
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 maandag 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
De bibliotheek, Marktplein 65 in Uithoorn
Inloop: donderdag om de week (even weken) 14.00-16.00 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 en 13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruim-
te 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 08.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag 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 
coronavirus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk prik-
locaties 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 vragen 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

Verruiming opening 
Financieel Café
Inwoners met vragen over 
geld, administratie en inge-
wikkelde brieven kunnen te-
recht bij het Financieel Café. 
Getrainde vrijwilligers van Uit-
hoorn voor Elkaar staan gra-
tis voor u klaar om te helpen 
waar nodig. Wist u dat het Fi-
nancieel Café de openingstij-
den verruimd heeft?

Openingstijden en locatie
Extra: iedere twee weken op 
donderdagmiddag (in de even 
weken) is het Financieel Café 
geopend van 14.00 tot 16.00 
uur met een open inloop-
spreekuur. Afspraak maken is 
niet nodig. De locatie is de bi-
bliotheek aan het Marktplein 
65 in Uithoorn. Daarnaast blijft 
het Financieel Café iedere 
dinsdagochtend van 9.00 tot 
11.00 uur geopend in De Kuy-
per, Kuyperlaan 50, Uithoorn. 

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 verlen-
gen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uit-
hoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouw-
baarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de ge-
meentepagina houden wij u samen met de projectorganisatie op de 
hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamhe-
den) over het project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Op dit moment werkt de aannemer van de Uithoornlijn op het hele tracé 
van de toekomstige trambaan en in de directe omgeving daarvan. Dit 
jaar wordt de trambaan verder aangelegd vanaf het opstelterrein in Am-
stelveen tot voorbij de bocht in de spoordijk bij Wederik/Buitendijks en 
op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. De grote werk-
zaamheden duren nog tot en met de zomer van 2023. Wat gebeurt er 
allemaal in februari 2023?

Opstelterrein-N201
Op het opstelterrein wordt verder gebouwd aan de voorzieningen die 
nodig zijn om de trams te laten rijden. Zo werkt GVB aan de staalcon-
structie van de hal en Dura Vermeer aan het stroomvoorzieningsge-
bouw en de opstelsporen. 

Spoordijk
De brug over de Hoofdtocht, bij de Randweg, krijgt in februari steeds 
meer vorm. Om de werkzaamheden rond de Randweg goed uit te kun-
nen voeren, krijgt gemotoriseerd verkeer vanaf eind februari tot eind 
maart te maken met een om-en-om-regeling ter hoogte van de spoor-
dijk: verkeer maakt in beide richting om en om gebruik van dezelfde rij-
strook. Op de spoordijk zelf werkt Dura Vermeer in februari aan de be-
tonnen onderbaan van de trambaan, bij halte Aan de Zoom. Ook halte 
Aan de Zoom krijgt deze maand vorm: de tramperrons worden aange-
legd en het geluidscherm, de fi etsenstalling en de hekwerken voor de 
halte worden geplaatst. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de duiker 
onder het voetpad bij Zonnedauw door. 

WERKZAAMHEDEN EN AFSLUITINGEN FEBRUARI 2023

Voor informatie of het maken van een afspraak: 
info@uithoornvoorelkaar.nu of bel: 0297-303044.

Peter van den Berg stuurt 
winnend gedicht in
Burgemeester Pieter Heiliegers 
riep via de Facebookpagina van 
de gemeente inwoners op om een 
gedicht in te sturen met als in-
steek  ‘Vriendschap met uw woon-
plaats Uithoorn of De wakel’. De 
oproep deed hij vanwege Natio-
nale Gedichtendag. De inzendin-
gen zijn doorgestuurd naar onze 
dorpsdichter Peter Borghaerts. Hij 

mocht beslissen welk gedicht als 
winnaar uit de bus zou komen. En 
dat is het prachtige gedicht gewor-
den van Peter van den Berg. Van 
harte gefeliciteerd! Ook uiteraard 
namens de burgemeester en de 
dorpsdichter.
Hieronder kunt u het gedicht le-
zen, inclusief de motivatie van de 
dorpsdichter.

“Creatief gevonden was de koppeling van de genoemde straten voor 
meer achtergrondinformatie. De persoon heeft het gedicht geschreven 
vanuit zijn persoonlijke leefomgeving en beleving van wonen in 
Uithoorn. Daarnaast het uitspreken en toonbaar maken van het gevoel 
bij de verschillende woningen, sprak mij erg aan. Het nodigde mij ook uit 
om de straten daadwerkelijk te bekijken.”

Admiraal de Ruyterlaan, de laan waar ik nu woon. 
Monnetfl at, aan het libellebos, onze eerste woning, geboorte van onze zoon.
Bruine Lijster, de straat, waar mijn familienaam in stand wordt gehouden.
Alfons Ariënslaan, de laan waar het graan vloeit en biertjes brouwden.
Grift, een doodlopende straat, waar we jaren hebben genoten. 
Fazant, waar vrienden hun geluk vergroten.
Jacob Catslaan, Maarten en co.
Wilhelminakade, Drinken en zo.
Oranjelaan, de laan van mijn broeder.
Plesmanhof, was het hofje van mijn schoonmoeder.
Schans, Schanskerk en Keune.
Wederik, Keune en de dames de haren föhnden.
Thamerlaan, liefde van mijn leven ontmoet.
Sneeuwgans, vriendenstraat, doe ze een groet.

Vanaf zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart is de over-
steek Aan de Zoom-Faunalaan afgesloten, de spoorkruising 
wordt dan aangelegd. Dat gebeurt in de voorjaarsvakantie, zo-
dat fi etsers en voetgangers van en naar de scholen hier zo min 
mogelijk hinder van ondervinden. Er is een omleiding via de tij-
delijk opengestelde Bieslookbruggen.

Busbaan Faunalaan-busstation
Op de busbaan gaat de ombouw naar een gecombineerde bus-/tram-
baan verder. De betonnen onderbaan is bij het busstation al gestort, 
in februari wordt het beton gestort tussen Aan de Zoom en de Zijdel-
weg. Daarna komen de spoorstaven op de busbaan en het busstation. 
De verkeerssituatie op de Zijdelweg verandert in de loop van februa-
ri. Het eerste deel van het viaduct (zijde Alkwin College) is vervangen, 
vanaf maandag 13 februari wordt het tweede deel (zijde busstation) 
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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 Uit-
hoorn), tenzij anders vermeld.

Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een 
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 
6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet 
eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behal-
ve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar 
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van 
het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ wor-
den aangevraagd.

Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met 
uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In spoedgevallen kan tij-
dens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke recht-
bank 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 ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is 
wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek om een voorlo-
pige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waar-
om u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voor-
lopige voorziening moet u ook betalen.

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

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-016412, Kerklaan 16, het vervangen het riool (ontvangen 27-01-2023);
• 2023-016451, Centrum De Kwakel, het plaatsen van een grondkeerconstruc-

tie en verplanten van een boon (ontvangen 30-01-2023).
Uithoorn
• 2023-014300, Nicolaas Beetslaan 5, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voor- en achterzijde van de woning (ontvangen 20-01-2023);
• 2023-014720, Zijdelwaardplein 84. Het plaatsen van een warmtepomp (ont-

vangen 23-01-2023);
• 2023-014729, Industrieweg 15 A, het aanvragen van een wijzigingsvergun-

ning voor een bedrijfspand (ontvangen 23-01-2023);
• 2023-015721, Nolenslaan 3, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 24-

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 co-
lofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-114387, Achterweg 54 en 56, het omzetten van een bedrijfswoning naar 

plattelandswoning (buiten behandeling gesteld, 26-01-2023).

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
• 2022-107068, Drechtdijk 79, het uitbouwen van de woning (beslistermijn ver-

lengd, 27-01-2023).

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
• 2022-120391, Chrysantenlaan 76, het plaatsen van een dakkapel en dakop-

bouw (verzonden, 25-01-2023.

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-013680, Drechtdijk 21, het aanvragen van een exploitatievergunning 

horecabedrijf (ontvangen 19-01-2023);
• 2023-016165, Boterdijk 91, het aanvragen van een exploitatievergunning ho-

recabedrijf (ontvangen 27-01-23);
• 2023-017328, evenemententerrein De Kwakel, het aanvragen van een eve-

nementen vergunning voor Koningsdag, het Polderfeest en de Kwakelse ker-
mis (ontvangen 30-01-2023). 

Uithoorn
• 2023-013225, Randweg, het aanvragen van een ontheffi ng geluidshinder van 

24 t/m 27 maart 2023 (ontvangen 18-01-2023);
• 2023-014676, Zijdelwaardplein, het aanvragen van een standplaatsvergun-

ning voor een poffertjessalon van 4 t/m 31 december 2023 (ontvangen 24-01-
2023);

• 2023-015461, Marktplein, het organiseren van een watersport clinic van 25 
t/m 27 mei 2023 (ontvangen 25-01-2023);

• 2023-017067, Amsteldijk Noord t.o. de Thamerkerk herdenking 4 mei 2023 
(ontvangen 31-01-2023);

• 2023-016915, Goudlijster 10, het aanpassen van de uitrit (ontvangen 31-01-
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
• 2022-114910, parkeerplaats Zoogdierenlaan, het plaatsen van een trailer van 

het rijdend verzetsmuseum van 23 t/m 27 januari 2023 (verzonden 20-01-
2023);

• 2023-012428, Potgieterlaan 48, het plaatsen van een afvalcontainer van 23 
januari t/m 24 maart 2023 (verzonden 23-01-2023);

• 2023-012312, Fregat 19, het plaatsen van een afvalcontainer van 13 maart 
t/m 7 april 2023 (verzonden 25-01-2023);

• 2022-124735, Faunalaan, ontheffi ng geluidhinder voor werkzaamheden op 
26 februari en 5 maart 2023 (verzonden 26-01-2023);

• 2022-124045, rotonde Maximalaan/Amstelplein, evenementenvergunning 
voor opening rotonde met festiviteiten op 4 februari 2023 (verzonden 31-01-
2023);

• 2022-123209, evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning 
voor de Kermis van 8 t/m 12 maart 2023 (verzonden 30-01-2023);

• 2023-011336, Vuurlijn 30, ontheffi ng later sluitingsuur voor een feestavond op 
10 februari 2023 tot 11 februari 2023 – 02.00 uur (verzonden 01-02-2023).

 TER INZAGE
• Ontwerpbestemmingsplan parapluplan Datacenters. Inzageperiode van 9 fe-

bruari t/m 23 februari 2023. Inlichtingen bij S.D. Meulenbelt, afdeling wonen 
en werken (0297) 513 111.

• Herzien ontwerpbesluit - Noorddammerweg, Uithoorn. Inzageperiode van 9 
februari tot en met 23 maart 2023. Inlichtingen bij de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied (ODNZKG).

• Ontwerpbestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn. Inzageperiode van 25 ja-
nuari 2023 tot en met 8 maart 2023. Inlichtingen bij J. dos Santos, afdeling 
wonen en werken (0297) 513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d en ontwerpbesluit hogere waarde, 
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 ontwerpbesluit 
Hgw, Uithoorn. Inzageperiode van 29 december 2022 t/m 8 februari 2023. In-
lichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS, UITHOORN
Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel te ne-
men aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicaptenparkeer-
plaatsen ingesteld. Daarom is besloten om voor een aanvraag een gehandicap-
tenparkeerplaats toe te wijzen. Het gaat hier om de (omgeving van de) volgen-
de locaties:
• Boterbloem 11, Uithoorn
• Prinses Margrietlaan 65, Uithoorn
• Prinses Beatrixlaan 17, Uithoorn
• Johan de Wittlaan 8, Uithoorn
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie bezwaar maken tegen een 
verkeersbesluit. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeente Uit-
hoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. Voor meer in-
formatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.offi cielebekendma-
kingen.nl. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

vernieuwd. In februari vinden er vooral sloopwerkzaamheden aan het 
viaduct plaats.

Van woensdagavond 8 tot en met zondagochtend 12 februari 
wordt ’s nachts (19.00-05.00 uur) op het viaduct gewerkt om de 
verkeerssituatie naar de nieuwe werksituatie aan te passen. Er 
is een omleiding in deze periode. De werkzaamheden op het vi-
aduct duren nog tot half mei 2023.

HET OPSLAAN VAN ASBEST (MINDER DAN 50 TON) - 
HOOFDWEG 4, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag om een ver-
gunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
ontvangen. De aanvraag betreft het opslaan van asbest (minder dan 50 ton). 
• Ontvangstdatum aanvraag: 02-01-2023
• Aanvrager: P. Kruit B.V.
• Zaaknummer: 11779298
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bij-
behorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar 
indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit ma-
ken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken 
publiceren. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het 
contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt 
dan contact met u opgenomen.

HET AMBTSHALVE ACTUALISEREN VAN DE VERGUNNING - 
NOORDDAMMERWEG, UITHOORN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft 
gelegd. De herziene ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het ambtshal-
ve actualiseren van de voorschriften van de omgevingsvergunning van 28 juni 
2004, kenmerk 2003-28997, van de inrichting van Baggerdepot Noorddammer-
weg gelegen aan de Noorddammerweg te Uithoorn. 
Naar aanleiding van het op 28 december 2017 vastgestelde Landelijk Afvalbe-
heerplan 2017-2029 (LAP3), de op 19 juli 2019 vastgestelde eerste wijziging van 
het LAP3 en op basis van Beste Beschikbare technieken (BBT) dienen nieuwe 
voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden te worden. Tevens wor-
den er voorschriften ingetrokken en dienen er maatwerkvoorschriften te worden 
gesteld. Dit laatste o.a. vanwege het feit dat de voorschriften 5.1.1.1 tot en met 
5.1.1.3 (lucht en geur) uit de omgevingsvergunning van 28 juni 2004, kenmerk 
2003-28997 van rechtswege zijn komen te vervallen.
• Zaaknummer: 9781273
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag 
na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage bij gemeente Uithoorn, 
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking 
naar voren brengen via het zienswijzeformulier op https://loket.odnzkg.nl/formu-
lier/zienswijzen-indienen. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden 
gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam. Heeft u een vraag over deze 
zaak of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik ma-
ken van het contactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. 
Er wordt dan contact met u opgenomen. 
Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende: 
Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u 
geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het in-
dienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen 
betrekken bij de defi nitieve beschikking. Als u geen belanghebbende bent bij de-
ze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking 
als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking.

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
PARAPLUPLAN DATACENTERS
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maakt 
bekend dat vanaf donderdag 9 februari 2023 het ontwerp-bestemmingsplan para-
pluplan Datacenters ter inzage ligt voor zienswijzen. Aanleiding voor het opstellen 
van een ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters is artikel 6.21c van 
de Omgevingsverordening 2020. Dit artikel bevat een instructie aan gemeenten 
om bestemmingsplannen zodanig aan te passen dat nieuwe datacenters met een 
bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 en een elektrisch aansluitvermogen 
van meer dan 5 MVA niet langer zijn toegelaten. Middels het onderhavige ont-
werp-bestemmingsplan dat een parapluplan behelst, geeft de gemeente uitvoe-
ring aan de instructie van de provincie. Het parapluplan wijzigt alle bestemmings-
plannen, wijzigingsplannen en inpassingsplannen die vigerend zijn binnen de ge-
meente Uithoorn in een keer, conform de instructie van de provincie. 
Toenemend dataverkeer vraagt om een stevige digitale infrastructuur voor bur-
gers en bedrijven. Digitalisering heeft daardoor een omvangrijke en groeiende im-
pact, ook op de gemeente Uithoorn. De gemeente Uithoorn is echter niet een ge-
schikte vestigingslocatie voor (grootschalige) datacenters. De provincie heeft per 
1 januari 2023 in de Omgevingsverordening 2020 bepaald dat een bestemmings-
plan o.a. in de gemeente Uithoorn niet meer mag voorzien in nieuwe datacenters 
met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 en een elektrisch aansluit-
vermogen van meer dan 5 Megavoltampère (MVA).
Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters
Omdat het parapluplan uitvoering geeft aan een instructie van de provincie en de 
gemeente geen keus heeft om de instructie al dan niet op te volgen, is van het 
plan geen voorontwerp ter inzage gelegd. Met het ter inzage leggen van het ont-
werp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters, start de formele bestemmings-
planprocedure. Het ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters ligt ter 
inzage op het gemeentehuis vanaf 9 februari 2023, gedurende zes weken tot 23 
februari 2023. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeen-
telijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, kunt u de stukken in-
zien. Het ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters is tevens digitaal 
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identifi catiecode 
NL.IMRO.0451.BPDatacenters-CO01. De digitale versie van het plan kunt u te-
vens telefonisch opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de afdeling Wonen 
& Werken via het nummer (0297) 513 111. 
Binnen de zienswijzetermijn van 9 februari t/m 23 februari 2023 kan een ieder 
een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters zen-
den aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn). Op verzoek kunt u uw zienswijze ook mailen aan mevrouw S.D. Meulen-
belt. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via het nummer (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de zienswijzen, legt het college het ontwerp-bestemmingsplan 
parapluplan Datacenters voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Het besluit 
zal worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de Gemeentepagina van De 
Nieuwe Meerbode. Daarmee start de termijn voor het indienen van beroep. Tegen 
dit besluit staat gedurende zes weken na de dag van publicatie voor belangheb-
benden beroep open in één instantie, te weten de Afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd via De Nieuwe Meer-
bode en het Gemeenteblad.

Busbaan Boerlagelaan-Uithoorn Centrum
In de eerste helft van februari worden de bovenleidingsdraden op-
gehangen. De masten hiervoor zijn al eerder geplaatst. Het ophan-
gen van de bovenleiding kan helaas alleen als er geen bussen rijden. 
Daarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd in vijf nachten: van 
maandag 6 februari tot en met zaterdag 11 februari tussen 01.00 uur 
en 05.00uur. De afwerking gebeurt overdag met een rijdende afzetting, 
de bus rijdt dan volgens dienstregeling.

De kruising van de busbaan met de Boerlagelaan is in februa-
ri twee weekenden afgesloten: van 17-20 februari en van 24-27 
februari. Tijdens deze weekenden wordt de kruising defi nitief in-
gericht: de kruising wordt opnieuw geasfalteerd, daarnaast wor-
den bestrating en detectielussen op de kruising en op het bus-
station aangebracht. Ook worden de defi nitieve verkeerslich-
ten (nu staan er tijdelijke verkeerslichten) en andere installa-
ties (zoals openbare verlichting) aangesloten. In dezelfde week-
enden vinden bij de Amsterdamseweg/halte Uithoorn Centrum 
slijpwerkzaamheden plaats, ook hier brengen we detectielus-
sen aan. Dit doen we deels ’s nachts als er geen bussen rijden.

Aanplant van groen
In het voorjaar wordt er gefaseerd groen aangeplant rond de tram-
baan, op de locaties waar de werkzaamheden al zijn afgerond.

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over 
het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamhe-
den. Via de website kunt u zich aanmelden voor een automatische 
emailnotifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de websi-
te en de (maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het pro-
ject volgen via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op 
Uithoornlijn). 

Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige si-
tuatie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met 
de projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl 
of telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet 
zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt al-
tijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding.




