
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

WWW.UITHOORN.NL

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

Jongeren in Uithoorn/De Kwa-
kel die 18 jaar worden zich 
voortaan met een gratis app 
kunnen voorbereiden op hun 
nieuwe rechten en plichten? In 
deze ‘ wikstart’-app zet de ge-
meente alle belangrijke zaken 
voor hen op een rij. Zoals het 
regelen van een eigen zorg-
verzekering.

et de ‘ wikstart’-app wil de 
gemeente jongeren een hel-
pende hand bieden in deze fa-
se van hun leven, waarin veel 
op hun bordje komt.
Op de Kwikstart-app kunnen 
jongeren alles vinden over za-
ken als DigiD, zorgverzekering 

en studiefinanciering. Maar 
ook heeft de gemeente eigen 
Uithoornse partners gevraagd 
om lokaal hun informatie spe-
cifiek voor jongeren te be-
schrijven in de app. Zoals bij-
voorbeeld Welzijn op recept of 
het spreekuur bij het Financi-
eel café. Hier kunnen jongeren 
terecht met al hun vragen over 
geld en financiën. De gemeen-
te hoopt dat door deze app jon-
geren makkelijker de weg vin-
den naar voorzieningen.
De Kwikstart-app is onder an-
dere te downloaden via de 
Appstore op de mobiele tele-
foon.

Vervoerregio Amsterdam wil in 
2023 gratis vervoerbewijzen ver-
strekken aan mensen die dit hard 
nodig hebben. Zo wil de Vervoer-
regio hen enigszins compenseren 
voor de gestegen tarieven in het 
openbaar vervoer. Wie in het ge-
bied van de Vervoerregio wil rei-
zen kan kaartjes aanvragen voor 
anderhalf uur vrij reizen. De kaart-
jes zijn vanaf april beschikbaar. 
Om vooral lagere inkomensgroe-
pen tegemoet te komen, is er geko-
zen voor het verstrekken van gra-
tis kaartjes voor anderhalf uur vrij 
reizen. De kaartjes kunnen in al-
le bussen, trams en metro’s van 
de vervoerders in de Vervoerre-
gio (EBS, Connexxion, GVB) wor-
den gebruikt. Vanaf april kunnen 
de kaartjes via een website worden 
aangevraagd door iedereen die tot 

130 procent van het minimuminko-
men verdient. Per huisadres kun-
nen tot maximaal acht kaartjes wor-
den aangevraagd. Genoeg om met 
een gemiddeld gezin alle bestem-
mingen binnen de Vervoerregio te 
bereiken en weer terug te reizen.

Vanaf april beschikbaar
Vanwege de noodzakelijke voor-
bereidingstijd kunnen de ‘1,5 uur 
vrij reizen’-kaartjes naar verwach-
ting vanaf april worden verstrekt. 
Deze actie geldt voor alle inwo-
ners van alle 14 gemeenten in on-
ze vervoerregio. Dus ook voor die 
van de gemeente Uithoorn. Lees 
voor meer informatie het volledige 
nieuwsbericht op: 
https://vervoerregio.nl/artikel/ 
20221214-actie-vervoerregio-
gratis-15-uur-kaartjes-voor-lager 

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 zomer 
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/Buitendijks 
en op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. De rails – 
met spoorstaven, dwarsliggers en ballast – wordt aangelegd. Zodra al-
le spoorstaven aan elkaar zijn gelast wordt er opnieuw ballast gestort of 
geasfalteerd (busbaan). Daarnaast worden diverse installaties (waar-
onder verlichting) aangebracht, bovenleidingsmasten geplaatst en de 
bovenleidingsdraad opgehangen tussen het opstelterrein en halte Uit-
hoorn Centrum. Als de trambaan gereed is, worden de sporen vanaf 
het opstelterrein tot aan halte Uithoorn Centrum geslepen om aanwe-
zige roest te verwijderen voordat de eerste testtrams over het spoor rij-
den. 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 no-
dig zijn om de tram vanaf 2024 te laten rijden verder: een stroomvoor-
zieningsgebouw, een aantal opstelsporen en een hal. Tot  eind februari 
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 201 ’s nachts steeds maar n rijstrook in beide richtin-
gen beschikbaar is. Nadat het tramviaduct over de N201 gereed is wor-
den 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 
dag doorgewerkt. Voor gemotoriseerd verkeer is er een omleidingsrou-
te via de Koningin Maximalaan en de Noorddammerweg. Fietsers en 
voetgangers maken gebruik van de oversteek bij de Bieslook, de brug-
gen worden tijdens dit weekend tijdelijk opengesteld.

Nabij de Randweg komt een nieuwe brug over de Hoofdtocht

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 leggen, 
wordt de fietsers- en voetgangersoversteek tussen Aan de Zoom en de 
Faunalaan in de voorjaarsvakantie afgesloten, er is een omleiding via 
de tijdelijk opengestelde Bieslookbruggen.

Op de spoordijk wordt komende maanden de trambaan aangelegd

WERKZAAMHEDEN IN 2023

ACTIE VERVOERREGIO: 

G  ,  -  
voor lagere inkomens

11.00 - 15.30 uur

FEESTELIJKE OPENING
ROTONDE EN KUNSTWERK

200 JAAR UITHOORN

4 feb

De werkzaamheden in het centrum hebben een grote impact op omwonenden, ondernemers en 
bezoekers van het centrum. Toch mogen we ook trots zijn op het eindresultaat. Het centrum knapt er 
wel van op. Het kunstwerk Uithoorn 200 jaar - onderdeel van het nieuwe centrum - en het nieuwe 
centrum willen we dan ook graag feestelijk onthullen. Dit willen we doen met verschillende 
activiteiten op zaterdag 4 februari 2023.

ONTHULLING: 

11.00 - 15.30 UUR

DJ Stijn & zanger

Edo Barends

09.30 - 18.00 UUR

Schaatsen op het 

Amstelplein

16.30 UUR

Optocht

09.30 - 18.00 UUR

Draaimolen op het 

Amstelplein

17.00 - 18.00 uur

11.00 - 15.30 uur

FEESTELIJKE OPENING
ROTONDE EN KUNSTWERK

200 JAAR UITHOORN

4 feb

De werkzaamheden in het centrum hebben een grote impact op omwonenden, ondernemers en 
bezoekers van het centrum. Toch mogen we ook trots zijn op het eindresultaat. Het centrum knapt er 
wel van op. Het kunstwerk Uithoorn 200 jaar - onderdeel van het nieuwe centrum - en het nieuwe 
centrum willen we dan ook graag feestelijk onthullen. Dit willen we doen met verschillende 
activiteiten op zaterdag 4 februari 2023.

ONTHULLING: 

11.00 - 15.30 UUR

DJ Stijn & zanger

Edo Barends

09.30 - 18.00 UUR

Schaatsen op het 

Amstelplein

16.30 UUR

Optocht

09.30 - 18.00 UUR

Draaimolen op het 

Amstelplein

17.00 - 18.00 uur

De werkzaamheden in het centrum hebben een grote 
  ,    

van het centrum. Toch mogen we ook trots zijn op het 
eindresultaat. Het centrum knapt er wel van op. 
Het kunstwerk Uithoorn 200 jaar - onderdeel van het 
nieuwe centrum - en het nieuwe centrum willen we dan 
ook graag feestelijk onthullen. Dit willen we doen met 
verschillende activiteiten op zaterdag 4 februari.

Bron: Vervoerregio Amsterdam
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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 Uithoorn), 
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 burge-
meester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit 
anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt 
blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders 
gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet op-
geschort. Om ervoor te zorgen 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 gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
zwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voor-
lopige voorziening’ worden aangevraagd. In spoedgevallen kan tijdens de 
bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd 
aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is 
wordt vermeld bij de betreffende publicatie.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit waar-
om u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw be-
roepschrift 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 vermeld bij de betreffende pu-
blicatie. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank 
griffi ekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt 
blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders 
gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit niet op-
geschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit 
kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. 
U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. 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 voorlopige voor-
ziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De Nieu-
we Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en ver-
keersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook ruim-
telijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die 
website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ 
geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2023-012027, in de buurt van het tramstation aan de Faunalaan, het plaat-

sen van een vleermuispaal en insectenhotel (ontvangen 13-01-2023);
• 2023-013026, Potgieterlaan 18, het plaatsen van een erker voorzijde wo-

ning (ontvangen 17-01-2023).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-122650, ter hoogte van Boterdijk 52-54, Plan Veenhof (ingetrokken 

10-01-2023).

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
• 2022-107049, Nolenslaan 3, het plaatsen van een dakkapel (buiten behan-

deling, verzonden 13-01-2023).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onder-
staande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2022-102524, Jaagpad 2 Kadastraal D 3220, het plaatsen van cameramas-

ten, een antenne met windmeetapparatuur en het aanleggen van kabels 
(beslistermijn verlengd, 16-01-2023);

• 2022-082033, Steenwijkerveld 3, het bouwen van een schuur (beslistermijn 
verlengd 18-01-2023).

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
• 2022-099368, Vuurlijn 78, het inrichten van het terrein ten behoeve van een 

tijdelijk parkeerterrein en ontsluitingsweg voor de periode tot aan de inwer-
kingtreding van een opnieuw in procedure te brengen bestemmingsplan 
(verzonden, 09-12-2022).

Uithoorn
• 2022-115157, Zijdelveld 41, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 13-

01-2023).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-011336, Vuurlijn 30, het aanvragen van een ontheffi ng sluitingstijden 

op 10 februari 2023 (ontvangen 11-01-2023);
• 2023-012939, Egeltjesbos, het aanvragen van vergunning klein evenement 

“4 mei herdenking” op 4 mei 2023. (ontvangen 18-01-2023);
• 2023-012243, Vuurlijn 30, het aanvragen van een ontheffi ng artikel 35 al-

coholwet. 
Uithoorn
• 2023-009160, evenemententerrein Legmeer. Het aanvragen van een eve-

nementenvergunning voor de Kermis Uithoorn van 2 t/m 9 oktober 2023 
(ontvangen 05-01-2023);

• 2023-009132, C. Verolmelaan 160-166. Het aanvragen van een evene-
mentvergunning voor een snuffelmarkt van 29 maart t/m 1 april 2023 (ont-
vangen 04-01-2023);

• 2023-010106, Nicolaas Beetslaan 136, het plaatsen van bouwmateriaal 
in een parkeervak van 18 januari t/m 18 februari 2023 (ontvangen 09-01-
2023);

• 2023-009538, Koningin Julianalaan 20, het wijzigen van de leidinggevende 
alcoholwetvergunning (ontvangen 06-01-2023);

• 2023-009954, Wilhelminakade 5, het verlengen van een horeca exploitatie-
vergunning (ontvangen 06-01-2023);

• 2023-010086, Wilhelminakade 5, het verlengen van een vergunning aan-
wezigheid kansspelautomaten (ontvangen 6-01-2023);

• 2023-011403, evenemententerrein Legmeer West, het aanvragen van een 
evenementenvergunning voor een kofferbakmarkt op 18 april 2023 (ont-
vangen 12-01-2023);

• 2023-02312, Fregat 19, het plaatsen van een afvalcontainer van 13 maart 
t/m 7 april 2023 (ontvangen 17-01-2023);

• 2023-012428, Potgieterstraat 48, het plaatsen van een afvalcontainer van 
23 januari t/m 24 maart 2023 (ontvangen 16-01-2023).

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
• 2022-125499, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven 

aan de “Cadeaumarkt” van 1 t/m 4 maart, 6 t/m 10 juni, 19 t/m 23 septem-
ber en 29 november t/m 2 december 2023 (verzonden 09-01-2023);  

• 2022-118154, de kruising van de Boerlagelaan en de busbaan ter hoog-
te van het busstation, ontheffi ng geluidhinder voor werkzaamheden in de 
avonden en nachten van 17 t/m 20 februari 2023, van 24 t/m 27 februari 
2023 en van 3 t/m 6 maart 2023 (verzonden 10-01-2023);

• 2022-110583, evenemententerrein Legmeer-West, ontheffi ng voor het ver-
strekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het foodtruckfestival 
HOPPAAA! Van 27 t/m 30 april 2023 (verzonden 10-01-2023);

• 2022-115604, Sportpark de Randhoorn en diverse straten, evenementen-
vergunning Uithoorn Mooiste, de loop op 29 januari 2023 (verzonden 12-
01-2022);

• 2022-114211, Thamerweg 64, tijdelijke vergunning voor woningvormen 
(verleend 11-01-2023).

 TER INZAGE
• Ontwerpbestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn. Inzageperiode van 25 

januari 2023 tot en met 8 maart 2023. Inlichtingen bij J. dos Santos, afde-
ling wonen en werken (0297) 513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d en ontwerpbesluit hogere waar-
de, Uithoorn. Inzageperiode van 29 december 2022 tot en met 8 februari 
2023. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Defi nitief ontwerpomgevingsvergunning Aldi Vastgoed B.V. en ontwerpbe-
sluit Hgw, Uithoorn. Inzageperiode van 29 december 2022 t/m 8 februari 
2023. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 513 
111.

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

• Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst herontwikkeling winkelcen-
trum Amstelplein, Uithoorn. Inzageperiode van 28 december 2022 t/m 7 fe-
bruari 2023. Inlichtingen bij J. Correlje, afdeling wonen en werken (0297) 
513 111.

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

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TER INZAGELEGGING ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
LEGMEERBOS, UITHOORN
De aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is het voornemen 
om het Legmeerbos te ontwikkelen. De gemeente Uithoorn ontwikkelt in sa-
menwerking met Buurtbeheer De Legmeer een plan voor de vergroening van 
de ‘Legmeer-West’. Dit plan omvat de ontwikkeling van het Legmeerbos, een 
groene zoom vanaf de Westeinder langs de west- en noordzijde van de wijk 
De Legmeer in Uithoorn, tot aan de Amstel. 
Het plangebied is onderdeel van het gebied genaamd de Legmeer-West. In het 
gebied zijn reeds verschillende voorzieningen aanwezig, zoals het speelbos, 
de Tiny Forests, het moerasparkje bij de Meerkikker, het verruigde voormali-
ge gronddepot en de groenstrook langs de Faunalaan. Bij de realisatie van het 
Legmeerbos gaat het niet om het letterlijk ‘aanleggen van een bos’, maar om 
het maken van een bomenrijk en aantrekkelijk groen uitloopgebied. Het gaat 
onder andere om de aanplant van bomen en struiken, maar ook om andere in-
richtingsmaatregelen, zoals het graven van water en natuurvriendelijke oevers, 
het inzaaien van bloemen en kruiden en het aanleggen van recreatieve paden. 
Dit alles om de leefbaarheid te vergroten. Dit wordt gedaan door verbeterin-
gen aan bestaande groenstructuur en door het aanleggen van nieuwe struc-
turen als een soort raamwerk of casco waarbinnen diverse invullingen moge-
lijk zijn. Enerzijds kan men zo met relatief beperkt ruimtegebruik (smalle stro-
ken in plaats van grote oppervlaktes) toch een bosgevoel creëren in een gro-
ter gebied. De andere reden om dit zo te doen is om binnen dat raamwerk ook 
ruimte te laten voor andere invullingen die goed passen in een groen uitloop-
gebied. Hiermee houdt men in de toekomst ook mogelijkheden voor andere in-
vullingen open, maar wel in een duurzaam raamwerk.
Zienswijze 
Het ontwerpbestemmingsplan Legmeerbos ligt van 25 januari 2023 tot en met 
8 maart 2023 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis.
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 25 januari 2023 digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Verdere procedure
Na verwerking van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingplan formeel in 
procedure gebracht en naar verwachting vastgesteld in de vergadering van de 
gemeenteraad van 1 juni 2023. In De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt bekend gemaakt wanneer het bestem-
mingsplan is vastgesteld. Binnen zes weken na publicatie is het voor belang-
hebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak Raad van State. Tevens kan een belanghebbende die beroep heeft aan-
getekend vanaf dat moment schorsing van het bestemmingsplan aanvragen bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

HET VERANDEREN VAN DE VERGUNDE VERWERKINGSCAPACITEITEN 
BIJ HET RSC SCHIPHOL - BEDRIJVENWEG 2, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij heeft besloten de be-
slistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen. De beslistermijn is ver-
lengd met zes weken.
De aanvraag betreft het veranderen van de vergunde verwerkingscapacitei-
ten bij het RSC Schiphol.
• Aanvrager: Meerlanden Holding N.V.
• Zaaknummer: 11548307
Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contactfor-
mulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan con-
tact met u opgenomen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGENBusbaan 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 ande-
re 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 Boerlagel-
aan 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 nabij 
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 bovenleidings-
draad 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 ver-

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

keer 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 voetgangers 
(weekendwerk);

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

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 web-
site vindt u de contactgegevens direct met de projectorganisatie con-
tact op te nemen.




