
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

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

Vanaf 25 februari gelden weer de normale openingstijden en nemen 
we afscheid van:
• het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 

mensen binnen zijn;
• de verplichte 1,5 meter afstand;
• het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het 

onderwijs of in de winkel;
• een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoor-

beeld de horeca.

Nachtclubs, discotheken, festivals en evenementen open
Dat betekent dus dat ook de grote nachtclubs, discotheken, festivals 
en evenementen weer onbeperkt opengaan. Op plekken binnen waar 
meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats 
hebben, bijvoorbeeld in de nachthoreca of op festivals, moet iedereen 
een negatieve testuitslag laten zien. Dit geldt niet voor doorstroomlo-
caties zoals beurzen en congressen.

Mondkapje in OV blijft
Om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om veilig te reizen, 
blijft het ook vanaf 25 februari nog verplicht om een mondkapje te dra-
gen in het openbaar vervoer en op de luchthaven.

Coronamaatregelen 
vanaf 25 februari

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
- 738.529 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 26.082 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
Tot nu toe hebben 423.393 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 06 32% 52% 13%
Week 04 35% 50% 13%
Week 02 40% 45% 14%

Uitleg
Onder volledig gevaccineerd vallen de mensen met 2 vaccinaties, 
mensen met 1 Janssen-vaccin en mensen die na een coronabesmet-
ting met 1 vaccinatie volledig gevaccineerd zijn.

Positief geteste personen
In week 6 (7 februari t/m 13 februari) is het aantal positief geteste men-
sen in Amsterdam-Amstelland met 6% afgenomen vergeleken met de 
week daarvoor. In Diemen en Ouder-Amstel werden afgelopen week 
vrijwel evenveel besmettingen waargenomen als de week daarvoor. In 
Aalsmeer namen de besmettingen toe en in de overige gemeenten na-
men de besmettingen af vergeleken met de voorgaande week.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 6   Week 4

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
838 2.774  1.106 3.662

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelo-
pen week bij een GGD-testlocatie liet testen was 18% lager dan de 
week ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag daal-
de naar 55%

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 6   Week 4

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
1.349 4.466  1.986 6.575

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn week 6

De geldplannen zijn te vinden via 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen onder het kopje 
‘online geldplannen’. Het invullen van de plannen is gratis.

De gemeente Uithoorn aange-
sloten is bij Startpunt Geldza-
ken om bewoners en onder-
nemers te helpen meer grip 
te krijgen op hun geldzaken? 
Startpunt Geldzaken stelt ano-
niem online geldplannen be-
schikbaar voor huishoudens 
in verschillende omstandig-
heden. In Uithoorn hebben tot 
nog toe ruim 400 mensen ge-
bruik gemaakt van deze moge-
lijkheid. Het kan bijvoorbeeld 

uitkomst bieden voor mensen 
die meer geld over zouden wil-
len houden, in financiële pro-
blemen zitten, maar ook voor 
mensen die geld willen sparen 
voor de studie van (klein)kin-
deren. Ook zijn er plannen be-
schikbaar voor jongeren, men-
sen die scheiden of met pen-
sioen gaan, statushouders en 
ondernemers. De geldplannen 
geven praktische tips en hand-
vatten. 

De provincie Noord-Holland voert 
onderhoud uit aan het Amste-
laquaduct (25 en 26 februari) en 
de Waterwolftunnel (11 t/m 13 
maart). Het verkeer op de N201 
wordt tijdens de werkzaamheden 
omgeleid en moet rekening hou-
den met enige vertraging. 

Afsluiting N201 ter hoogte 
van het Amstelaquaduct
De N201 wordt ter hoogte van het 
Amstelaquaduct afgesloten van 
vrijdagavond 25 februari (20.00 
uur) tot zaterdagochtend 26 fe-
bruari (05.00 uur). Lokaal verkeer 
tussen het kruispunt Amsterdam-
seweg met de N201 in Uithoorn 
en de aansluiting met de N196 in 
De Ronde Venen wordt met be-
bording omgeleid via de Amster-
damseweg en de N196 (en vice 
versa). Doorgaand verkeer wordt 
via de A9 geleid.

Afsluiting N201 ter hoogte 
van de Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt afge-
sloten van vrijdagavond 11 maart 
(19.00 uur) tot zaterdagochtend 
12 maart (06.00 uur) en van za-
terdagavond 12 maart (19.00 
uur) tot zondagochtend 13 maart 
(06.00 uur). Het verkeer op de 
N201 wordt met bebording om-
geleid tussen de Legmeerdijk in 
Aalsmeer en de aansluiting met 
de Fokkerweg in Haarlemmer-
meer via de N231 en de N232.

Meer informatie
Met vragen over werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en om-
wonenden contact opnemen met 
het Servicepunt van de provin-
cie via 0800 - 0200 600 (gratis) of 
per mail: servicepunt@noord-hol-
land.nl of kijk op www.noord-hol-
land.nl/Actueel/Nieuws 

Afsluiting N201 door onderhoud aan 
Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

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



Schriftelijke volmacht
U kunt een schriftelijke volmacht 
aanvragen als u op de dag van de 
verkiezing niet in staat bent om zelf 
aan de stemming deel te nemen 
en u geen volmacht kunt verlenen 
door overdracht van uw stempas.

Ook als u op de dag van de stem-
ming helemaal geen legitimatie 
heeft, kunt u aan iemand anders 
een volmacht geven om voor u te 
gaan stemmen. U kunt dit alleen 
doen door een schriftelijke vol-
macht te geven aan een kiezer in 
Uithoorn die wel een geldig legiti-
matiebewijs heeft. 

In beide gevallen kunt u een formu-
lier opvragen of afhalen bij de afde-
ling burgerzaken van het gemeen-
tehuis. U vult hierop uw gegevens 
in en de gegevens van degene die 
voor u gaat stemmen, ondertekent 
beide het formulier en levert het for-
mulier uiterlijk 11 maart 2022 weer 
in bij de afdeling burgerzaken. U 
kunt ook een formulier downloa-
den van de website www.uithoorn.
nl/verkiezingen. U vult hierop uw 

gegevens in en de gegevens van 
degene die voor u gaat stemmen, 
ondertekent beide het formulier/
de formulieren en levert het for-
mulier ook uiterlijk vrijdag 11 maart 
2022 weer in bij de afdeling burger-
zaken. U kunt ook de formulieren 
na ondertekenen scannen naar 
verkiezingen@uithoorn.nl. Een 
eenmaal gegeven volmacht kan 
niet worden ingetrokken en de vol-
machtgever mag niet zelf aan de 
verkiezing deelnemen. 

Stemmen bij onderhandse 
volmacht
Als u zelf niet in de gelegenheid 
bent uw stem uit te brengen, kunt 
u iemand machtigen dit voor u te 
doen. U moet dan op de achterkant 
van uw stempas(sen) het gedeelte 
VOLMACHTBEWIJS invullen, sa-
men met degene die voor u gaat 
stemmen. U moet allebei tekenen 
en u geeft een kopie van uw legiti-
matiebewijs aan de gemachtigde. 
De gemachtigde moet uw stem ge-
lijktijdig met de eigen stem uitbren-
gen en mag niet meer dan 2 mach-
tigingen hebben aangenomen. 

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 

Bomenkap Wederik Uithoornlijn
Om de Uithoornlijn aan te kunnen leggen, verwijdert de aannemer de 
laatste bomen in de week van 28 februari. Deze bomen staan bij de 
Wederik in de bocht langs de spoordijk en in het laatste gedeelte van 
Aan de Zoom (richting de spoordijk) en bij de Weegbree nabij bushlate 
Kootpark. Daarnaast worden langs de busbaan nog een paar bomen 
weggehaald. Deze bomen raken straks de bovenleiding als ze blijven 
staan en op deze plek doorgroeien. Deze werkzaamheden worden 
buiten het broedseizoen uitgevoerd.

Verplaatsing bushalte Burg. Kootlaan naar Faunalaan
Ter hoogte van de Burgemeester Kootlaan sluit de nieuwe tram – van-
af de spoordijk – aan op de bestaande busbaan. Vanaf dat punt tot aan 
het eindpunt bij het Spoorhuis maken de tram en de bus straks geza-
menlijk gebruik van de bestaande bus- en trambaan. Om te voorko-
men dat stilstaande bussen de tram hinderen, wordt de bushalte van 
de Burgemeester Kootlaan verplaatst naar de kruising met de Fauna-
laan. In overleg met omwonenden is besloten om ook de fiets- en voet-
gangersoversteek bij de huidige bushalte te verwijderen. Vanaf half 
augustus 2022 vervalt de bushalte Burgemeester Kootlaan en daar-
mee ook de oversteek. De nieuwe bushaltes komen nabij de Fauna-
laan en worden in twee fases gemaakt. Reizigers worden vooraf ge-
informeerd.

Extra groen
Na het verwijderen van de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan 
worden er op de aangegeven compensatielocatie struiken gepland, 
zoals laurierkers, vuilboom, meidoorn, rode kornoelje en hazelaar. 
Achter de bushalte bij de J.P. Sweelinckweg worden in overleg met 
dirct omwonenden extra groen om de bushalte zoveel mogelijk aan 
het zicht te onttrekken.

Extra oppervlak water naast Wederik
Voor de aanleg van de trambaan op de spoordijk worden op enkele lo-
caties bestaande delen van watergangen gedempd. Op andere loca-
ties wordt extra ruimte gemaakt voor water. Dit wordt gedaan om om 
de hoeveelheid oppervlaktewater in het gebied gelijk te houden. In de 
ontwerpfase van de Uithoornlijn was er geen directe noodzaak om in 
de bocht tussen Buitendijks en Wederik extra wateroppervlak te gra-
ven. Daarmee kon de huidige inrichting – gras – behouden blijven. Tij-
dens het verder uitwerken van het ontwerp kwam naar voren dat een 
extra waterpartij in de bocht toch noodzakelijk is om het waterpeil in 
stand te houden. Ook wordt er aan de woningzijde herstelwerkzaam-
heden aan de beschoeiing van de watergang uit. 

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. 

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 emailnotifica-
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.

G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G 
M A A R T  2 0 2 2

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 stembureau-
leden, voor dagdeel 1 (07.00 uur 
tot 14.00 uur) en reserveleden 
voor zowel dagdeel 1 als dagdeel 
2. 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.

Uiterlijk 2 maart 2022 moet u uw 
stempas hebben ontvangen, als 
u kiesgerechtigd bent voor de-
ze verkiezing. Zonder stempas 
kunt u niet stemmen. Tot uiter-
lijk vrijdag 11 maart 2022, 17.00 
uur, kunt u tijdens de openingstij-

den bij de afdeling burgerzaken 
van het gemeentehuis persoonlijk 
een vervangende stempas aan-
vragen, als u geen stempas heeft 
ontvangen of deze kwijt bent. U 
moet een geldig legitimatiebewijs 
laten zien.

Op 14 tot en met 16 maart 2022 
zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen Wilt u weten welke politieke 
partijen het beste bij u passen? 
De stemhulp voor de gemeente-
raadsverkiezing in de gemeente 

Uithoorn is nu online: https://mijn-
stem.nl/gemeenteuithoorn#!/ 

EXTRA STEMBUREAULEDEN GEZOCHT!

STEMPAS KWIJT OF NIET ONTVANGEN?

STEMMEN EN GELDIGE LEGITIMATIE

STEMHULP GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ONLINE 

STEMMEN BIJ VOLMACHT

STEMMEN OP 14 EN 15 MAART
VERKIEZINGSMARKT (ONDER VOORBEHOUD)

WERKZAAMHEDEN

WWW.UITHOORN.NL

Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2022 valt net als vorig jaar, 
eind februari weer op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke situa-
tie ontvangt u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2022 (onroerende 
zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing). De hondenbe-
lasting is met ingang van 2022 afgeschaft. Eigenaren met een woning 
moeten rekening houden met de onderstaande woonlasten: 

2021 2022

gemiddelde woningwaarde € 341.000 € 375.000
(waarde 2022 = 2021 + 10% gemiddelde 
waardestijging woningen)

OZB tarief eigenaar woning 0,0985% 0,0926%

gemiddeld OZB bedrag eigenaar woning € 336,00 € 347,00

Afvalstoffenheffing (eenpersoons) € 241,96 € 277,56

Afvalstoffenheffing (meerpersoons) € 287,10 € 322,70

Rioolheffing € 234,86 € 234,86

Betalen
Automatische incasso 
Als u via automatische incasso betaalt, schrijven wij het aanslagbe-
drag automatisch af in maximaal 9 termijnen. Heeft u nog geen au-
tomatische incasso en wilt u dit aanvragen? Vul dan de bijgevoeg-
de machtigingskaart in of download deze op www.gemeentebelas-

Aanslagbiljet gemeentebelastingen 2022

Volgens de Kieswet is stemmen 
alleen mogelijk met een geldig 
identiteitsdocument. Het is ook 
mogelijk uw stem uit te brengen 

als u alleen in het bezit bent van 
een verlopen identiteitsdocu-
ment. Dit document moet geldig 
zijn tot 17 maart 2017 of later.

Er zijn twee stemlokalen in de gemeente open op 14 en 15 maart: 
• Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16;
• Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16.

Adressen van alle stembureaus op 16 maart:
• Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 
• Gymzaal Meerwijk, Eendracht 4 
• KnA-gebouw (muziek ver), Legmeerplein 49
• Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16
• Alkwin Kollege, Weegbree 55 (ingang Geertruidahoeve)
• Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27
• Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
• Evangelische Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3
• Sportvereniging KDO, Vuurlijn 51
• Legmeervogels, Randhoornweg 100
• Thamerkerk, Amsteldijk Noord 1
• Poldersport de Kwakel, Boterdijk 91
• De Schutse P.G.U., De Mérodelaan 1
• ’t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. De stemlokalen 
zijn open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. 

Op 26 februari begint in De Kwa-
kel op het dorpsplein de eerste 
de verkiezingsmarkt. De tweede 
en derde verkiezingsmarkt is in 
winkelcentrum Amstelplein op 5 

maart en in winkelcentrum Zijdel-
waard op 12 maart. Van 10.00 – 
16.00 uur kunt u op deze dagen 
met de politieke partijen in ge-
sprek.

tingenamstelland.nl. Stuur de ingevulde machtigingskaart per post 
naar: Postbus 4, 1180 BA te Amstelveen. Wilt u de automatische incas-
so 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 eenvoudig 
de aanslag betalen. Het betalingskenmerk wordt automatisch gevuld. 
U moet 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 auto-
matische incasso.

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

Meer informatie 
Heeft u vragen over de onderwerpen, over de WOZ-waarde, de aan-
slag, betaling of het indienen van bezwaar? Of heeft u betalingsproble-
men, bijvoorbeeld door corona of door de Kinderopvangtoeslagaffai-
re? Kijk op www.gemeentebelastingenamstelland.nl voor meer infor-
matie of neem telefonisch contact op via 020 - 540 48 86 (bereikbaar 
tussen 8:30 en 17:00 uur).
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-007655, Grevelingen 30, het plaatsen van PV panelen (verzon-

den 16-02-2022); 
• 2022-016255, Randweg 5, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 

17-02-2022).

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk
De Kwakel
• 2022-021578, Kerklaan, evenementenvergunning Koningsdag op 27 

april 2022 (ontvangen 12-02-2022);
• 2022-021956, Evenementenlaan, evenementenvergunning Polder-

feest van 3 t/m 7 augustus 2022 (ontvangen 14-02-2022);
• 2022-021954, Evenementenlaan, evenementenvergunning Kermis De 

Kwakel van 2 t/m 6 september 2022 (ontvangen 14-02-2022);
• 2022-022507, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit Bok-

kentocht op 23 april 2022 (ontvangen 16-02-2022);
• 2022-022513, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit 5 jarig 

jubileum van het café op 1 april 2022 (ontvangen 16-02-2022);
• 2022-022530, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit Ko-

ningsnacht op 26 april 2022 (ontvangen 16-02-2022);
• 2022-022519, Drechtdijk 21, aanvraag ontheffi ng artikel 35 Alcoholwet 

voor Koningsnacht, 5 jarig jubileum en de Kermis. (ontvangen 16-02-
2022).

Uithoorn
• 2022-021025, Prins Bernhardlaan / Alexanderpoort, ingebruikname ge-

meentegrond (bouwplaats) van 28 februari t/ 12 december 2022 (ont-
vangen 10-02-2022); 

• 2022-021170, evenementenvergunning Avond4daagse Uithoorn 2022 
van 31 mei t/m 3 juni 2022 (ontvangen 11-02-2022);

• 2022-018128, Oranjepark, evenementenvergunning Allerzielen op 2 
november 2022 (ontvangen 09-02-2022); 

• 2022-022773, C. Verolmelaan 160, melding snuffelmarkt van 6 t/m 9 
april 2022 (ontvangen 16-02-2022).

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
• 2022-011268, Wilhelminakade 13 en 23, Alcoholwetvergunning (ver-

zonden 10-02-2022);
• 2022-117993, Koningin Julianalaan 16, Exploitatievergunning horeca-

bedrijf (verzonden 17-02-2022).

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. In-

zageperiode van 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022. 
Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Rectifi catie: 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.

• Defi nitief 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.

• Bestemmingsplan ‘Voormalig Connexxionterrein’ en het besluit voor 
het vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende stukken). Inza-
ge periode van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022. Inlichtingen bij 
R. Noorhoff, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘VOORMALIG CONNEXXIONTERREIN UITHOORN’ EN BESLUIT 
HOGERE WAARDEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en ar-
tikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het gewijzigde vast-
gestelde bestemmingsplan ‘Voormalig Connexxionterrein Uithoorn’ en het 
besluit voor het vaststellen van hogere waarden is vrijgegeven voor ter in-
zage legging. 
Toelichting bestemmingsplan
De nieuwe eigenaar van het voormalige terrein van Connexxion aan de 
Sportlaan te Uithoorn heeft het plan om het terrein te herontwikkelen tot 
woningbouw. In overleg met de gemeente is een plan gemaakt dat aan-
sluit bij de gemeentelijke doelstellingen. Om het plan te kunnen realise-
ren, is het bestemmingsplan herzien. Binnen dit bestemmingsplan wordt 
de nieuwbouw van 84 woningen, inclusief de inrichting van het openbaar 
gebied mogelijk gemaakt. Op 3 februari 2022 heeft de raad het gewijzigde 
bestemmingsplan vastgesteld. 
Toelichting hogere waarden
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast 
te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaar-
den niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegen-
gegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt gecon-
cludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk 
zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen 
voor de nieuwe woningen binnen het plangebied. Gelet op artikel 76 van 
de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwe-
gingen zoals aangegeven in het besluit heeft het college op 16 december 
2021 besloten hogere waarden vast te stellen, één en ander zoals aange-
geven in het besluit. 

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 
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
• 2022-019199, Anemoonlaan 15, het bouwen van een aanlegsteiger. 

(ontvangen 04-02-2022);
• 2022-022270, Boterdijk 84, het bouwen van een nieuwbouw woning. 

(ontvangen 14-02-2022).
Uithoorn
• 2022-019763, Bijvoet 26, het plaatsen van een binnendeur. (ontvangen 

07-02-2022);
• 2022-022264, Na bij de Faunalaan, het realiseren van keerwanden voor 

bushalte. (ontvangen 15-02-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2021-101997, A.M. de Jonglaan 29, het verbouwen van een bijgebouw 

tot woning (verzonden 07-02-2022);
• 2021-115369, Geertruidahoeve 44, het realiseren van een in-/uitweg en 

parkeren op eigen terrein (verzonden 20-02-2022).

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.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ‘Voormalig Connexxionterrein’ en het besluit voor 
het vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende stukken) liggen van 
25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 (6 weken) ter inzage. De beide be-
sluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met plani-
dentifi catiecode NL.IMRO.0451,Connexxionterrein-VG01. Daarnaast lig-
gen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de 
openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op 
onze website www.uithoorn.nl. 

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 beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmings-
plan en tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhin-
der beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep kan al-
leen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het bestemmings-
plan en het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Be-
roep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Beide besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop 
de beroepstermijn afl oopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit 
van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 23 februari 2022

DEFINITIEF VASTGESTELDE LOCATIES VAN 
VERZAMELCONTAINERS VOOR HET INZAMELEN VAN GFT 
BIJ WONINGEN WAARBIJ HET PLAATSEN VAN EEN EIGEN 
MINICONTAINER NIET MOGELIJK IS
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de loca-
ties van de verzamelcontainers voor de inzameling van GFT bij woningen 
waarbij het plaatsen van een eigen minicontainer niet mogelijk is, defi ni-
tief zijn vastgesteld.
Toelichting
Uithoorn is gestart met het apart inzamelen van het groente-, fruit- en tuin-
afval (GFT). Woningen waarbij het plaatsen van een eigen minicontainer 
niet mogelijk is, hebben een gezamen¬lijke container gekregen. Waar mo-
gelijk is deze verzamelcontainers in een behuizing geplaatst. De locaties 
hiervoor zijn aangewezen met inachtneming van de ‘Beleidsregels voor lo-
catieplannen voor ondergrondse containers’. Tegen de conceptplannen 
kon men zienswijzen indienen. Dit heeft ertoe geleid dat in 15 gevallen een 
andere locatie is gekozen op verzoek van bewoners.
Inzage
De locaties zijn digitaal in te zien via de website www.uithoorn.nl/bekend-
makingen en op www.offi cielebekendmakingen.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 (bekendmaking 8 februari 2022). Het in-
dienen 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 (grif-
fi erecht). Meer informatie vindt u op www.raadvanstate.nl. Uw beroepschrift 
moet in elk geval 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.

MELDING KAPPEN GEMEENTELIJKE BOOM
• Locatie: Achter Irislaan 51, De Kwakel
Reden: De boom staat op een dijklichaam en beschadigd de brug. 
Om de dijk en de brug voor de toekomst veilig te houden is het noodzake-
lijk om de boom te verwijderen. Er wordt op deze locatie geen boom terug 
geplant. Indien u het niet met deze melding eens bent, kunt u binnen 6 we-
ken na publicatie uw reactie indienen via gemeente@uithoorn.nl ovv kap-
pen gemeentelijke boom.

BEËINDIGING GASTOUDERBUREAU ‘GASTOUDERBUREAU 
EXCELLENT HAARLEMMERMEER’
Op 27 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders een 
verzoek van een gastouderbureau ontvangen. Dit verzoek betreft het in-
trekken van de toestemming tot exploitatie en verwijdering uit het Landelijk 
Register Kinderopvang van het gastouderbureau ‘Gastouderbureau Excel-
lent Haarlemmermeer’. Dit verzoek is als volgt ingewilligd: 
• Het gastouderbureau ‘Gastouderbureau Excellent Haarlemmermeer’, 

gevestigd aan Arthur van Schendellaan 27 (1422 LA) te Uithoorn met 
uniek registratienummer 206056904, wordt verwijderd uit het Landelijk 
Register Kinderopvang en de toestemming tot exploitatie wordt inge-
trokken per 9 februari 2022. 

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

WIJZIGING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2020 
(APV-2020) 
De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 3 februari 2022 een aantal wij-
zigingen in de Algemene plaatselijke verordening 2020 (APV-2020) vast-
gesteld. 
De APV-2020 bevat de gemeentelijke regelgeving met name op het gebied 
van openbare orde en veiligheid. Het betreft een aantal redactionele wijzi-
gingen die met name zien op de naam van de Alcoholwet. Die wet stond tot 
1 juli 2021 bekend als de Drank- en Horecawet. De gewijzigde APV-2020 
treedt in werking één dag na bekendmaking op www.overheid.nl. De APV-
2020 is daar ook in te zien.




