
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

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
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

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 voor-
lopig 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 te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

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

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
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 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

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

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

Handige links en informatie:
- 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.coro-

natest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) of 0800-1702 (vaccina-
tieafspraak)

- 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

Heeft u een oproep ontvangen om een boosterprik te laten zetten? 
Bent u minder mobiel en heeft u geen vervoer naar de vaccinatielo-
catie? Dan kan ANWB Automaatje helpen. Tegen een kleine kilome-
tervergoeding van dertig cent brengt een chauffeur uit de buurt u naar 
de priklocatie en natuurlijk ook weer terug naar huis. Het gebruik van 
ANWB AutoMaatje is verder geheel gratis. Deelnemers van de ver-
voerservice hoeven geen lid te zijn van de ANWB. Ze moeten wel in-
woner van de gemeente Uithoorn zijn. Wie voor de (booster)vaccinatie 
een beroep wil doen op deze service, kan zich 2 werkdagen van tevo-
ren aanmelden bij ANWB Bij het vervoer worden de coronamaatrege-
len van het RIVM gevolgd. Mondkapjes zijn dus verplicht en de voer-
tuigen worden na elke rit ontsmet.
AutoMaatje Uithoorn via (0297) 30 31 03 (maandag t/m donderdag 
van 9 tot 12 uur). Chauffeurs die zich als vrijwilliger willen aanmel-
den, kunnen zich hier ook aanmelden. Meer informatie vindt u op 
www.automaatje-uithoorn.nl. 

AutoMaatje voor vervoer naar de 
vaccinatielocatie

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 GGD-
GHOR-NL of gebruik maken van de vrije inloop op de locaties Buikslo-
termeerplein, Anton de Komplein, Plein 40-45 en Amstelveen..

Booster
U kunt op afspraak een booster halen op de vijf locaties in Amsterdam-
Amstelland. Afspraken kunnen gemaakt worden wanneer iemands 
leeftijd / geboortedatum aan de beurt is, via het landelijk contactcen-
trum of www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Zorgmedewerkers komen 
ook in aanmerking als zij een brief hebben gehad van hun werkgever 
(zorginstelling), via een speciale bellijn.

(Booster) vaccinatie

Misschien heeft u zelf klachten of bent u in de buurt geweest van ie-
mand 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 voorko-
men. Door in quarantaine te gaan voorkomt u dat anderen besmet ra-
ken. Ook als u gevaccineerd bent 
kunt u het virus doorgeven. Doe 
de check om te weten of u in qua-
rantaine moet en wanneer u zich 
moet laten testen. Ook als u ge-
vaccineerd of hersteld bent. www.
quarantainecheck.rijksoverheid.nl 

Quarantainecheck

Maatregelen 

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

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 736.881 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 22.524 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
De vaccinatie-opkomst is 79,8%. Tot nu toe hebben 348.093 inwoners 
van Amsterdam-Amstelland van 18 jaar en ouder een boosterprik bij 
de GGD gehaald. We wachten nog op de gegevens van boosters ge-
zet door externe zorginstellingen.

Uithoorn Volledig  Booster Vaccinatie nog
gevacc.   niet gepland

Week 2 40% 45% 14%
Week 51 67% 17% 14%

Positief geteste personen
In week 2 (10 januari t/m 16 januari) is het aantal positief geteste men-
sen in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 20% vergeleken met 
de week daarvoor. In alle gemeenten nam het aantal meldingen toe 
ten opzichte van de voorgaande week.

Omikron-variant in Amsterdam
Vanaf 2 december worden er door GGD Amsterdam en het Amsterdam 
UMC steekproefsgewijs monsters uit de GGD/teststraten onderzocht 
op de nieuwe Omikron-variant. Hiermee kan goed zicht worden ge-
houden op de aanwezigheid en verspreiding van deze nieuwe besmet-
telijkere variant in de regio Amsterdam. Op dit moment is de Omikron-
variant in de steekproef nagenoeg 100% en schommelt dagelijks tus-
sen ongeveer 95% en 100%.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 2   Week 1 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
465 1.539  389 1.288

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 10% hoger dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag steeg naar 
41,2% ten opzichte van de voorgaande week.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week1   Week 2 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
1.427 4.724 1.169 3.870

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn week 2

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

Gebruik mondkapje
Een mondkapje is verplicht op veel openbare plekken waar u geen co-
ronatoegangsbewijs 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 

Op dit moment is de gemeente nog druk bezig om dit moge-
lijk te maken. Houd de website van de gemeente Uithoorn in 
de gaten voor meer informatie over dit onderwerp.

In 2022 iedereen met een laag 
inkomen een energietoeslag 
kan krijgen? Dat is een bedrag 
van tweehonderd euro. Met dit 
extra geld kunt u een deel van 
de energiekosten betalen. De 
gemeente betaalt dit bedrag uit.

Aanvragen energietoeslag
Inwoners met een bijstandsuit-

kering krijgen dit bedrag auto-
matisch op de rekening gestort. 
U hoeft het niet aan te vragen. 
De bedoeling is dat u de ener-
gietoeslag in maart op de reke-
ning krijgt. Heeft u een ande-
re uitkering, een laag inkomen 
met een betaalde baan of ei-
gen bedrijf, of een laag pensi-
oen? Dan moet de energietoe-
slag zelf aangevraagd worden. 
Dit kan binnenkort. 

Piep zei de Muis is een training 
voor kinderen die thuis of in hun 
directe omgeving met stress of 
spanningen te maken hebben 
(gehad). Piep is een leuke hand-
pop die vertelt over wat hij alle-
maal meemaakt. Hij nodigt kin-
deren uit om voor allerlei situa-
ties een oplossing te zoeken: bij-
voorbeeld wat doet uw kind als 
het verdrietig is? Kinderen leren 
om gemakkelijker met hun eigen 
emoties en de situatie thuis om 
te gaan en leren dat het niet hun 
schuld is. 

De training is van dinsdag 8 maart 
2022 om 15.15 uur tot dinsdag 

21 juni 2022 om 16.45 in de Bre-
deschool Legmeer / De Dolfijn, 
Randhoornweg 31, Uithoorn.
Daarnaast staat het positief be-
krachtigen van het kind centraal 
en wordt er gewerkt aan een posi-
tief zelfbeeld. Onder begeleiding 
van twee enthousiaste trainers 
zorgen zij ervoor dat Piep zei de 
Muis voor elk kind als een feest-
je voelt! 
Voor de ouders zijn er 4 bijeen-
komsten waarbij de focus ligt op 
psycho-educatie en het betrekken 
van de ouders bij de thema’s waar 
de kinderen aan gewerkt hebben. 
Meer informatie: www.uithoorn.nl/
jeugdhulptrainingen 

Er is nog plek: jeugdhulp-
training Piep zei de Muis

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.

Werk in uitvoering



Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het ver-
lengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van 
Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die be-
trouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de 
gemeentepagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de werk-
zaamheden voor de Uithoornlijn. Omwonenden van de werkzaamhe-
den op de verschillende locaties, worden op de hoogte gebracht via 
bewonersbrieven. Alle werkzaamheden rond deze locatie kunt u terug-
lezen via www.uithoornlijn.nl. 

BOUW UITHOORNLIJN OFFICIEEL GESTART
De aanleg van de nieuwe tramlijn tussen Uithoorn en Amstelveen 
Westwijk is offi cieel gestart. Portefeuillehouder Gerard Slegers van 
Vervoerregio Amsterdam, wethouder van de gemeente Uithoorn Jan 
Hazen en directeur Remko Uenk van Dura Vermeer gaven het offi cië-
le startsein voor de start van de werkzaamheden. Naar verwachting rij-
den de eerste reizigerstrams in de zomer van 2024. Reizigers zijn dan 
in minder dan een half uur vanuit Uithoorn in Amsterdam.

Betrouwbaar OV
“Als de Uithoornlijn straks klaar is, reis je binnen een half uur vanuit Uit-
hoorn naar Amsterdam Zuid. Deze eerste regionale tramverbinding is 
echt uniek en sluit naadloos aan bij de toekomstvisie van de Vervoer-
regio Amsterdam: hoogwaardig openbaar vervoer voor iedere reizi-
ger,” zegt Gerard Slegers over de tramlijn, die lijnnummer 25 meekrijgt. 
Ook de Uithoornse wethouder Jan Hazen is blij met de komst van de 
tramlijn: “Er is straks een snelle, veilige en ongestoorde verbinding met 
Amsterdam voor onze bewoners. Die hebben daarmee toegang tot het 
nationale vervoersnet. Bussen staan steeds vaker in de fi le, de tram 
heeft daar geen last van. Uithoorn mag blij zijn met de tram!”. Meer le-
zen: www.uithoornlijn.nl

WERKZAAMHEDEN
Wandelpad Spoordijk in de bocht afgesloten 
vanaf maandag 24 januari
Het wandelpad op de Spoordijk in de bocht bij Wederik/Buitendijks 
afgesloten vanaf maandag 24 januari tot eind april 2022. Er worden 
werkzaamheden uitgevoerd voor het beschermen van een grote wa-
terleiding die onder de toekomstige busbaan ligt. Omwonenden kun-
nen geluid- en trillingshinder ervaren van het geluid van de damwand-
machine en de generator tussen 31 januari en 16 februari 2022.

Werkzaamheden busbaan tussen Boerlagelaan 
en Uithoorn Centrum
Vanaf januari wordt de bestaande busbaan omgebouwd naar een ge-
combineerde bus-/trambaan waar zowel bussen als trams kunnen rij-
den. 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. Ook wordt er een nieuwe hal-
te gebouwd en wordt de bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn 
Centrum uitgebreid met veertig plaatsen. De looproute naar bushalte 
Uithoorn Centrum verandert tijdelijk, deze wordt aangegeven op bor-
den. Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de website van 
de vervoerder: www.syntusutrecht.nl/dienstregeling. 

Om-en-om-regeling Amsterdamseweg 
Het bestaande viaduct over de Amsterdamseweg wordt geschikt ge-
maakt voor het gebruik van zowel de bus als de tram. De randen van 
het viaduct worden aangepast en daarnaast worden leuningen ge-
plaatst. Om deze werkzaamheden 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 aange-
paste snelheid via een om-en-om-regeling (verkeer maakt om en om 
gebruik van dezelfde rijbaan) langs de afzetting. Fietsers worden tijde-
lijk naar één kant van de weg geleid, het fi etspad onder het viaduct is in 
deze periode een tweerichtingsfi etspad. Er worden verkeersregelaars 
ingezet om het verkeer in veilige banen te leiden. De hoogtebegrenzer 
van het viaduct is in deze periode tijdelijk verwijderd. 

Verwijderen bomen en groen: Wederik en Aan de Zoom
Tussen 10 januari en eind februari 2022 worden de (laatste) bomen 
in de straat Aan de Zoom verwijderd en in de bocht bij Wederik. Deze 
werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd.

Meer informatie
Heeft u vragen? Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer in-
formatie over het project en een gedetailleerd overzicht van de werk-
zaamheden. 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 40 70. Via de 
website kunt u zich aanmelden voor een automatische emailnotifi ca-
tie als er een nieuwsbericht verschijnt op de website en onze digita-
le nieuwsbrief. Daarnaast kunt u het project volgen via de BouwApp 
(zoek op Uithoornlijn) of Facebook. 

WWW.UITHOORN.NL

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
tie van een bestaande bedrijfsruimte en de bouw van overige bouwwerken 
(verzonden 17-01-2022);

• 2021-111891, Chrysantenlaan 3, het plaatsen van een dakkapel (verzon-
den 17-01-2022);

• 2021-113139, Poelweg 50, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzij-
de van de woning (verzonden 20-01-2022).

Uithoorn
• 2021-110198, Zijdelweg, het plaatsen van lichtreclame op mastnr. 93 (ver-

zonden 13-01-2022);
• 2021-108200, Colijnlaan 24, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 17-

01-2022).

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.
De Kwakel
• 2021-111002, Het Fort 55, het aanwezig hebben van twee kansspelauto-

maten (verzonden 20-01-2022).
Uithoorn
• 2022-009332, Aan de Zoom, het plaatsen van een afvalcontainer. (ontvan-

gen 04-01-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-011458, Zijdelwaardplein 77B, het starten van een kebabhuis. (ont-

vangen 07-01-2022).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter in-
zage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de 
mogelijkheden.
• 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. Inza-
geperiode van 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022. In-
lichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Rectifi catie: 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.

• Aanwijzingsbesluit cameratoezicht busstation Uithoorn 2022’. Bezwaarpe-
riode 27 januari 2022 tot en 10 maart 2022. Inlichtingen bij de heer O. Ca-
tik, afdeling Samenleving (0297) 513 111.

• Bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel en het besluit vaststelling ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder. Ter inzage vanaf 26 januari 2022 ge-
durende 6 weken ter inzage tot en met 9 maart 2022. Inlichtingen bij S. Meu-
lenbelt, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT BUSSTATION 
UITHOORN 2022
Op 10 december 2021 heeft de burgemeester van Uithoorn besloten tot het 
verlengen van de gebiedsaanwijzing cameratoezicht op het busstation van Uit-
hoorn. Het busstation aan het Cort van der Lindenplein te Uithoorn, inclusief 
de daarbij behorende fi etsenstallingen, perrons en de doorsteek van het Cort 
van der Lindenplein naar de Marijnenlaan, is aangewezen als openbare plaats 
waar cameratoezicht wordt ingevoerd. De camera’s worden geplaatst ter be-
scherming van de openbare orde en veiligheid. Het cameratoezicht wordt in-
gezet tijdens de periode van 1 december 2021 tot 1 februari 2023. Dit besluit 
treedt in werking de dag na bekendmaking in het gemeenteblad op www.over-
heid.nl. Zienswijzen kunnen worden ingediend vanaf 27 januari 2022 tot en met 
10 maart 2022. Het besluit tot het plaatsen van camera’s is een bevoegdheid 
van de burgemeester op basis van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 
van de Algemene Plaatselijke Verordening. 

KENNISGEVING Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge 
het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het ontmantelen en 
verwijderen van een natte koeltoren.
Ontvangstdatum melding: 17 december 2021
Melder: J.M. Levarht & Zn B.V.
Locatie: Mijnsherenweg 12, De Kwakel
Zaaknummer: 10832469
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag 
over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.
odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 125 
DE KWAKEL
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening bekend:
• dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 23 december 

2021 het bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel als vervat in pla-
nidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPDrechthoeve-VG01 gewijzigd heeft 
vastgesteld.

• dat het college van burgemeester en wethouders op 10 november 2021 het 
‘Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder’ heeft vastge-
steld.

Bestemmingsplan
Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestemmings-
plan Drechtdijk 125 te De Kwakel gewijzigd vastgesteld. In het kader van het 
project Ruimte voor Ruimte had de gemeente eerder met de grondeigenaar 
van Drechtdijk 125 een Ruimte voor Ruimte overeenkomst gesloten ter sane-
ring van het bedrijfsperceel en het bouwen van 18 compensatiewoningen con-
form het gemeentelijk en provinciaal Ruimte voor Ruimte beleid. Ten behoe-
ve van het uitvoeren van de overeenkomst dient de bestemming van het per-
ceel voor een deel gewijzigd te worden. De bestemming van de gronden blijft 
voor een deel agrarisch en krijgt op het deel waarop de compensatiewoningen 
gebouwd worden, hoofdzakelijk de bestemming tuin. Dienaangaande heeft de 
raad de bestemming gewijzigd middels onderhavig bestemmingsplan. Ten op-
zichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de raad een aantal wijzigingen 
aangebracht.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen:
• het plan is aangepast om de zichtlijnen naar het achterland en de land-

schappelijke inpassing te verbeteren;
• er is nader bodemonderzoek uitgevoerd, inclusief PFAS;
• de erfi ndeling is aangepast om voldoende ruimte te creëren voor landen en 

lossen voertuigen;
• het stikstof onderzoek is aangepast.

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit ver-
meld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let 
op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de 
gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in 
de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een 
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 
6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet 
eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behal-
ve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar 
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van 
het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ wor-
den aangevraagd.
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 be-
slissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuurs-
recht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digi-
taal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroeps-
schrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waarte-
gen 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 voorzie-
ning’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (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.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich 
op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘auto-
matisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-011515, Bertram 145, het aanvragen van een kapvergunning. (ont-

vangen 13-01-2022);
• 2022-011933, Bieslook 57, een opbouw op de aanbouw. (ontvangen 12-01-

2022);
• 2022-012441, Harlekijneend 2, het vervangen van een blokhut en erfaf-

scheiding. (ontvangen 18-01-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
• 2022-090371, Ondernemingsweg 45, het vestigen van een tattoo shop (in-

getrokken 29-12-2021);
• 2021-114904, Hugo de Grootlaan 36, het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde woning (vergunningvrij, verzonden 20-01-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders 
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn 
met zes weken:
De Kwakel
• 2021-093601, Hoofdweg 59, het realiseren van fl exwoningen (verzonden 6 

januari 2022).
Uithoorn
• 2021-103215, Rugstreeppad 18, het uitbreiden van uw woning en het plaat-

sen van een lichtkoepel (verzonden 3 januari 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
• 2021-064514, Hoofdweg 127, de bouw van een nieuwe kas, de renova-

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 26 maart 2022 sub-
sidie aan bij het Burgemeester 
Kootfonds.

Wie kan subsidie aanvragen
Stichting Burgemeester Koot-
fonds verleent financiële steun 
aan verenigingen, instellingen, or-
ganisaties en personen die binnen 
de gemeente Uithoorn (Uithoorn 

én De Kwakel) werkzaam zijn op 
het gebied van sport, cultuur en 
sociaal-maatschappelijke activi-
teiten. Zij kunnen op grond van 
hun activiteiten én fi nanciële po-
sitie, aanspraak maken op steun 
van de stichting.

Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin, stuur dan 

vóór 26 maart 2022 een onder-
bouwde subsidieaanvraag in 
via het aanvraagformulier op 
www.uithoorn.nl. Stuur ook een 
zo recent mogelijk inzicht in de fi -
nanciële positie van de aanvra-
ger mee. De aanvraag stuurt u 
aan bkf@uithoorn.nl t.a.v. de heer 
T.J.J. Schrandt.

Kosten die niet vergoed worden
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen 
in normale uitgaven. Die moeten 
betaald kunnen worden uit de nor-

male inkomsten, zoals contribu-
ties en dergelijke.

Beslissing
De subsidieaanvragen worden in 
april 2022 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.
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Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar de Nota van be-
antwoording zienswijzen. Deze nota is bijgevoegd in het bestemmingsplan. 
Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Het vastgestelde bestemmingsplan maakt een geluidgevoelige bestemming 
mogelijk in de vorm van wonen. Uit onderzoek is gebleken dat niet alle wonin-
gen aan de voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai voldoen. Door de geluidbelasting vanwege het verkeer 
over de Drechtdijk wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden en daarom 
is voor drie woningen een hogere grenswaarde vastgesteld vanwege wegver-
keerslawaai van 55 dB.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel en het besluit vaststelling ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder liggen vanaf 26 januari 2022 gedurende 
6 weken ter inzage tot en met 9 maart 2022. In de hal van het gemeentehuis 
kunt u gedurende openingstijden van het gemeentehuis de stukken inzien in 
het gemeentelijk informatiecentrum. De stukken kunt u bovendien digitaal in-
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

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 beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan 
en tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder be-
roep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep kan alleen worden 
gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het bestemmingsplan en het be-
sluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Beroep moet schrif-
telijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kun-
nen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 26 januari 2022

VOORNEMEN OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt bekend, dat 

zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaand 
persoon e/o personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land On-
bekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonach-
tig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de 
gemeente Uithoorn staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen

Galgren L.A. 20-12-2001 27-12-2021
Wip Y.N. 23-09-2001 21-12-2021
Koshk Noe A. 13-03-1990 17-01-2022
Wierzchowska A. 03-05-1978 17-01-2022
Nooijer, de T. 11-09-2000 17-01-2022
Kudla K.W. 26-10-1970 17-01-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvan-
gen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. 
Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van boven-
genoemde personen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van 
de gemeente Uithoorn.

Vervolg van vorige blz.




