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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

Na succesvolle acties in voorgaande jaren heeft de gemeente Uithoorn opnieuw een zonnepanelenactie voor haar inwoners
van Uithoorn en De Kwakel. Het
Regionaal Energieloket verzorgt

de actie voor de gemeente. Op de
pagina Uithoorn doet duurzaam
in deze editie vindt u alle informatie over de zonnepanelenactie of
kijk voor informatie en aanmelden
op www.regionaalenergieloket.nl.

Werk in uitvoering
Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.
WERKZAAMHEDEN VIJZELGEMAAL ALFONS ARIËNSLAAN
Het vijzelgemaal (nr. 211) aan de kleine bomen rondom het nieuwe
Alfons Ariënslaan pompt het afval- gemaal geplant.
water naar de waterzuivering. Dit
vijzelgemaal is verouderd en wordt Planning
vervangen door een nieuw gemaal In de eerste twee weken van
met elektrische centrifugaal pom- maart beginnen we met kappen.
pen. Het nieuwe gemaal komt op We houden hierbij uiteraard redezelfde plaats en daarom wordt kening met het broedseizoen van
eerst het oude vijzelgemaal met vogels, dat half maart begint. In
de gehele betonconstructie ver- april wordt de aannemer geselecwijderd. Tijdelijke pompinstallaties teerd die het gemaal gaat verwijworden ingezet om de afvoer van deren en het nieuwe gaat plaatafvalwater te waarborgen.
sen. Door de lange levertijden van
materialen wordt in mei / juni geBomen
start met de werkzaamheden.
De bomen belemmeren de werkzaamheden om de nieuwe con- Vragen
structie te plaatsen. Vijf bomen Heeft u hierover, neem dan conzullen moeten wijken. Deze bo- tact op met de heer A.M. Muller
men staan niet op de bijzonde- via (0297) 513111 of per e-mail
re bomenlijst en zijn daarmee vol- via gemeente@uithoorn.nl ongens de APV vrijgesteld van de der vermelding van zaaknummer
kapvergunningsprocedure. Als het 2021-020808, vijzelgemaal Alwerk klaar is, worden weer nieuwe fons Ariënslaan.

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 voorlopig 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.

WERKZAAMHEDEN KLIMAATINSTALLATIE BIJ HET
GEMEENTEHUIS
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:
De klimaatinstallatie van het gegers (met hekken).
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu.
meentehuis Uithoorn is dringend • Heeft u een afspraak op het
aan vervanging toe. Vanaf eind
gemeentehuis en parkeert u
Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.
09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
2020 wordt al hard gewerkt in en
op het grote parkeerterrein
Let op: maatregelen ivm coronavirus.
op het gemeentehuis om de huiaan de Korte Boterdijk? Volg
dige
klimaatinstallatie
te
vervandan de omleidingsroute voor
Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte
gen. Bij vervanging van zo’n syvoetgangers naar de ingang
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App.
steem liggen duurzame keuzes
van het gemeentehuis.
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.
natuurlijk voor de hand. DaarBouw- en woningtoezicht
om heeft de gemeente gekozen 26 maart
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
voor een geheel gasloze klimaat- Op deze dag wordt het gemeenteBezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur
installatie. Door deze werkzaam- huis omgeschakeld van de oude
Ruimte huren?
heden is het ook nodig om buiten elektra op de nieuwe aansluiting
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren?
in de straat te werken. Netwerk- vanuit het transformatorhuis. Op
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren
beheerder Liander voert de werk- deze dag is er géén stroom in het
Openbare vergaderingen welstandscommissie
zaamheden in opdracht van de gemeentehuis van Uithoorn en is
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en
gemeente uit. Het kan zijn dat u het gemeentehuis gesloten. Gewethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt
overlast heeft van de werkzaam- volgen voor bezoekers gemeenu een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via
(0297) 513231.
heden. Wij vragen uw begrip hier- tehuis:
voor. De uitgebreide planning • Het gemeentehuis, de recepCommissievergaderingen
leest u op www.uithoorn.nl/werkitie, balieburgerzaken is deKijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn
nuitvoering. Maar let op:
ze dag gesloten en is er geen
dienstverlening mogelijk.
Burgemeester of wethouder spreken?
23
maart
•
De gemeente blijft wel telefoU kunt een afspraak maken via (0297) 513 111
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl
De aannemer legt vanaf het transnisch bereikbaar via (0297)
formatorhuis een nieuwe elek513111 of per e-mail gemeenRedactie
tra voedingskabel aan onder het
te@uithoorn.nl.
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl
voetpad aan de waterzijde van • Maakt u een afspraak via
het gemeentehuis. Gevolgen voor
www.uithoorn.nl/afspraak, dan
bezoekers gemeentehuis:
houdt het afsprakensysteem
• Deze dag is het voetpad langs
rekening met het wegvallen
de waterzijde naar de ingang
van deze dag.
van het gemeentehuis, hele- Wij helpen u graag verder op een
Doe mee met trainingen over (po- kind (4 t/m 6 jaar) gratis meedoen
maal afgesloten voor voetgan- ander moment.
sitief) opvoeden van uw (puber) met de sociale vaardigheidstraikind of laat uw kind meedoen ning van ‘De Rupsenclub’.
met een sociale vaardigheidstraining of een weerbaarheids- Piep de Muis
training. Met deze trainingen krij- Vanaf 16 maart begint de training
gen u en uw kind handvatten voor ‘Piep zei de muis. Deze training
sociaal-emotionele problemen, is voor kinderen (en ouders) die
weerbaarheid en positief opvoe- een extra steuntje in de rug kunden. Inwoners uit de gemeente nen gebruiken omdat ze thuis of
Uithoorn kunnen deze trainingen in hun directe omgeving te maken
volgen. Binnenkort beginnen de hebben met stress en spanninVERDERE WERKZAAMHEDEN
trainingen:
gen, bijvoorbeeld door een scheiding, ziekte, depressie of geweld. Vanaf 29 maart begint Liander water. Deze werkzaamheden nemet het verwijderen van het oude men wel wat tijd in beslag maar
Rupsenclub
Heeft je kind moeite met weer- Meer informatie, andere trainin- elektratracé. Dit tracé loopt vanaf Liander probeert de overlast zobaarheid, zelfvertrouwen of moei- gen bekijken en aanmelden via het politiebureau, via de hoofdin- veel mogelijk te beperken. Het
te in de omgang met andere kin- www.uithoorn.nl/jeugdhulptrainin- gang van het gemeentehuis rich- gemeentehuis zal altijd bereikting het parkeerterrein langs het baar blijven, net als de Meerlaan.
deren? Via de gemeente kan je gen

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

Woordenwedstrijd
Met welk woord inspireert u de gemeente Uithoorn? U heeft nog tot
1 maart om uw woord voor op het
kunstwerk in te zenden. Op www.
uithoorndenktmee.nl onder projecten: Kunstwerk Uithoorn 200
jaar vindt u alle informatie over het
kunstwerk en de woordenwedstrijd.

Ligt er een woord op het puntje van
uw tong? Stuur uw woord in via
200jaar@uithoorn.nl. Uit alle inzendingen kiest de jury in de week van
22 t/m 28 maart 7 woorden voor op
het kunstwerk. En natuurlijk zetten
we ook de bedenkers van de winnende woorden in het zonnetje.

Financieel café

Jeugdhulptrainingen

Wist je
dat?
De gemeente Uithoorn verschillende mogelijkheden en
regelingen heeft om inwoners
met een krappe beurs te ondersteunen? Deze regelingen
staan op de website www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Op deze site staat bijvoorbeeld
informatie over onze schuldhulpverlening. De schuldhulpverleners ondersteunen onder
andere bij het maken van een
overzicht van uw inkomsten
en uitgaven, bij het maken van
betaalafspraken met schuldei-

sers en bij een dreigende situatie, zoals huisuitzetting of afsluiting gas, water, licht.
Denkt u dat de schuldhulpverlening kan helpen?
Maak dan een afspraak via
het Sociaal Loket. Zij zijn te
bereiken van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot
10.30 uur via (0297) 513
111. Een e-mail sturen kan
ook: schuldhulpverlening@
uithoorn.nl.

Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat ook informatie
over het aanvragen van bijzondere bijstand, kwijtschelding voor
gemeentebelastingen, hoe je een aanvraag kan doen voor een
computer voor schoolgaande kinderen, de Voedselbank en nog
veel meer.

Tweede Kamerverkiezing 2021
Maatregelen in het stemlokaal
17/3

Woensdag
17 maart van
07.30-21.00 uur.

15/3

Maandag 15 en dinsdag 16
maart van 07.30-21.00 uur,
vooral voor risicogroepen.

Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2021 valt net als vorig jaar,
eind februari weer op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie ontvangt u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2021 (onroerende
zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing) en de hondenbelasting. Eigenaren met een woning moeten rekening houden met de
onderstaande woonlasten :
2020

2021

gemiddelde woningwaarde
(waarde 2021 = 2020 + 7% gemiddelde
waardestijging woningen)

€ 309.000 € 331.000

OZB-tarief eigenaar woning

0,1028%

0,0985%

gemiddeld OZB-bedrag eigenaar woning

€ 318,00

€ 325,96

Afvalstoffenheffing (eenpersoons)

€ 233,36

€ 241,96

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

€ 278,50

€ 287,10

• Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers
in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Rioolheffing

€ 244,22

€ 234,86

• Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij hun handen desinfecteren.

Betaalmogelijkheden
Automatische incasso
Als u via automatische incasso betaalt, schrijven wij het aanslagbedrag automatisch af in maximaal 9
termijnen. Heeft u nog geen automatische incasso en wilt u dit aanvragen? Vul dan de bijgevoegde
machtigingskaart die u bij de aanslag vindt of download deze op
www.gemeentebelastingenamstelland.nl. Stuur de ingevulde

16/3

Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op
de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar
het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand
machtigen om uw stem uit te brengen.

.

Aanslagbiljet gemeentebelastingen 2021

• In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.

• Kiezers dragen een mondkapje.
• Stembureauleden dragen mondkapjes en indien nodig wegwerphandschoenen.
• Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en waarvan
de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.
• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.

• Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.
• Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur
schoongemaakt.
• Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen desinfecteren.

Hulp nodig bij het stemmen?
Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal?
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.
Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw
gemeente, of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Meer informatie?
Kijk op www.elkestemtelt.nl of
op de website van uw gemeente.

Elke stem

telt

Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021
Ook in deze coronatijd zorgen we
ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Uiterlijk
op woensdag 3 maart ontvangt u
de stempas thuis. Met die stempas en een geldig identiteitsbewijs kunt u op woensdag 17 maart
uw stem uitbrengen in een stemlokaal. In het stemlokaal gelden
coronamaatregelen. Kijk op www.
waarismijnstemlokaal.nl waar u
kunt stemmen.
Gezondheidscheck
Kiezers ontvangen voorafgaand
(bij de stempas) aan de stemming
een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten
beantwoorden. Kiezers die niet alle vragen in de gezondheidscheck
met ‘Nee’ kunnen beantwoorden, stemmen niet in persoon in
het stemlokaal. U kunt een andere kiezer machtigen om voor u te
stemmen.
Vanwege het coronavirus zijn er
dit jaar extra mogelijkheden om
uw stem uit te brengen.
· Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten een
aantal stemlokalen al open op
maandag 15 en dinsdag 16
maart.
· Kiezers van 70+ kunnen ook
per brief stemmen. De briefstem kan per post worden verstuurd of worden afgegeven bij
een gemeentelijk afgiftepunt.
· Kunt u zelf niet komen stemmen in het stemlokaal, doordat u coronaklachten heeft?
Dan kunt u iemand machtigen
om voor u te stemmen. Kijk op

de achterkant van de stempas
hoe u dit kunt doen of op www.
uithoorn.nl/verkiezingen.
Stempas kwijt of niet ontvangen?
Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. Dat kunt
u schriftelijk of mondeling doen tot
uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur
(burgerzaken@uithoorn.nl of via
(0297) 513 111).
Extra maatregelen tijdens
het stemmen
Er worden maatregelen getroffen
om ervoor te zorgen dat het voor
kiezers veilig is om te stemmen en
het voor stembureauleden veilig is
om hun werk te doen in de stemlokalen. Er zijn per gemeente meer
stemlokalen beschikbaar. Zo verminderen we het aantal mensen
per stemlokaal. In elk stemlokaal
is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk
wordt en of iedereen zich aan de
maatregelen houdt in het stemlokaal. In het stemlokaal worden
potloden, stemhokjes, tafels, etc.
geregeld schoongemaakt. Verder
moet u als kiezer in het stemlokaal
een mondneuskapje dragen, 1,5
meter afstand houden en bij binnenkomst de handen desinfecteren.
Vervroegd stemmen voor
risicogroepen.
Voor kiezers in risicogroepen
gaan er twee stemlokalen in de
gemeente open op 15 en 16
maart. Wie onder deze risicogroep valt, vindt u op de website
van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30-21.00 uur.
U vindt de stembureaus op het gemeentehuis van Uithoorn en in het
Dorpshuis De Quakel.
Kiezers van 70+ kunnen per
brief stemmen
Kiezers van 70 jaar of ouder ontvangen een zogenaamde stempluspas. Met deze stempluspas
kunnen 70-plussers hun stem uitbrengen in het stemlokaal, een
andere kiezer machtigen om hun
stem voor hen uit te brengen of
per brief stemmen. Vanaf maandag 22 februari ontvangt u alles
wat u nodig heeft om per brief te
stemmen: stempluspas en gezondheidscheck (enkele vragen
over het coronavirus) en afzonderlijk vanaf 26 februari de briefstembescheiden: briefstembiljet en briefstembiljetenvelop, uitleg briefstemmen en een voorgeadresseerde retourenvelop. U
kunt uw briefstembiljet via de bijgeleverde retourenvelop opsturen
via de post (brievenbus) of vanaf
10 maart tot en met 17 maart op
werkdagen afgeven op de speciale afgiftepunten in het gemeentehuis in Uithoorn of in de ontmoetingsruimte van Sint Jans Geboortekerk in De Kwakel. Deze afgiftepunten zijn geopend van 9.0017.00 uur. Op 17 maart zijn de afgiftepunten geopend van 07.30
uur tot 21.00 uur.
Handige websites
· www.uithoorn.nl/verkiezingen
· www.elkestemtelt.nl
· www.waarismijnstemlokaal.nl

machtigingskaart per post naar:
Gemeentebelastingen Amstelland
Postbus 4, 1180 BA te Amstelveen
Wilt u de automatische incasso
stoppen, of wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Geef dit dan ook
schriftelijk aan via bovenstaand
postadres.
QR-code
U vindt de QR-code op de aanslag. U kunt met deze code een-

voudig de aanslag betalen. Het
betalingskenmerk wordt automatisch gevuld. U moet hiervoor wel
een aparte QR-scan app. 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? Vermeld dan altijd het betalingskenmerk of het aanslagnummer.
Meer informatie
Heeft u vragen over de onderwerpen, over de WOZ-waarde,
de aanslag, betaling of het indienen van bezwaar? Of heeft u betalingsproblemen, bijvoorbeeld
door corona of door de Kinderopvangtoeslagaffaire? Kijk op www.
gemeentebelastingenamstelland.
nl voor meer informatie of neem
telefonisch contact op via (020)
5404886 (bereikbaar tussen 8.30
en 17.00 uur).

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 officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.
nl en op https://zoek.officielebekendmakingen.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 liggen 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, 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 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, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft
gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan
dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met
uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet
opgeschort. Om ervoor te zorgen 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 beroep 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 bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via https://
loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten 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
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 indienen. 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 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 verkeers-

besluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.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 ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente 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 omgevingsvergunning 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. Inlichtingen bij loket.odnzkg.nl of
via 088-567 0200.
• Besluit vesting voorkeursrecht Schansgebied. Inzageperiode van vrijdag 5 februari 2021 t/m 4 maart
2021. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken dhr.
J. Correljé (0297) 513 111.
• Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17. Inzageperiode vanaf donderdag 25 februari 2021 tot en met
woensdag 7 april 2021. Inlichtingen bij mevrouw A.
Stevens (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2021-018540, Schootsveld 12, het plaatsen van een
dakkapel. (ontvangen 05-02-2021);
• 2021-018945, Arthur van Schendellaan 51a, het
aanvragen van tijdelijke huisvesting. (ontvangen 0802-2021);
• 2021-018952, Zijdelweg 71, het plaatsen van lichtmastreclame. (ontvangen 08-02-2021);
• 2021-020498, Admiraal de Ruyterlaan 24A, het
plaatsen van een overkapping en het vervangen van
een houten berging. (ontvangen 12-02-2021);
• 2021-020503, Helene Swarthlaan 39, het vervangen van een dakkapel. (ontvangen 14-02-2021);
• 2021-020558, Couperuslaan 9, het vergroten van
de woning. (ontvangen 04-01-2021);
• 2021-021379, Tesselschadelaan 1, het plaatsen
van een dubbel dakkapel met nekverhoging. (ontvangen 15-02-2021).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-113176, Helene Swarthlaan 9, het plaatsen
van een dakkapel (vergunningsvrij, verzonden 0802-2021);
• 2020-104299, Anne Franklaan 1, het bouwen van
een aanbouw aan de tandartsenpraktijk (ingetrokken, verzonden 09-02-2021).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het
college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de
beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2020-110384, het bouwen van 37 woningen op het
perceel Vinckenbuurt Allure aan de Amstel (verzonden 16-02-2021).

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
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
• 2020-104306, Jaagpad 12, het aanleggen van een steiger (verzonden
01-02-2021);
• 2020-104301, Jaagpad 13a, het plaatsen van een steiger (verzonden
01-02-2021);
• 2020-110883, Drechtdijk 38, het verbreden van de brug (verzonden 1002-2021);
• 2020-109773, Cotoneaster 21 en 31, het dichtzetten van een oversteek
tussen 2 bedrijfsgebouwen (verzonden 10-02-2021);
• 2020-092268, Anemoonlaan 14, 16, 18, 20 en 61, 63, 65, 67, het bouwen van 8 woningen (verzonden 11-02-2021).
Uithoorn
• 2020-109600, Schans 108, het wijzigen van de functie van horeca en
bedrijfswoning naar twee woningen (verzonden 10-02-2021);
• 2021-016150, Colijnlaan 152, het veranderen van een kozijn (verzonden 17-02-2021).
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2021-018340, het aanvragen van een standplaatsvergunning. (ontvangen 07-02-2021);
• 2021-019935, Wederik 3-49, voor het plaatsen van een schafkeet, een
ecotoilet en een opslagcontainer van 3 maart t/m 9 april 2021. (ontvangen 11-02-2021).
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.
Uithoorn
• 2020-112636, Koningin Julianalaan 22-24, exploitatievergunning (verlenging) horecabedrijf tot 16 februari 2024 (verzonden 16-02-21).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN UITHOORN / DE KWAKEL
• 2021-011151, het plaatsen van reclameborden voor de campagne ‘Mono’ van de Vervoerregio Amsterdam van 12 t/m 26 april 2021 (verzonden 09-02-2021);
• 2021-011581, het plaatsen van reclameborden voor de ‘Snelheidscampagne’ van de Vervoerregio Amsterdam van 17 t/m 31 mei 2021 (verzonden 09-02-2021);
• 2021-011643, het plaatsen van reclameborden voor de campagne
‘BOB’ van de Vervoerregio Amsterdam van 19 juli t/m 2 augustus 2021
(verzonden 15-02-2021);
• 2021-011645, het plaatsen van reclameborden voor de campagne
‘doortrappen’ van de Vervoerregio Amsterdam van 2 t/m 16 augustus
2021 (verzonden 15-02-2021);
• 2021-011646, het plaatsen van reclameborden voor de campagne
‘Scholen zijn weer begonnen’ van de Vervoerregio Amsterdam van 23
augustus t/m 6 september 2021 (verzonden 15-02-2021).
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
VUURLIJN 17
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17 met identificatiecode NL.IMRO.0451.
BPVuurlijn17-ON01 met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De bedrijfsvoering van het voormalige glastuinbouwbedrijf aan Vuurlijn
17 is gestaakt. Een deel van de opstallen is al gesloopt. Voor de kavel is
een initiatief om één tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17 te realiseren. Belangrijk is dat het planvoornemen zorgvuldig landschappelijk ingepast wordt vanwege de ligging in de Stelling van Amsterdam. De tweekapper wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmingsplan Vuurlijn 17.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17 ligt vanaf donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl
met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn17-ON01. Daarnaast

WWW.UITHOORN.NL

ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden
van het gemeentehuis.

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 24 februari 2021
VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN DIVERSE LOCATIES
UITHOORN

De gemeente Uithoorn heeft tien nieuwe locaties aangewezen voor laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brusselflat
Potgieterplein thv nummer 4
Schumanflat
Sportlaan thv zwembad De Otter
Buitenhof bij het parkeerterrein
Geometrielaan thv nummer 88
Weegbree thv nummer 37
Tesselschadelaan thv nummer 14
Kuifmees thv nummer 1
Burg. Brautigamlaan 49

Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale
bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, als zij het niet eens zijn met
de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant
bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.

