
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	of 	ci le	
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op htt-
ps zoek.of 	cielebekendmakingen.nl

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter 
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
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 schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	kan	een	 voorlopige	voor-
ziening 	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 

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
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuldhulp-
verlening en jeugdhulp)
Locatie gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 
Op afspraak via 0297-513111
ma t/m vr. 09.00-10.30 uur
inloopbalie wo. 13.00-17.00 uur
Locatie Infopunt Uithoorn voor 
elkaar, Gezondheidscentrum 
De Waterlinie, 
Koningin Máximalaan 30. 
Inloop ma., di. 08.30-12.00 uur
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? Kijk op 
www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum 
De Waterlinie aan de Koningin 
Máximalaan 30 vindt u het 
Financieel café. Elke dinsdag 
tussen 08.30-11.00 uur staan 
getrainde vrijwilligers klaar 
van Uithoorn voor Elkaar voor 
alle vragen over geldzaken en 
administratie en bieden hulp bij het 
invullen van papieren, het sorteren 
van de post of advies bij schulden. 
Kom langs zonder afspraak. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nu

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 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.

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie 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 commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

Wist je 
dat?

De gemeente is verantwoorde-
lijk om hulp en ondersteuning 
te bieden aan mensen die ziek 
zijn of een beperking hebben, 
niet aan het werk komen of 
schulden hebben. De gemeen-
te krijgt hiervoor advies van het 
ParticipatiePlatform Sociaal 
Domein (PPSD). Zij adviseert 
vanuit het belang van de cli-
enten en inwoners van de ge-
meente. 
In het PPSD zitten inwoners 
die meedenken vanuit de be-
langen en ervaringen van de 
verschillende doelgroepen. Zij 
vormen daarmee de ogen en 
oren van de Uithoornse sa-
menleving. Het PPSD kan hier-

bij hulp gebruiken. Zij zoeken 
inwoners die ervaring hebben 
binnen het Sociaal Domein en 
een mening hebben wat er goed 
gaat, maar zeker ook wat er be-
ter kan op dit gebied. 

Het Sociaal Domein omvat 
de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de 
jeugdwet en de participa-
tiewet. Het PPSD is te berei-
ken via www.participatie-
platform.nl of via ppsduit-
hoorn@hotmail.com. Kijk 
voor meer informatie op 
www.participatieplatform-
uithoorn.nl.
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Hier leest u welke evenementen er plaatsvinden voor het feest-
jaar Uithoorn 200 jaar. Uitgebreide informatie kunt u altijd terug-
lezen op www.uithoorn.nl/uithoorn200jaar

Februari Kunstestafette Schilderen

Maart  Kunstestafette pottenbakken en portret tekenen
14 maart Hindernis sjoelen
28 maart Sprookjestocht
28 maart Nostalgische avond De Kwakel toen en nu

4 april 1e horecabridgedrive Uithoorn

FEESTJAAR
 EVENEMENTEN

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 24 maart 2020 subsi-
die aan bij het Burgemeester Koot-
fonds.

Wie kan subsidie aanvragen
Stichting Burgemeester Kootfonds 
verleent	 	nanci le	steun	aan	ver-

Aanslagbiljet 
gemeentebelastingen 2020
Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2020 valt net als vorig jaar, 
eind februari weer op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke situa-
tie ontvangt u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2020 (onroerende 
zaakbelasting	( ZB),	afvalstoffenhef 	ng,	rioolhef 	ng)	en	de	honden-
belasting. Eigenaren met een woning moeten rekening houden met de 
onderstaande woonlasten: 

 2019 2020 mutatie mutatie 
   in € in %

gemiddelde woningwaarde  € 285.000   € 308.000   
(waarde 2020 = 2019 + 8% 
gemiddelde waardestijging 
woningen)    

OZB tarief eigenaar woning 0,1093% 0,1028%  
gemiddeld OZB bedrag 

eigenaar woning  € 311,51   € 316,62   € 0 5,11  1,6%
   
 
Afvalstoffenhef 	ng	
(eenpersoons) *  € 263,94   € 233,36   € -30,58  -11,6%

Afvalstoffenhef 	ng	
(meerpersoons) *  € 263,94   € 278,50   € 14,56  5,5%

Rioolhef 	ng	 	 	244,22			 	244,22		 	 		0 0-0  0,0%

* De raad heeft bij de behandeling van de programmabegroting 2020 
besloten om met ingang van 2020 onderscheid te maken in het tarief 
van een- en meerpersoonshuishoudens.

Betalen
Automatische incasso 
Als u via automatische incasso 
betaalt, schrijven wij het aanslag-
bedrag automatisch af in maxi-
maal 9 termijnen. Heeft u nog 
geen automatische incasso en 
wilt u dit aanvragen? Vul dan de 
bijgevoegde machtigingskaart bij 
uw aanslag in of download de-
ze op www.gemeentebelastin-
genamstelland.nl. Stuur de inge-
vulde machtigingskaart per post 
naar: Postbus 4, 1180 BA te Am-
stelveen. Wilt u de automatische 
incasso stoppen, of wilt u uw re-
keningnummer wijzigen? Geef dit 
dan ook schriftelijk aan via boven-
staand postadres.

QR-code 
U vindt de QR-code op de aan-
slag. U kunt met deze code een-
voudig de aanslag betalen. Het 
betalingskenmerk wordt auto-
matisch gevuld. U dient hiervoor 
wel een aparte QR-scan app. te 

downloaden. De QR-code werkt 
helaas niet via uw bank app.

iDEAL in MijnOverheid 
Heeft u aangegeven de aanslag 
digitaal te willen ontvangen via de 
berichtenbox van MijnOverheid? 
Dan kunt u betalen met iDEAL. 
Ook kunt u via de berichtenbox 
een digitale machtiging afgeven 
voor automatische incasso.

Betaling per bank 
Betaalt u via internetbankieren of 
per overschrijvingsformulier? Ver-
meld dan altijd het betalingsken-
merk of het aanslagnummer.

Meer informatie 
Heeft u vragen over de onder-
werpen, over de WOZ-waarde, 
de aanslag, betaling of het indie-
nen van bezwaar? Kijk op www.
gemeentebelastingenamstelland.
nl voor meer informatie of neem 
contact op via (020) 5404886 (be-
reikbaar tussen 8.30-17.00 uur).

enigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die binnen de ge-
meente Uithoorn (Uithoorn én De 
Kwakel) werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten. Zij 
kunnen op grond van hun activitei-
ten	 n	 	nanci le	positie,	aanspraak	
maken op steun van de stichting.

Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin. Stuur dan 
vóór 24 maart 2020 een onder-
bouwde subsidieaanvraag in via 
het aanvraagformulier op www.
uithoorn.nl. Stuur ook een zo re-
cent mogelijk inzicht in de finan-
ci le	positie	van	de	aanvrager	
mee. De aanvraag stuurt u aan 
bkf@uithoorn t.a.v. de heer T.J.J. 
Schrandt.

Kosten die niet vergoed 
worden
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen in 
normale uitgaven. Die moeten be-
taald kunnen worden uit de norma-
le inkomsten, zoals contributies en 
dergelijke.

Beslissing
De subsidieaanvragen worden in 
april 2020 door het bestuur van 
Stichting Burgemeester Kootfonds 
beoordeeld. Alle aanvragers krij-
gen schriftelijk bericht van de be-
slissing. 

Contact
Voor meer informatie, neem con-
tact op met de heer T.J.J. Schrandt, 
tel. (0297) 513185.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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	grif 	ekosten	in	rekening.	Het	besluit	
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat	er	geen	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	kan	een	 voor-
lopige	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 ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.

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

 TER INZAGE
•	 Geco rdineerd	vastgesteld	bestemmingsplan	 Prinses	Beatrixlaan	en	

Prins	Bernhardlaan	fase	1 	en	verleende	omgevingsvergunning	t.b.v.	de	
bouw van 18 woningen aan de Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhard-
laan te Uithoorn. Inzageperiode vanaf 23 januari 2020, t/m 4 maart 2020. 
Inlichtingen bij L. Schuijt, afdeling wonen en werken (0297) 513111.

•	 Vestiging	voorkeursrecht.	Vanaf	3	februari	2020	ter	inzage.	Inlichtingen	
bij J. Correljé, afdeling wonen en werken (0297) 513111.

•	 Wabo,	ambtshalve	wijziging,	ontwerpbeschikking,	het	ambtshalve	actu-
aliseren	van	de	omgevingsvergunning .	De	inrichting	betreft	een	onbe-
mand tankstation op de locatie Zijdelweg 53 te Uithoorn. Zaaknummer: 
8838100. Ter inzage via loket.odnzkg.nl vanaf 20 februari 2020 t/m 2 april 
2020. 

•	 Voorontwerpbestemmingsplan	Vuurlijn	15-21.	Inzageperiode	donderdag	
20 februari 2020 t/m woensdag 4 maart 2020. Inlichtingen bij afdeling wo-
nen en werken, mevr. A. Stevens (0297) 513111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2020-018463,	de	Vuurlinie,	het	aanpassen	van	de	weg	en	parkeerplaats	

de Batterij (ontvangen 03-02-2020);
•	 2020-017675,	Boterdijk	142,	het	bouwen	van	een	tuinkamer	 	veranda	

(ontvangen 03-02-2020);
•	 2020-019233,	Iepenlaan	9,	het	bouwen	van	een	berging	met	carport	en	

veranda (ontvangen 08-02-2020);
•	 2020-019236,	achter	de	Noorddammerweg	45,	het	vergroten	van	een	

kassencomplex en aanbrengen van 8 laaddocks (ontvangen 06-02-
2020);

•	 2020-020670,	Poelweg	2,	het	vergroten	van	een	bestaande	opslagloods	
(ontvangen 11-2-20);

•	 2020-020006,	Drechtdijk	12,	het	maken	van	een	dakkaper	en	dakkapel-
len (ontvangen 07-02-2020);

•	 2020-020774,	Bezworen	Kerf	4,	het	bouwen	van	een	bedrijfsgebouw	
(ontvangen 11-02-2020).

Uithoorn
•	 2020-017164,	Knobbelzwaan	145,	het	aanleggen	van	een	parkeerplek	

op eigen terrein (ontvangen 01-02-2020);
•	 2020-018518,	Wiegerbruinlaan	77,	het	afwijken	van	het	bestemmings-

plan	voor	een	 	tnesscentrum	(ontvangen	06-02-2020);
•	 2020-019231,	Ebro	146,	het	verkleinen	van	het	raam	in	de	voorgevel	

(ontvangen 07-02-2020).
Vervolg op volgende blz.
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VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
•	 2019-086039,	Hoofdweg	113,	het	uitbreiden	van	een	spuitcabine	(inge-

trokken 03-02-2020);
•	 2019-098905,	Poelweg	56,	het	vergroten	van	een	kassencomplex	en	

aanbrengen van 8 laaddocks (ingetrokken 11-02-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders 
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslister-
mijn met zes weken:
De Kwakel
•	 2019-098928,	Kwakelsepad	24,	voor	vergroten	van	de	woning	(verzon-

den 11-02-2020).
Uithoorn
•	 2019-099944,	Johan	de	Wittlaan	81,	het	realiseren	van	een	uitbouw	en	

het maken van een constructieve doorbraak (verzonden 03-02-2020).

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
•	 2019-094573,	Vuurlijn	78,	het	wijzigen	van	de	voorgevel	van	het	bijge-

bouw (verzonden 05-02-2020);
•	 2019-093846,	Pastoor	J.	van	Dijklaan	73,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

(verzonden 10-02-2020).
Uithoorn
•	 2019-097699,	Schermerhornlaan	20,	het	vergroten	van	de	woning	(ver-

zonden 05-02-2020);
•	 2019-091509,	Arthur	van	Schendellaan	100	A,	het	toevoegen	van	een	

maatschappelijke functie aan de bestemming aan sporthal De Scheg 
(verzonden 11-02-2020).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2020-019080,	Evenemententerrein	De	Kwakel,	aanvraag	evenementen-

vergunning Kwakel Open Air Festival op 13 juni 2020 (ontvangen 05-02-
2020).

Uithoorn
•	 2020-018447,	Randhoornweg	100,	aanvraag	evenementenvergunning	

muziekavond op 24 oktober 2020 (ontvangen 05-02-2020);
•	 2020-018834,	Grevelingen,	aanvraag	evenementenvergunning	voor	het	

organiseren van een radiostation bij Fort aan de Drecht op 9 mei 2020 
(ontvangen 06-02-2020);

•	 2020-019158,	Schans	17,	aanvraag	evenementenvergunning	“Uithoorns	
Mooiste	“De	Wandeling”	op	5	april	2020	(ontvangen	08-02-2020);

•	 2020-,	Arthur	van	Schendellaan	100a,	aanvraag	evenementenvergun-
ning	“Iedereen	doet	mee”	op	4	april	2020	(ontvangen	06-02-2020);

•	 2020-012667,	aanvraag	exploitatievergunning	horecabedrijf	Wilhelmina-
kade 11 (ontvangen 20-01-2020);

•	 2020-012683,	aanvraag	drank-	en	horecavergunning	horecabedrijf	Wil-
helminakade 11 (ontvangen 20-01-2020);

•	 2019-082259,	Marktplein,	aanvraag	evenementenvergunning	Amstel-
Proms op 20 juni 2020 (ontvangen 11-02-2020);

•	 2020-016468,	Randhoornweg	90,	aanvraag	evenementenvergunning	
Fietstocht op 5 april 2020 (ontvangen 29-01-2020).

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
•	 2019-076531,	Anjerlaan	1,	Fancy	Fair	R.K.	Basisschool	De	Zon	op	21	

maart 2020 (verzonden 04-04-2020);
•	 2020-013941,	Het	Fort	55,	aanwezigheidsvergunning	kansspelautoma-

ten 2020 (verzonden 10-02-2020);
•	 2019-084772,	Noorddammerweg	17,	exploitatievergunning	huisvesting	

tijdelijke arbeidsmigranten (verzonden 12-02-2020);
•	 2019-084773,	Noorddammerweg	19,	exploitatievergunning	huisvesting	

tijdelijke arbeidsmigranten (verzonden 12-02-2020);
•	 2019-093464,	Noorddammerweg	47,	exploitatievergunning	huisvesting	

tijdelijke arbeidsmigranten (verzonden 12-02-2020).
Uithoorn
•	 2019-092724,	Zijdelwaardplein,	tijdelijke	standplaatsvergunning	voor	de	

verkoop van oliebollen van 22 november t/m 31 december 2020 (verzon-
den 04-02-2020);

•	 2019-097775,	Randhoonweg	100,	Sport-	en	Spel	weekend	legmeervo-
gels van 19 t/m 21 juni 2020 (verzonden 06-02-2020);

•	 2019-088922,	Laan	van	Meerwijk	16,	evenementenvergunning	Lichtjes-
loop op 14 februari 2020 (verzonden 10-02-2020);

•	 2020-013395,	Thamerlaan,	vergunning	ingebruikname	gemeentegrond	
van 1 januari t/m 1 maart 2020 (verzonden 12-02-2020).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
•	 2020-012272,	Amsteldijk-Noord	3,	verklaring	van	geen	bezwaar	Doden-

herdenking op 4 mei 2020 (verzonden 13-02-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING UITBREIDEN VAN 
DE SPUIT- EN DROOGCABINE VOOR PLANTENBAKKEN ONTVANGEN 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester 
en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding inge-
volge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het uitbrei-
den van de spuit- en droogcabine voor plantenbakken. 
Ontvangstdatum melding: 15 januari 2020 
Melder: Nieuwkoop Europe B.V. 
Locatie: Hoofdweg 111, De Kwakel 
Zaaknummer: 9400477 
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag 
over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de 
website loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

KENNISGEVING Wabo, ambtshalve wijziging, ontwerpbeschikking 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester 
en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbe-
schikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

ter inzage heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot 
het ambtshalve actualiseren van de op 30 mei 2008 (kenmerk 1126) aan Tinq 
Uithoorn verleende omgevingsvergunning, om zo te kunnen voldoen aan de 
actuele wet- en regelgeving. De inrichting betreft een onbemand tankstation 
op de locatie Zijdelweg 53 te Uithoorn. Zaaknummer: 8838100.
Inzage 
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl on-
der bekendmakingen en (digitaal) bij: 
- gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. 
Zienswijzen 
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschik-
king naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.odnzkg.nl.  
Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelij-
ke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Re-
giebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen over deze pro-
cedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u ge-
bruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan con-
tact met u opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen 
de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als men belanghebben-
de is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over 
de ontwerpbeschikking.

START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
VUURLIJN 15-21 
Toelichting 
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn 
15-21 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 24 juli 2019 is gesloten 
voor het perceel Vuurlijn 15-21. Daarin is voor de gemeente als verplichting 
opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de 
geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het 
perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing twee ruim-
te voor ruimte woningen en een accommodatie voor recreatief nachtverblijf 
worden gerealiseerd, de bestaande bedrijfswoning aan de Vuurlijn 21 naar 
een burgerwoning wordt omgezet en de bestaande schuur aan de Vuurlijn 21 
wordt omgezet naar een accommodatie voor recreatief nachtverblijf. Voor-
liggend voorontwerpbestemmingsplan maakt de hierboven genoemde ont-
wikkelingen mogelijk. 
Inspraak 
Het voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21 ligt in het kader van de in-
spraakprocedure van donderdag 20 februari 2020 t/m woensdag 4 maart 
2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het vooront-
werp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Bin-
nen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college 
van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de in-
spraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure 
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Ieder-
een kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vast-
stelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe 
Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt 
wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend. 

Uithoorn, 19 februari 2020

Vervolg van vorige blz.

Uithoorn - Zo’n 100 basisscholie-
ren kwamen op 6 februari bij el-
kaar in het gemeentehuis voor de 
Kinderconferentie. De conferen-

tie, een van de activiteiten van ‘Uit-
hoorn 200 jaar’, was een groot suc-
ces. Burgemeester Heiliegers bij de 
opening: “Samen zorg je voor vei-

ligheid, werk en welzijn. Maar je 
moet het wel vreedzaam doen, an-
ders werkt het niet. Dat gold 200 
jaar geleden, en dat geldt nu nog!”

Kinderconferentie groot succes Wereldproblemen
Burgemeester Heiliegers open-
de de conferentie samen met de 
dagvoorzitters, o�cieel met bel 
en voorzittershamer. De dagvoor-
zitters waren afkomstig uit de 
Kindercommissie, net als de pre-
sentatoren. Die zetten de kinde-
ren aan het werk om in 10 work-
shops ideeën te verzinnen voor, 
zoals een van de presentatoren 
het zei, “wereldproblemen waar 
wij het verschil in willen maken!”

Holle Bolle Gijs
Aan het eind van de middag haal-
den de kinderen het net op, vol 
oplossingen voor een duurzaam, 
veilig schoon en sportief Uit-
hoorn. Bijvoorbeeld geen plas-
tic verpakkingen meer in super-
markten en snackbars; apps die 
niet werken tijdens het rijden en 
oversteeklichten die langer groen 
blijven als er veel �etsers staan, 
of mensen die niet snel kunnen 
oversteken. Holle Bolle Gijs-prul-
lenbakken die het leuk maken 
om rommel niet meer op straat te 
gooien. En wat dacht je van een 
klimmuur en een escape room 
mét regels om samen te spelen. 
Of een kennismakingsroute voor 
scholieren langs sportverenigin-
gen, met uitleg wat zij aan Fair 
Play doen.

Enorme inzet
Onderwijs-wethouder Ria Zijl-
stra was blij met de enorme inzet 
van de deelnemers en de Kinder-
commissie. “De gemeente heeft 
in 2017 haar handtekening gezet 
onder ‘Vreedzame School, Vreed-
zame Wijk’. Geweldig om te zien 
hoe jullie met 100 kinderen van 
Vreedzame scholen samenwer-
ken voor vreedzame wijken in 
een vreedzaam Uithoorn.”

Democratie
Ria vervolgde: ”Met sommige 

plannen kunnen jullie direct aan 
de slag; dat willen kinderen al-
tijd graag! Maar bij andere ideeën 
moeten jullie eerst nadenken hoe 
je het gaan doen. Hoeveel geld 
gaat het kosten, bijvoorbeeld? 
Wat vinden andere mensen in de 
gemeente van het idee? En wie 
wil meedoen aan de uitvoering? 
Dat hoort bij onze democratie. En 
dan is er nog de tijdcapsule, met 
jullie wensen en plannen voor 
over 30 jaar. Vandaag was de eer-
ste stap, maar wel direct een stap 
met zevenmijlslaarzen!”




