
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.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) 
 of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
- 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

Woont u in de gemeente Uithoorn en heeft u een oproep ontvangen 
voor de boostervaccinatie tegen corona maar weet u niet hoe bij de 
priklocatie te komen? ANWB AutoMaatje vervoert mensen die min-
der mobiel zijn gratis naar de (booster)vaccinatielocatie. U kunt zich 2 
werkdagen van tevoren aanmelden bij ANWB Bij het vervoer worden 
de coronamaatregelen van het RIVM gevolgd. 
AutoMaatje Uithoorn via (0297) 30 31 03 
(maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur). 
Informatie en aanmelden vindt u op www.automaatje-uithoorn.nl.
CHAUFFEURS die zich als vrijwilliger willen aanmelden, 
kunnen zich hier ook aanmelden. 

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 quarantaine moet en wanneer u zich moet 
laten testen. Ook als u gevaccineerd of hersteld bent. 
www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl.

Van 31 januari tot en met 20 februari staat een “GGD-testunit” op het 
Zijdelwaardplein. De testunit op het Zijdelwaardplein is tijdens deze 
periode elke dag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 
uur. Bewoners van de gemeente Uithoorn met (lichte) klachten kunnen 
zich daar gratis laten testen op corona. In de unit kan één bezoeker 
tegelijk worden getest. Andere bezoekers kunnen buiten op hun beurt 
wachten, op voldoende afstand en een mondkapje dragen is verplicht. 
Let op: testen kan alleen op afspraak. Een testafspraak kan gemaakt 
worden via: coronatest.nl (met DigiD) of via 0800 - 1202 (met BSN). 
Neem een geldig legitimatiebewijs mee als u dat heeft. 

Quarantainecheck

GGD-testunit op Zijdelwaardplein

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
- 737.722 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
- 23.122 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
Tot nu toe hebben 398.301 inwoners van Amsterdam-Amstelland van 
18 jaar en ouder een boosterprik bij de GGD gehaald. We wachten 
nog op de gegevens van boosters gezet door externe zorginstellingen.

Uithoorn Volledig  Booster Vaccinatie nog
gevacc.   niet gepland

Week 4 35% 50% 13%
Week 2 40% 45% 14%

Positief geteste personen
In week 4 (24 t/m 30 januari) is het aantal positief geteste mensen 
in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 16% vergeleken met de 
week daarvoor. In alle gemeenten nam het aantal meldingen toe ten 
opzichte van de voorgaande week.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 4   Week 2 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
1.106 3.662  465 1.539

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 6% lager dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag steeg naar 
56,6% ten opzichte van de voorgaande week.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 4   Week 2 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
1.986 6.575  1.427 4.724

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn week 4

Kijk op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen 
en klik op ‘online geldplannen’. 

Scheiden is een emotioneel 
aangrijpende gebeurtenis. 
Daarnaast kan het ook invloed 
hebben op de portemonnee. 
Het	online	geldplan	‘Scheiden’	
biedt tips en handvatten. Het 
helpt om overzicht te krijgen 
van uw huidige situatie en die 
van uw financiële situatie na 
scheiding. 

Voor wie is dit geldplan 
bedoeld?
Geldplan Scheiden is geschikt 
voor huishoudens die overwe-

gen uit elkaar te gaan of al ge-
scheiden zijn. Het is niet ge-
schikt voor huishoudens die 
bestaan uit samengestelde ge-
zinnen.

Gratis en anoniem
Voordeel is dat het geldplan 
Scheiden gratis en anoniem in-
gevuld kan worden en op een 
moment dat het u uitkomt. Be-
antwoord in 5 -10 minuten vra-
gen over uw situatie, en er ver-
schijnt een persoonlijk actie-
plan. Een actieplan met heel 
concrete stappen, die het ge-
makkelijk maken om de stap-
pen ook echt uit te voeren.

Gemeentemagazine Uithoorn
In de maand januari van dit jaar is het nieuwe gemeentemagazine 
‘Bij	Ons	in	Uithoorn’	bezorgd.	Heeft	u	geen	gemeentemagazine	ont-
vangen? Bel dan naar (0297) 513111. De verspreider heeft hard ge-
werkt alle inwoners te voorzien van een gemeentemagazine, maar 
we krijgen het signaal dat sommige inwoners niets hebben ontvan-
gen. In het gemeentemagazine vindt u de meest actuele lokale in-
formatie en adressen van alle bedrijven en voorzieningen binnen uw 
gemeente. 

Aanmelden en wijzigen van uw gegevens
De gemeente Uithoorn verwerkt zelf geen wijzigingen in het adres-
overzicht (vanaf bladzijde 44). Zijn de gegevens van uw vereniging, 
organisatie of instantie niet volledig of juist of wilt u een nieuwe ver-
melding? U kunt wijzigingen of nieuwe aanmeldingen rechtstreeks bij 
de uitgever Akse Media bv doorgeven: 
E-mail: redactie@aksemedia.nl, Schriftelijk: Akse Media, t.a.v. ge-
meentegids Uithoorn, Postbus 6033, 1780 KA Den Helder. Website: 
https://uithoorn.smartmap.nl/uw-vermelding. U kunt alleen als niet-
commercieel bedrijf/maatschappelijke organisatie, instelling, vereni-
ging, stichting een gratis vermelding krijgen in de gemeentegids.



Bent u zelf niet in de gelegenheid 
om te stemmen op de dag van de 
verkiezing omdat u 
- Zelf niet in staat bent om uw 

stem uit te brengen?
- Geen volmacht aan een ander 

kan verlenen door overdracht 
van uw stempas?

- Geen geldig legitimatiebewijs 
heeft op de dag van de verkie-
zing?

Dan kan iemand uw stem uit la-
ten brengen via een volmacht. U 
kunt hiervoor een schriftelijke vol-
macht aanvragen. U kunt dit al-
leen doen door een schriftelijke 
volmacht te geven aan een kiezer 

die wel een geldig legitimatiebe-
wijs heeft. 

In deze gevallen kunt u een for-
mulier opvragen of afhalen bij de 
afdeling burgerzaken van het ge-
meentehuis. U vult hierop uw ge-
gevens in en de gegevens van 
degene die voor u gaat stemmen, 
ondertekent beide het formulier 
en levert het formulier uiterlijk 
vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur 
weer in bij de afdeling burgerza-
ken. Een eenmaal gegeven vol-
macht kan niet worden ingetrok-
ken en de volmachtgever mag 
niet zelf aan de verkiezing deel-
nemen.

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. 

Bekijk de planning van de werkzaamheden via 
https://uithoornlijn.nl/werkzaamheden-en-planning 

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 aanleg tramlijn op busbaan Boerlagelaan - 
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 halte 
gebouwd en wordt de bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn Cen-
trum uitgebreid met veertig plaatsen. 
De looproute naar bushalte Uithoorn Centrum verandert tijdelijk, de-
ze wordt aangegeven op borden. Kijk voor de actuele dienstregeling 
op 9292.nl of de website van de vervoerder: www.syntusutrecht.nl/
dienstregeling. 

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), Facebook, twitter en sinds kort op Instagram.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2022-014004, Steenwijkerveld 14, het plaatsen van een dakkapel. (ont-

vangen 20-01-2022);
- 2022-015799, Achterweg 46, het omzetten van een bedrijfswoning naar 

een plattelandswoning. (ontvangen 26-01-2022);
- 2022-016257, Boterdijk 177, het renoveren van de woning. (ontvangen 

27-01-2022).
Uithoorn
-	 222-012759,	haltes	Uithoorn	station	en	centrum,	het	plaatsen	van	fi	et-

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

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. 
Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval 
wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis 
De Quakel. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit 
in de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige	voorziening’	worden	aangevraagd.
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 

OPROEP: WORD LID VAN HET 
PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN 

Word onderdeel van het team enthousiaste en zeer gemotiveer-
de inwoners in het Participatieplatform Sociaal Domein. Het 
platform dat advies geeft over zorg, werk en inkomen vanuit het 
hart van de gemeenschap aan de gemeente. 

Wilt u zich met uw deskundigheid verdiepen in thema’s 
zoals: 
- Wet maatschappelijke ondersteuning; 
- Jeugdzorg en -hulpverlening; 
- Ouderen- en thuiszorg; 
- Bijstand en (arbeids)participatie; 
- Schuldhulpverlening en armoede; 
- VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap. 

Over ons 
Het Participatieplatform Sociaal Domein adviseert gevraagd en 
ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en 
de gemeenteraad over de inrichting en uitvoering van de taken 
in	het	Sociaal	Domein,	specifi	ek	zorg,	werk	en	inkomen.	Het	ad-
vies richt zich op de belangen van groepen inwoners, met extra 
aandacht voor de kwetsbare groepen. Het Participatieplatform 
Sociaal Domein bestaat uit een dagelijks Bestuur bestaande uit 
een voorzitter, secretaris, penningmeesters en 6 leden. 

Wat gaat u doen? 
Met uw kennis en ervaring bent u in staat mee te werken aan 
het geven van advies. Daarnaast signaleer u verandering in be-
hoefte en ontwikkelingen in de positie van de groep kwetsbare 
inwoners. U onderhoudt via het Participatieplatform contact met 
en bezoekt bijeenkomsten van belangenorganisaties en inwo-
ners. Deze signalen deelt u en maak je bespreekbaar in de ver-
gaderingen van het Participatieplatform. 

Wie ben u? 
U hebt kennis van of u bent ervaringsdeskundige op het gebied 
van jeugd(hulp), Wmo of participatie. U kunt kennis, ervaringen 
en signalen vertalen naar adviezen over het (voorgenomen) be-
leid van het college van burgemeester en wethouders. U bent 
bereid om actief en proactief voeling te houden met gebruikers-
groepen en doelgroepen. U neemt actief deel aan de vergade-
ringen van het Participatieplatform en u kunt gemiddeld vier uur 
per week aan platformactiviteiten besteden. U heeft geen bin-
ding met politieke partijen. 

Wat krijg je ervoor terug? 
U krijgt de kans om een positieve en relevante bijdrage te leve-
ren aan de goede zorg en ondersteuning van kwetsbare groe-
pen in de gemeente Uithoorn. U ontvangt voor het lidmaatschap 
vrijwilligersvergoeding. Als lid van het Participatieplatform krijgt 
u de mogelijkheid je contacten en netwerk te vergroten. 

Interesse? 
Heeft u interesse en bent u inwoner van de gemeente Uithoorn, 
mail dan uw sollicitatie (voorzien van een korte c.v. en motiva-
tie) naar info@ppsduithoorn.nl. Meer info over het Participatie-
platform: www.participatieplatformuithoorn.nl.

V E R K I E Z I N G E N
Actuele informatie over de verkiezingen in de gemeente 

Uithoorn vindt u hier: www.uithoorn.nl/verkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn de ge-
meenteraadsverkiezingen. Om 
de verkiezing goed te laten ver-
lopen is de gemeente op zoek 
naar stembureauleden. Als stem-
bureaulid levert u een belangrijke 
bijdrage aan de democratie. Sa-
men met de andere leden van het 
stembureau zorgt u dat de verkie-
zingen goed en zo veilig mogelijk 
verlopen. Een lid van het stembu-
reau helpt bijvoorbeeld bij het wij-
zen van kiezers op belangrijke in-
formatie bij de ingang, het contro-
leren van de identiteit van kiezers 
aan tafel of het beantwoorden van 
vragen bij de stembus. 
Voor de stembureaus op woens-

dag 16 maart is de gemeente nog 
op zoek naar extra stembureaule-
den. Vindt u het leuk om mensen 
te woord te staan, u nuttig te ma-
ken voor de gemeente Uithoorn 
en te helpen tijdens de verkiezin-
gen? Dan is de gemeente op zoek 
naar u! 

Direct aanmelden? Via het www.
uithoorn.nl/verkiezingen kunt u 
het aanmeldformulier downloa-
den.	Op	de	pagina	‘Wat	doet	een	
stembureaulid’	vind	je	meer	infor-
matie over de werkzaamheden 
van een stembureaulid en de ver-
goedingen die er voor wordt ge-
geven.

EXTRA STEMBUREAULEDEN GEZOCHT!

STEMMEN BIJ VOLMACHT

WERKZAAMHEDEN

WWW.UITHOORN.NL

senstallingen. (ontvangen 18-01-2022);
- 2022-015338, Amsteldijk-Noord 82, het plaatsen van een dakopbouw. 

(ontvangen 26-01-2022);
- 2022-014921, Ransuil 1, het bouwen van een garage. (ontvangen 24-

01-2022);
- 2022-016255, Randweg 5, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

27-01-2022);
- 2022-016665, Langs de Baan 1, het plaatsen van een kozijn en het uit-

breiden van de woning. (ontvangen 28-01-2022);
- 2022-017726, Brederodelaan 34, het plaatsen van een dakkapel voor 

en achter. (ontvangen 01-02-2022).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2022-011601, Zijdelwaardplein, tijdelijke standplaatsvergunning voor 

de periode van 31 januari t/m 20 februari 2022 (verzonden 24-01-2022);
- 2021-115667, Fender 23, het plaatsen van een afvalcontainer en een 

ecotoilet van 27 januari t/m 9 maart 2022. (verzonden 26-01-2022);
- 2022-013730, Constantijn Huygenslaan 94, het plaatsen van een eco-

toilet van 27 januari t/m 1 maart 2022. (verzonden 25-01-2022);
- 2022-014727, Ransuil 23-58 en Faunalaan 39-59, het plaatsen van een 

schaftkeet en ecotoilet voor onderhoudsschilderwerk Complex Hofhui-
zen. (verzonden 31-01-2022); 

- 2022-016945, Wilhelminakade ter hoogte van de Petrus Steenkamp-
weg,	ontheffi	ng	geluidhinder	van	2	t/m	3	februari	2022	(verzonden	01-
02-2022);

-	 2022-016438,	Coudenhovefl	at	1-120,	het	plaatsen	van	een	schaftkeet	
en ecotoilet t.b.v. onderhoud complex van 14 februari t/m 8 april 2022. 
(verzonden 03-02-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
-	 2022-010453,	het	maken	van	fi	lmopnamen	van	31	januari	t/m	28	febru-

ari 2022 (verzonden 21-01-2022);

MELDINGEN MILIEU
Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.
Uithoorn
- 2022-014396, Alfons Ariënslaan 1, voor het veranderen van activiteiten 

van het bedrijf café / restaurant gedeelte van Gerrit om een Microbrou-
werij te beginnen. (ontvangen 20-01-2022).

Vervolg op volgende blz.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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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.
- Ontwerpbestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong. 

Inzageperiode van 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februa-
ri 2022. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 
513 111.

-	 Rectificatie: Voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68. In-
zage en inspraakperiode van donderdag 13 januari 2022 tot en met 
woensdag 23 februari 2022. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling Wo-
nen en Werken (0297) 513 111.

- Bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel en het besluit vaststelling 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Ter inzage vanaf 26 januari 
2022 gedurende 6 weken ter inzage tot en met 9 maart 2022. Inlichtin-
gen bij S. Meulenbelt, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

-	 Aanwijzingsbesluit cameratoezicht busstation Uithoorn 2022’. Be-
zwaarperiode 27 januari 2022 tot en 10 maart 2022. Inlichtingen bij de 
heer O. Catik, afdeling Samenleving (0297) 513 111.

- Vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) Molenlaan 30, te Uithoorn. Inzageperiode vanaf 2 februari 2022 
tot en met 17 maart 2022. Inlichtingen bij https://loket.odnzkg.nl of via 
088-567 0200.

-	 Definitief vastgestelde locaties van drie extra ondergrondse glascontai-
ners. Beroepsperiode vanaf 1 februari 2022 tot en met 15 maart 2022. 
Inlichtingen bij R. van de Pol, afdeling Buurt (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
KENNISGEVING WABO, REGULIERE PROCEDURE, 
AANVRAAG ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag 
om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) heeft ontvangen. De aanvraag betreft het oprichten van een 
nieuwe microbrouwerij in het pand. 
Ontvangstdatum aanvraag: 20 januari 2022
Aanvrager: Gerrit B.V.
Locatie: Alfons Ariënslaan 1, Uithoorn
Zaaknummer: 10903847
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag 
en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswij-
ze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aan-
vraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het 
besluit behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze proce-
dure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.
nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

BEËINDIGING KINDERDAGVERBLIJF PEUTEROPVANG LEGMEER
Op 29 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders 
een verzoek van Stichting Kinderopvang Solidoe ontvangen. Dit verzoek 
betreft het intrekken van de toestemming tot exploitatie en verwijdering uit 
het Landelijk Register Kinderopvang van het kinderdagverblijf Peuterop-
vang Legmeer. Dit verzoek is als volgt ingewilligd: 

- het kinderdagverblijf Peuteropvang Legmeer, gevestigd aan Rand-
hoornweg 37 (1422 WX) te Uithoorn met uniek registratienummer 
192374059, wordt verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang 
en de toestemming tot exploitatie wordt ingetrokken per 31 januari 
2022. 

Dit betreft een bekendmaking als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van het 
Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang 
en personenregister kinderopvang.

KENNISGEVING WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE, 
VERGUNNING VERLEEND
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
verleend. De vergunning betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende, vergunning (revisievergunning). Het betreft het in werking hebben 
van de waterzuivering onder beheer van Amsteldijk Beheer BV. In de zui-
veringsinstallatie wordt vervuild water op mechanische wijze gezuiverd.
Locatie: Molenlaan 30, te Uithoorn
Aanvrager: Amsteldijk Beheer B.V.
Zaaknummer: 10448071
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De be-
schikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ont-
werp.
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag 
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder be-
kendmakingen en (digitaal) bij:
- gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Coro-
na-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter 
plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, 
op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de 
gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digi-
taal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 
088-567 0200. 
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij 
Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, 
handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een ko-
pie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit 
besluit. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het be-
sluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voor-
lopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de 
genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift in-
dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffie-
kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het instellen van 
beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van
de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor alge-
mene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op 
telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

DEFINITIEF VASTGESTELDE LOCATIES VAN DRIE EXTRA 
ONDERGRONDSE GLASCONTAINERS
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de locaties 
van de drie extra ondergrondse glascontainers definitief zijn vastgesteld.
Toelichting
Door het plaatsen van extra inzamelpunten aan de Burgemeester Brauti-
gamlaan, Faunalaan en Vuurlijn, ter hoogte van het parkeerterrein tegen-
over KDO, wordt de glasinzameling geoptimaliseerd. De locaties hiervoor 
zijn aangewezen met inachtneming van de ‘Beleidsregels voor locatieplan-
nen voor ondergrondse containers’.
Tegen de conceptplannen kon men zienswijzen indienen. Hiervan is geen 
gebruik gemaakt.
Inzage
De locaties zijn digitaal in te zien via de website www.uithoorn.nl/bekend-
makingen en op www.officielebekendmakingen.nl.
Beroep
Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de 
bekendmaking beroep worden ingesteld bij Raad van State, Afdeling be-
stuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor 
het indienen van beroep is zes weken en start op de dag ná de datum van 
de bekendmaking van dit besluit (1 februari 2022). Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking en inwerkingtreding van het besluit niet. 
Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd. Houdt u er rekening mee dat 
aan procedures bij de rechter kosten verbonden zijn (griffierecht). Meer in-
formatie vindt u op www.raadvanstate.nl. Uw beroepschrift moet in elk ge-
val bevatten:
- Uw naam, adres en uw contactgegevens zoals een e-mailadres en uw 

telefoonnummer.
- De datum en de omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens 

bent.
- Waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vervolg van vorige blz.

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




