
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) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
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. Ook het loket Informatie- en Adviespunt 
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische 
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. 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 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

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 bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus
- Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, 
 informatie over maateregelen) 
- GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
 coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken of via 0800-1202 
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Wist je 
dat?

Heeft u een oproep gehad 
van het RIVM voor de Covid-
19-vaccinatie, maar kunt u niet 
zelf naar de vaccinatielocatie 
komen? Wellicht kan ANWB 
AutoMaatje Uithoorn helpen. 
Vrijwillige chauffeurs kunnen 
inwoners van Uithoorn tegen 
een kleine vergoeding naar de 
vaccinatielocatie brengen. Au-
toMaatje Uithoorn draait sinds 
de zomer in aangepaste vorm; 
een aantal van de chauffeurs 
rijdt nog steeds. Maar zij rijden 
alleen medisch noodzakelijke 
ritten zoals naar de dokter, zie-
kenhuis of tandarts. ‘Vaccina-
tie-ritjes’ vallen hier ook onder. 
Uiteraard worden hierin de 
geldende coronamaatregelen 

strikt gevolgd. Dat begint al bij 
de telefonische reservering, 
waarbij de planner een aantal 
gezondheidsvragen stelt. Ver-
volgens doet de chauffeur een 
gezondheidscheck voordat 
de rit aanvangt, chauffeur en 
deelnemer dragen een mond-
kapje (verplicht) en de deel-
nemer zit rechts achterin. Er 
wordt slechts 1 persoon per rit 
vervoerd. Na elke rit wordt de 
auto gedesinfecteerd en ge-
lucht.

Een rit aanvragen kan via 
(0297) 303103. Informa-
tie: www.uithoornvoorel-
kaar.nu

Ook 80-plussers aan de 
beurt voor vaccinatie
Donderdag 4 februari ligt er bij de 
eerste ouderen tussen de 80 en 85 
jaar een uitnodiging van het RIVM 
voor de coronavaccinatie op de 
deurmat. Dit is twee weken eer-
der dan oorspronkelijk gepland. 
Goed om te weten: de uitnodigin-
gen aan de ouderen worden niet 
allemaal tegelijk verstuurd door 
het RIVM. Het kan dus zijn dat u 
even moet wachten voordat u uw 
uitnodiging ontvangt. Het prikken 
van de ouderen die mobiel zijn, 
gebeurt door de GGD Amster-
dam in de RAI. Hier kunnen ou-

deren op afspraak 7 dagen per 
week terecht van 08.00 - 20.00 
uur. Mensen die niet in staat zijn 
om naar de centrale vaccinatie-
locatie in de RAI te komen, krij-
gen hun vaccinatie bij de huisarts 
zodra dit kan. Heeft u algemene 
vragen over het coronavirus en 
de coronavaccinaties? Bel dan 
het landelijke nummer 0800-1351 
(dagelijks van 08.00-20.00 uur). 
Lees de volledige informatie via: 
www.ggd.amsterdam.nl/
nieuwsoverzicht/80-plussers-
vaccinatie/ 

Brief van de burgemeester 
aan alle kinderen in de 
gemeente Uithoorn
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Ook 80-plussers aan de 
beurt voor vaccinatie
Donderdag 4 februari ligt er bij de 
eerste ouderen tussen de 80 en 85 
jaar een uitnodiging van het RIVM 
voor de coronavaccinatie op de 
deurmat. Dit is twee weken eer-
der dan oorspronkelijk gepland. 
Goed om te weten: de uitnodigin-
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van de ouderen die mobiel zijn, 
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Lieve kinderen,

Wat fijn dat jullie weer naar school 
kunnen. Dat je je vriendjes en vrien-
dinnetjes weer kan zien, je juf of 
meester. Ik kan mij zo voorstellen dat 
je hen gemist hebt. Het is een rare 
tijd. Dan mag je weer naar school, 
dan weer niet en nu weer wel. En je 
vraagt je misschien af of de school 
straks weer dicht moet. Veel is onze-
ker en dat is... ja hoe zal ik het zeg-
gen... nou ja gewoon stom! Maar la-
ten we ons bezig houden met het nu. 
Nu mag je weer lekker naar school. Na zoveel weken thuis te 
hebben gezeten, zal je er vast heel veel zin in hebben. Het is 
niet alleen leuk, het is ook belangrijk om naar school te gaan. 
Het is goed voor mensen, en dus ook voor kinderen om elkaar te 
ontmoeten. En dat mag nu gelukkig weer. Geniet ervan!

Trots
Tot slot wil ik zeggen dat ik trots ben. Als eerste op alle kinderen 
die al die weken online hebben gewerkt. Maar ook op alle ma-
ma’s en papa’s die jullie geholpen hebben met het schoolwerk 
en daarnaast ook nog hun eigen werk moesten doen. En ook 
ben ik super trots op alle juffen en meesters die jullie op afstand 
les hebben gegeven! Het is voor niemand makkelijk, maar jullie 
doen het toch maar weer. Top!

Bloem
Om te laten zien dat we als gemeente Uithoorn zo trots op jul-
lie zijn, hebben jullie (of krijgen jullie nog) allemaal een mooie 
bloem. De wethouder van Onderwijs Ria Zijlstra zal dit persoon-
lijk afgeven op alle scholen. Stop de bloem in een mooi vaasje 
met water, zodat je er lang van kan genieten. En ik hoop dat de-
ze bloem je eraan herinnert dat je trots op jezelf mag zijn!

Groetjes van de burgemeester van Uithoorn en De Kwakel, 
Pieter Heiliegers.

In maart leven we een jaar met 
de coronamaatregelen. Een jaar 
met beperkingen, maatregelen 
en lockdowns. En sinds kort de 
avondklok. De beperkingen dwin-
gen ons in onze huizen te blij-
ven. Maar wat als je huis niet vei-
lig is? Als je daar te maken hebt 
met geweld of mishandeld wordt? 
Slachtoffers én omstanders moe-
ten weten dat zij binnen de ge-
meente hulp kunnen krijgen. Meld 
geweld in je huis of in je straat!

Vraag hulp of advies
Vraag hulp of advies als u zich 
zorgen maakt over de veiligheid 
van een kind of ouder. Bel 112 bij 
acuut gevaar. Bel voor een mel-
ding of voor advies met Veilig 
Thuis via 0800-2000, of chat met 
een medewerkster via 020vei-
ligthuis.nl. Voor de duur van de 

avondklok zijn zij bereikbaar tot 
22:00 uur. Voor kinderen is er de 
Kindertelefoon, 0800-0432.Kijk 
voor meer informatie op uithoorn-
helpt.nl.

Blijf alert op huiselijk geweld

Gladheidsbestrijding
Dalende temperatuur, sneeuw of 
ijzel? De gemeente bestrijdt glad-
heid en sneeuw eerst op belang-
rijke hoofdroutes, fietspaden en 
rond openbare plekken (winkel- 
en zorgcentra etc.). U kunt ons 
een handje helpen door zelf het 
trottoir voor de deur sneeuwvrij 
te maken en/of het te bestrooien 
met zout uit de super- of bouw-
markt (niet via de gemeente be-
schikbaar). Help waar het kan uw 
buren of ouderen bij het vegen 
van hun stoepje. In dit geval ma-
ken veel handen licht werk. 

Extra oproep van de brandweer
Zij vragen uw hulp bij het sneeuw-

vrij houden van de brandkranen. 
Door sneeuw bestaat de kans 
dat de brandkranen die veelal op 
strategische punten in de straat, 
trottoir of berm te vinden zijn, be-
dekt zijn door sneeuw. Ondanks 
dat hun voertuigen voorzien zijn 
van een watertank is het van 
groot belang dat voor het verkrij-
gen van extra bluswater, snel ge-
bruik gemaakt kan worden van 
deze brandkranen. Dus als u dan 
toch aan het vegen bent, neem 
dan ook even de ondergrondse 
brandkraan mee! 
Meer informatie over strooibeleid- 
routes en veelgestelde vragen, 
kijk op www.uithoorn.nl/gladheid

De weersradar geeft voor deze 
week extreem winterweer aan. 
Een stevige oostenwind, sneeuw 
en gladheid. Dit weer heeft gevol-
gen voor de afvalinzameling. Per 
dag afhankelijk van het weer be-

kijkt de afvalinzamelaar wat opge-
haald of geleegd kan worden. Wij 
houden u op de hoogte via www.
uithoorn.nl en social media. Elke 
dag passen wij het nieuwsbericht 
aan naar de actuele situatie.

Het 200-jarig bestaan van de ge-
meente Uithoorn is een mijlpaal 
die we blijvend willen markeren 
met een bijzonder kunstwerk op 
een centrale plek. Deze plek is de 
nieuwe rotonde in het centrum, 
die de komende jaren gemaakt 
gaat worden. Midden op deze 
rotonde komt een monumentale 
beuk met een natuurstenen ring 
er omheen. Op deze ring komen 
7 woorden te staan. U als inwoner 
van de gemeente Uithoorn mag 
deze woorden bedenken. 

Op www.uithoorndenktmee.nl 
onder projecten: Kunstwerk Uit-
hoorn 200 jaar vindt u alle infor-
matie over het kunstwerk en de 
woordenwedstrijd. Ligt er een 
woord op het puntje van uw tong? 

Stuur voor 1 maart uw woord en 
het verhaal erachter in via de an-
sichtkaart die bij deze krant zit of 
via 200jaar@uithoorn.nl. Uit al-
le inzendingen kiest de jury in de 
week van 22 t/m 28 maart 7 woor-
den voor op het kunstwerk. En na-
tuurlijk zetten we ook de beden-
kers van de winnende woorden in 
het zonnetje. 

Woordenwedstrijd nieuw 
kunstwerk. Stuur uw woord in!

Stichting Burgemeester Koot-
fonds verleent financiële steun 
aan verenigingen, instellingen, 
organisaties en personen die bin-
nen de gemeente Uithoorn (Uit-
hoorn én De Kwakel) werkzaam 
zijn op het gebied van sport, cul-
tuur en sociaal-maatschappelijke 
activiteiten. Zij kunnen op grond 

van hun activiteiten én financië-
le positie, aanspraak maken op 
steun van de stichting. Herkent 
u zich hierin, stuur dan vóór 26 
maart 2021 een onderbouwde 
subsidieaanvraag. Kijk op voor al-
le voorwaarden en het aanvraag-
formulier op www.uithoorn.nl. 
Zoek op de term ‘Kootfonds’. 

AFVALINZAMELING BIJ EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

VRAAG SUBSIDIE AAN BIJ HET BURGEMEESTER KOOTFONDS



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) 513 111. 

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
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Het bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het besluit 

voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken). 
Inzageperiode vanaf 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021. Inlichtingen 
bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

• WABO Ambtshalve actualisering van voorschriften uit de omgevings-
vergunning van 21 juni 2004, kenmerk 1104, van de inrichting van 
Stichting Waternet, Rioolwaterzuivering Uithoorn (WUI) zaaknummer: 
9178126. Inzageperiode vanaf 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021. In-
lichtingen bij loket.odnzkg.nl of via 088-567 0200.

• Besluit vesting voorkeursrecht Schansgebied. Inzageperiode van vrij-
dag 5 februari 2021 t/m 4 maart 2021. Inlichtingen bij afdeling wonen 
en werken dhr. J. Correljé (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-014045, Witkopeend 2, het aanbouwen van een serre. (ontvangen 

22-01-2021);
• 2021-014054, Admiraal van Ghentlaan 59, het uitbreiden bestemming 

pand. (ontvangen 22-01-2021);
• 2021-014063, Colijnlaan 18, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

24-01-2021);
• 2021-014447, Jan van Galenlaan 15, het plaatsen van 2 dakkapellen op 

de voorzijde en de achterzijde van de woning. (ontvangen 26-01-2021);

• 2021-015398, Krakeend 38, het wijzigen van de gevel. (ontvangen 28-
01-2021);

• 2021-015407, Nicolaas Beetslaan 4, de bestaande overkapping vergro-
ten. (ontvangen 28-01-2021);

• 2021-015519, Wilhelminakade 135, het plaatsen van 2 pergola’s. (ont-
vangen 28-01-2021);

• 2021-016147, Kofschip 14, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 
28-01-2021);

• 2021-016150, Colijnlaan 152, het plaatsen van een kozijn. (ontvangen 
29-01-2021);

• 2021-016943, Anjerlaan 65, het inrichten van een bouwplaats. (ontvan-
gen 01-02-2021);

• 2021-016945, Krakeend 21, het verplaatsen van de voordeur. (ontvan-
gen 01-02-2021);

• 2021-016953, Stationsstraat 41-45, het plaatsen van een serre. (ontvan-
gen 01-02-2021);

• 2021-016872, Couperuslaan 1-70, het kappen van bomen. (ontvangen 
02-02-2021);

• 2021-017525, Vogellaan 64, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 
03-02-2021);

• 2021-017573, Vogellaan 68, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 
03-02-2021);

• 2021-017535, Vogellaan 66, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 
03-02-2021);

• 2021-017547, Arthur van Schendellaan 100a, het nieuwbouwen van een 
multifunctionele accommodatie (MFA).( ontvangen 03-02-2021);

• 2021-017552, Industrieweg 7, het aanvragen van een brandwering TD. 
(ontvangen 03-02-2021).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2021-011153, Groene Kikker 35, het plaatsen van een dakkapel voor-

zijde woning (ingetrokken, verzonden 03-02-2021);
• 2020-110408, Grebbe 7, het plaatsen van een dakkapel, raamkozijnen 

en vervangen oude dakkapel (ingetrokken, verzonden 01-02-2012).

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
• 2020-105973, Vuurlijn 21, het verbouwen van een schuur tot B&B ge-

bruik (verzonden 25-01-2021).
Uithoorn
• 2020-105540, Wilhelminakade, het bouwen van 45 appartementen 

(verzonden 29-01-2021).

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
• 2020-086113, Achterweg 62-64, het uitbreiden van het kassencomplex 

(verzonden 01-02-2021);
• 2020-104301, Jaagpad 13 a, het plaatsen van een steiger (verzonden 

01-02-2021).
Uithoorn
• 2020-091844, Thamerweg 75a, het tijdelijk bewonen van een schuur 

voor een periode van maximaal twee jaar tot uiterlijk 19 januari 2023 
(verzonden 19-1-2021);

• 2020-107181, Grauwe Gans 43-45, het maken van een overkapping bij 
de voordeuren (verzonden 27-01-2021);

• 2020-106961, Fazant 47, het bouwen van een dakkapel (verzonden 29-
01-2021);

• 2020-111246, Knobbelzwaan 145, het aanleggen van een parkeer-
plaats op eigen terrein (verzonden 03-02-2021);

• 2021-010691, Elbe 31, het uitbreiden van de entreehal van de woning 
(verzonden 03-02-2021).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-013082, Alfons Ariëslaan, Nicolaas Beetslaan en Bilderdijklaan, 

het verduurzamen van de woningen. (ontvangen 20-01-2021);
• 2021-014046, Nicolaas Beetslaan 10-16, 2-59, het plaatsen van een 

schaftkeet, ecotoilet en steigers. (ontvangen 22-01-2021);
• 2021-014094, Kaag 14,16 en 18, het plaatsen van een container, 

schaftkeet en ecotoilet. (ontvangen 22-01-2021);
• 2021-014173, Rodenbachlaan 38-52, het plaatsen van een schaftkeet, 

ecotoilet en een steiger. (ontvangen 22-01-2021);
• 2021-015907, Talmanlaan 10, het plaatsen van een afvalcontainer van 

15 februari t/m 19 maart 2021. (ontvangen 26-01-2021);
• 2021-016543, Willem Klooslaan 57, het plaatsen van een opslagcontai-

ner van 8 maart t/m 31 maart 2021. (ontvangen 31-01-2021).

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
• 2020-103076, Boterdijk 91, exploitatievergunning horecabedrijf (verlen-

ging) tot 27 januari 2024 (verzonden 27-01-2021).
Uithoorn
• 2021-015784, driehoeksreclameborden, campagne “Quarantaine be-

schermt niet tegen huiselijk geweld”, van 8 februari t/m 14 februari 2021. 
(verleend 02-02-2021);

• 2020-102902, Wilhelminakade 62, exploitatievergunning horecabedrijf 
(verlenging) t/m 3 februari 2024 (verzonden 03-02-2021);

• 2020-105224, Arthur van Schendellaan 100b, exploitatievergunning ho-
recabedrijf (verlenging) t/m 3 februari 2024 (verzonden 03-02-2021).
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 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VESTIGING VOORKEURSRECHT SCHANSGEBIED
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn 
maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
(Wvg) bekend dat zij op 2 februari 2021 op grond van het bepaalde in ar-
tikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. 
De gronden die door het college zijn aangewezen, zijn gelegen in het 
Schansgebied te Uithoorn en zijn nader aangegeven op de bij het besluit 
behorende kadastrale kaarten met de daarbij behorende lijst van eigena-
ren en zakelijk gerechtigden. 
Inwerkingtreding
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders treedt in wer-
king één dag na de datum van publicatie in de Staatscourant, te weten 5 
februari 2021.
Ter inzagelegging
Om te voldoen aan artikel 7 Wvg ligt het besluit samen met het voorstel aan 
de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevat¬ten¬de de ka-
dastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de 
in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van 
de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rech-
ten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en 
overige relevante gegevens, met ingang van 5 februari 2021 tijdens kan-
tooruren ter inzage op het gemeentehuis te Uithoorn.
Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere 
rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden 
respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, 
deze eerst aan de gemeente Uithoorn te koop moeten aanbieden. De ei-
genaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer 
dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het 
besluit en de gevolgen hiervan. 
Zienswijzen
De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voor-
keursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 
3, 4 of 5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding 
van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gron-
den worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 4 maart 2021 
schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgeno-
men raadsbesluit naar voren te brengen. De zienswijzen kunnen schrifte-
lijk worden gericht aan de raad van de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn. Indien een belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeen-
teraad mondeling kenbaar wenst te maken, dient dit te geschieden bij de 
Afdeling Wonen & Werken. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoon-
nummer (0297) 513 111.
Bezwaar 
Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belang-
hebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het col-
lege van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op ba-
sis van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belang-
hebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na-
dat dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant, bij het college van 
burgmeester en wethouders van de gemeente Uithoorn tegen voormeld 
besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ge-
richt aan het college van burgmeester en wethouders van de gemeente 
Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, en dient uiterlijk 18 maart 2021 te 
zijn ontvangen. 
Indien belanghebbenden er voor kiezen om bezwaar te maken tegen het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders en dit besluit ver-
valt omdat een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is 
getreden, dan wordt het bezwaar ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg mede ge-
acht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad op basis van ar-
tikel 3, 4 of 5 Wvg. 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn

 BESLUIT PROCESMACHTIGING WTH EN WVGGZ 
De burgemeester van Uithoorn besluit een doorlopende procesmachtiging 
te verlenen aan medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de ge-
meente Amstelveen zodat deze op kan treden namens de burgemeester 
van Uithoorn in juridische procedures in het kader van de Wet tijdelijk huis-
verbod (Wth) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 
De gemeente Amstelveen verricht diverse werkzaamheden op basis van 
twee dienstverleningsovereenkomsten in het kader van voornoemde wet-
ten. De burgemeester neemt dit besluit gelet op artikel 8:24 eerste en twee-
de lid van de Algemene wet bestuursrecht. 
Uithoorn, 10 februari 2021

 VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN KOEKOEK
De gemeente Uithoorn heeft een nieuwe locatie aangewezen voor een 
laadpaal waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclu-
sief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Het geplande op-
laadpunt bevindt zich op de volgende locatie:
• Koekoek t.h.v. nr. 98
Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten ge-
nomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale 
bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn 
met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staats-
courant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden 
uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.

Challenge Uithoorn in 
beweging gaat door! 
#Uithoorninbeweging
Eind van het jaar is de gemeente 
begonnen met de challenge ‘Uit-
hoorn in beweging’. Dit is opgezet 
om het sporten en bewegen te blij-
ven stimuleren in Uithoorn en De 
Kwakel in deze bijzondere tijd. Nu 
de lockdown en alle coronamaatre-
gelen nog doorlopen, willen we ook 
de challenge met één maand ver-
lengen. Tot 1 maart kan iedereen 
zijn of haar sportprestatie doorge-
ven via sportbeleid@uithoorn.nl 

Meedoen aan ‘Uithoorn in 
beweging’ en wat kun je 
winnen?
Het project ‘Uithoorn in bewe-
ging’ is voor iedereen van 18 jaar 
en ouder en woonachtig in de ge-
meente Uithoorn. Dit project wil 
sporten en bewegen extra stimu-
leren en het bevat geen competi-
tie-element. Er is een challenge 
georganiseerd, waarbij iedereen 
op eigen gelegenheid een spor-

tieve “prestatie” kan vastleggen. 
Wandelen, fi etsen, roeien, hard-
lopen, skaten, wat je sport of be-
weging ook is. Leg die prestatie 
vast met een foto, video of sport-
app (Strava, Runkeeper, etc) zo-
dat duidelijk zichtbaar is dat je 
hebt bewogen of gesport. De fo-
to, video of digitale afdruk van je 
prestatie kun je tot 1 maart instu-
ren naar sportbeleid@uithoorn.
nl Voor iedere 25e inzender is er 
een prijs. Denk bij het uitvoeren 
van je challenge wel aan de coro-
namaatregelen en houd voldoen-
de onderlinge afstand.

Actie vanuit het Sportakkoord 
In maart van dit jaar is het Sport-

akkoord getekend door meer dan 
50 partijen. Het doel daarvan is 
om zoveel mogelijk inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel met ple-
zier te laten sporten en bewegen. 
Het project ‘Uithoorn in beweging’ 
vloeit voort uit het sportakkoord. 
Door alle coronamaatregelen is 
het vooral lastig voor de doel-
groep 18+ om te sporten. Maar in-
dividueel en met gepaste afstand 
is er nog redelijk veel mogelijk. 

De gemeente Uithoorn gaat op 
een zorgvuldige en veilige ma-
nier om met persoonsgegevens 
en dat staat beschreven in de pri-
vacyverklaring op www.uithoorn.
nl/uithoorninbeweging 

Deze week tot en met vrijdag 12 
februari, tussen 9 en 15.30 uur, 
kunnen inwoners 10 kg strooi-

zout, in eigen emmer, ophalen op 
de gemeentewerf (ingang links 
naast het scheidingsdepot).

DE GEMEENTE VERLENGT DE ACTIE STROOIZOUT 
OPHALEN VOOR INWONERS




