is maximaal 6 incidentele festiviteiten per jaar te houden. Voorheen 
was dit 12 keer. De toegestane geluidsnorm is teruggebracht van 75 dB(A) 
naar 50 d(B)A. Dat betekent feitelijk dat er buiten (op het terras) geen ver-
sterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Kijk voor meer informa-
tie op www.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 
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) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen 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, ge-
richt 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 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.
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 be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit 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 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): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige 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.

 TER INZAGE
• Vastgesteld bestemmingsplan ’Vinckebuurt, eerste herziening”. Inzage-

periode donderdag 12 december 2019 tot en met woensdag 22 januari 
2020. Inlichtingen bij mevr. B. de Jonge bij de afdeling wonen en wer-
ken (0297) 513 111.

• Ter inzage legging gecoördineerd vastgesteld bestemmingsplan ‘Prin-
ses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan fase 1’ en verleende omgevings-

vergunning t.b.v. de bouw van 18 woningen aan de Prinses Beatrix-
laan en Prins Bernhardlaan te Uithoorn. Inzageperiode vanaf 23 janua-
ri 2020, tot en met 4 maart 2020. Inlichtingen bij L. Schuijt, afdeling wo-
nen en werken (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-005808, Bisschopshof 2, 4 en 7, Gravenhof 2 en 4, het plaatsen 

van een dakkapel (ontvangen 03-01-2020);
• 2020-006393, Boterweg 180 het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 

06-01-2020).
Uithoorn
• 2019-099944, Johan de Wittlaan 81, het realiseren van een uitbouw en 

het maken van een constructieve doorbraak (ontvangen 24-12-2019);
• 2020-010467, Prinses Irenelaan 1, het plaatsen van gevelreclame (ont-

vangen 09-01-2020);
• 2020-010469, Joh. Enschedeweg 600, de nieuwbouw van kinderboer-

derij De Olievaar (ontvangen 10-01-2020);
• 2020-010470, Zijdelweg 23, het verwijderen van de draagmuur tussen 

de keuken en woonkamer (ontvangen 12-01-2020);
• 2020-011906, Amsteldijk-Noord 31, het uitbreiden van de bedrijfsruim-

te (ontvangen 14-01-2019).
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
• 2019-086039, Hoofdweg 113, het uitbreiden van de spuitcabine (ver-

zonden 06-01-2020);
• 2019-089953, Drechtdijk 25, het herbouwen van de woning (verzonden 

16-01-2020).
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
• 2019-052874, Drechtdijk 9, 9A, 9B, 9C, 9D,9E, 9F, 9G, 9H, 9J, 9K, 9L, 

9M, 9N, 9P en 9R, het bouwen van 16 appartementen (verzonden 10-
01-2020);

• 2019-0784659, Dwarsweg 1, het wijzigen van een bedrijfswoning naar 
een plattelandswoning (verzonden 13-01-2020);

• 2019-067376, Poelweg 44, het herbouwen van de woning (verzonden 
16-01-2020).

Uithoorn
• 2019-090677, Thamerlaan 2, het tijdelijk plaatsen van een tent in de 

voortuin (verzonden 06-01-2020);
• 2019-088536, Brunel 36, het wijzigen van de voorgevel (verzonden 13-

01-2020);
• 2019-090491, Heijermanslaan 100 t/m 108, 200 t/m 208, 300 t/m 308, 

het oprichten van 15 appartementen (verzonden 16-01-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
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
• 2019-082540, Alfons Ariënslaan 1, Exploitatievergunning horecabedrijf 

(verzonden 10-01-2020);
• 2019-082538, Alfons Ariënslaan 1, Drank- en horecavergunning (ver-

zonden 10-01-2020);
• 2019-094412, Constantijn Huygenslaan 35, vergunning ingebruikname 

gemeentegrond van 3 februari t/m 23 maart 2020 (verzonden 10-01-
2020);

• 2019-099985, Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning voor het 
plaatsen van 2 kansspelautomaten (verzonden 6-01-2020);

• 2019-098460, Potgieterhof 29, plaatsen container van 18 januari t/m 18 
februari 2020 (verzonden 13-01-2019);

WWW.UITHOORN.NL
catie worden onder andere wo-
ningen gebouwd met een ver-
koopprijs onder de 200.000 eu-
ro. Tevens ondersteunt de ge-
meente starters op de koopwo-
ningmarkt door de mogelijkheid 
te bieden een starterslening af te 
sluiten en in de huurmarkt door 
meer sociale huurwoningen te 
reserveren voor jongeren. Daar-
naast zijn er afspraken gemaakt 
met Eigen Haard om voor jonge-
ren een aantal midden-huurwo-
ningen beschikbaar te stellen om 
deze te verhuren met een zoge-
naamd Friendscontract, waarbij 
drie vrienden een woning delen.

Woondeal
Niet alleen de gemeente Uit-
hoorn neemt maatregelen om 
te zorgen voor meer betaalbare 
woningen, maar ook de regio. Zo 
heeft de Metropoolregio Amster-
dam (waar gemeente Uithoorn 
onderdeel vanuit maakt) afge-
lopen zomer een woondeal met 
het Rijk gesloten om het woning-
tekort terug te dringen.

ze kosten € 12,50 en vol is vol. 
Maximaal 3 kinderen per volwas-
sen begeleider. Meer informatie: 
www.kna-uithoorn.nl

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.




