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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Doe mee met de Landelijke Opschoondag (dit jaar in aangepaste vorm) en maak op zaterdag 20 maart een opschoonommetje. Vraag een zwerfafvalkit aan bij de gemeente via
www.uithoorn.nl/Home/Afval/
Zwerfafval en haal een frisse
neus door een opschoon-ommetje te maken. Zo worden onze buurten weer zwerfafvalvrij
en kunnen we genieten van een
schone omgeving. Zo doen we
toch nog iets samen op gepaste afstand.
Europarei
De ‘werkgroep tegen afval in de
Europarei’ doet ook mee. Woont
u ook in de flats van de Europarei en wilt u meedoen? Geef u op
via de facebookpagina “Flats Eu-

roparei”. Zij rekenen op uw bijdrage. Alle beetjes helpen.
Verzekering vrijwilligers
Als u zich opgeeft voor deze
zwerfafvalactie (en toekomstige
acties) dan bent u via de gemeente verzekerd tijdens de actie.
Meedoen
Als u mee wilt doen, kunt u zich opgeven via gemeente@uithoorn.nl.
U krijgt daarna een aanmeldformulier waarin u toestemming geeft
dat wij uw persoonsgegevens tijdelijk bewaren.
Houd rekening met elkaar
Bij alle acties geldt uiteraard: doe
mee maar op gepaste afstand.
Hou rekening met de geldende
corona maatregelen.

Klant Contact Centrum/receptie

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 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.

Financieel café

ma., wo., vr., za.
09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

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 bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Feestdagen en aangepaste
openingstijden 2021

-

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

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.

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot

-

Werk in uitvoering

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu.

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

Burgerpeiling 2021
De gemeente Uithoorn wil graag
weten hoe inwoners denken over
hun woonomgeving en over de
dienstverlening en informatievoorziening door de gemeente.
Juist in deze coronatijd vinden wij
het extra belangrijk om te weten
hoe u over onze gemeente denkt.
Daarom doen we net als vorig jaar
mee aan de landelijke burgerpeiling. Door mee te werken helpt u
ons om onze dienstverlening naar
u te verbeteren.
Het onderzoek wordt door het onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy (www.newcom.nl) uitgevoerd. Binnenkort kunt u mogelijk een brief ontvangen met het verzoek mee te
doen met de enquête Burgerpeiling 2021.
Meedoen
Uw deelname is vrijwillig en anoniem. Uw naam is willekeurig geselecteerd (een aselecte steekproef) uit de Basisregistratie Personen (het inwonersbestand) van
de gemeente.

Het gemeentehuis, balie, receptie, sociaal loket en het scheidingsdepot kunnen afwijkende openingstijden hebben tijdens de feestdagen: Wat is aselecte steekproef?
Dit is een steekproef waarin ieder• Donderdag 18 maart 2021: burgerzaken gesloten in verband met een evenveel kans krijgt willekeuhet centraal stemmen tellen.
rig uitgekozen te worden om mee
• Vrijdag 26 maart 2021: gemeentehuis gesloten (geen dienstverlening mogelijk). In verband met werkzaamheden is er geen stroom
op het gemeentehuis. Scheidingsdepot open.
• Goede vrijdag: vrijdag 2 april 2021 gesloten, scheidingsdepot open
• 2e Paasdag: maandag 5 april 2021 gesloten
• Brugdag: maandag 26 april 2021 gesloten, scheidingsdepot open Doe mee met trainingen over (posi• Koningsdag: dinsdag 27 april 2021 gesloten
tief) opvoeden van uw (puber)kind
• Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei 2021, scheidingsdepot open
of laat uw kind meedoen met een
• Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021 gesloten
sociale vaardigheidstraining of een
• Brugdag, dag na Hemelvaart: vrijdag 14 mei 2021 gesloten, schei- weerbaarheidstraining. Met dedingsdepot open
ze trainingen krijgen u en uw kind
• 2e Pinksterdag: maandag 24 mei 2021 gesloten
handvatten voor sociaal-emotio-

te doen in het onderzoek. Het
kan daardoor voorkomen dat u al
eens eerder bent geselecteerd.
De selectie is gebaseerd op de
volgende kenmerken;
• Leeftijd tussen de 18 en 85
jaar
• Minimaal 12 maanden ingeschreven (=datum inschrijving)
• Gebruiksdoel woning
Wel/niet geselecteerd
De burgerpeiling is een onderdeel
van een landelijke meting. Om
een goed beeld te krijgen moet elke gemeente die meedoet, zich
houden aan bovengenoemde
kenmerken. Bent u niet uitgekozen, kunt u helaas om die reden
ook niet meedoen.
Vergelijken
Onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy houdt de
burgerpeiling onder meerdere gemeenten door heel Nederland.
Op die manier kan de gemeente Uithoorn het oordeel van haar
inwoners vergelijken met dat andere gemeenten. Rond de zomer
worden de resultaten van de Burgerpeiling 2021 gepubliceerd op
www.waarstaatjegemeente.nl/
dashboard/Burgerpeiling/

Jeugdhulptrainingen
nele problemen, weerbaarheid en
positief opvoeden. Inwoners uit de
gemeente Uithoorn kunnen deze
trainingen volgen. Meer informatie, andere trainingen bekijken en
aanmelden via www.uithoorn.nl/
jeugdhulptrainingen

WERKZAAMHEDEN KLIMAATINSTALLATIE
BIJ HET GEMEENTEHUIS
Voor het aansluiten van de nieudan de omleidingsroute voor
we klimaatinstallatie op het gevoetgangers naar de ingang
meentehuis is het nodig om buivan het gemeentehuis.
ten in de straat te werken. Netwerkbeheerder Liander voert de 26 maart
werkzaamheden in opdracht van • Op deze dag is er géén
de gemeente uit. Het kan zijn
stroom in het gemeentehuis
dat u overlast heeft van de werkvan Uithoorn en is het gezaamheden. Wij vragen uw begrip
meentehuis, de receptie, bahiervoor. De uitgebreide planning
lieburgerzaken de hele dag
leest u op www.uithoorn.nl/werkigesloten en is er geen dienstnuitvoering. Maar let op:
verlening mogelijk.
• De gemeente blijft wel telefo23 maart
nisch bereikbaar via (0297)
• Het voetpad langs de waterzij513 111 of per e-mail gemeende naar de ingang van het gete@uithoorn.nl.
meentehuis is helemaal afge- • Maakt u een afspraak via
sloten voor voetgangers (met
www.uithoorn.nl/afspraak,
hekken).
dan houdt het afsprakensy• Heeft u een afspraak op het
steem rekening met het weggemeentehuis en parkeert u
vallen van deze dag. Wij helop het grote parkeerterrein
pen u graag verder op een anaan de Korte Boterdijk? Volg
der moment.

KAPWERKZAAMHEDEN RONDOM SPORTHAL DE SCHEG
(NIEUWE MFA ZIJDELWAARD)
Op de plek van de sporthal De re. Natuurlijk blijft het altijd jammer
Scheg komt de MFA (Multifunc- om bomen weg te halen, maar op
tionele accommodatie) Zijdel- dit moment wordt voor de inrichwaard. De sloopwerkzaamheden ting van de buitenruimte (rondom
van de oude sporthal beginnen op MFA Zijdelwaard) een ontwerp ge5 maart. Met de nieuwbouwwerk- maakt. En in het ontwerp komen
zaamheden wordt in de meivakan- ook weer nieuwe bomen te staan.
tie een start gemaakt.
Dit ontwerp wordt besproken met
de omwonenden en gebruikers
Bomen
van de buitenruimte. Hieronder ziet
Om ruimte te maken voor de nieuw u een paar foto’s van de locatie.
te bouwen MFA Zijdelwaard moeten een aantal bomen en struiken Vragen
op het bouwterrein worden gekapt. Meer informatie over het proDit gebeurt op 11 en 12 maart. ject en bijbehorende bomenDeze bomen staan niet op de bij- plan vindt u op www.uithoornzondere bomenlijst en zijn daar- denktmee.nl Mocht u vragen hebmee volgens de APV vrijgesteld ben, kunt u een mail sturen naar:
van de kapvergunningsprocedu- vastgoed@Uithoorn.nl

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.
Stemlocaties en afgiftepunten

Kiezers op 17 maart 2021 kunnen hun stem uit kunnen brengen
tussen 07.30 uur en 21.00 uur in de volgende stembureaus:
1. Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn
2. Gymzaal Meerwijk, Eendracht 4, Uithoorn
3. KnA-gebouw (muziek ver), Legmeerplein 49, Uithoorn
4. Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel
5. Alkwin Kollege, Weegbree 55, Uithoorn
6. Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, Uithoorn
7. Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, Uithoorn
8. Evangelische Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3, Uithoorn
9. Sportvereniging KDO, Vuurlijn 51, De Kwakel
10. Legmeervogels, Randhoornweg 100, Uithoorn
11. Thamerkerk, Amsteldijk Noord 1, Uithoorn
12. Poldersport de Kwakel, Boterdijk 91, De Kwakel
13. De Schutse P.G.U., De Mérodelaan 1, Uithoorn
14. ’t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, Uithoorn

Op 15 en 16 maart 2021 kunnen kiezers die behoren tot een risicogroep hun stem uitbrengen tussen 07.30 uur en 21.00 uur in de volgende stembureaus:
1. Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn
2. Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel
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Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing
Bent u 70 jaar of ouder?
Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen,
of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen?
Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis.
Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door.
Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft u uw stempluspas
ontvangen.
Let op: heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt?
U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas
aanvragen bij uw gemeente.

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u
de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:
het briefstembiljet;
een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;
de retourenvelop;
een stapsgewijze uitleg.

•
•
•
•

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen?
Neem contact op met uw gemeente.

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze.
Dit mag met elke kleur.

Op 10 tot en met 16 maart 2021 kunnen inwoners van 70 jaar en ouder de briefstem op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur en op
17 maart 2021 tussen 07.30 uur en 21.00 uur brengen naar de volgende afgiftepunten:
1. Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn
2. St. Jans Geboorte kerk, Kwakelsepad 4, De Kwakel.

Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
Plak de envelop dicht.
2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

Belangrijke data tellen uitgebrachte (brief)stemmen

Op 13 maart 2021 vindt de eerste openbare vooropening plaats van
de uitgebrachte briefstemmen in de raadzaal van het gemeentehuis,
ingang Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. De zitting van het briefstembureau begint om 12.00 uur.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet.

Op 16 maart 2021 vindt de tweede openbare vooropening plaats van
de uitgebrachte briefstemmen in de raadzaal van het gemeentehuis,
ingang Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. De zitting van het briefstembureau begint om 17.00 uur.

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

Op 17 maart 2021 vindt de eerste openbare telling plaats van de uitgebrachte briefstemmen in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang
Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. De zitting van het briefstembureau
begint om 09.00 uur.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf
• lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werkdagen
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de

Op 17 maart 2021 vindt de laatste openbare vooropening plaats van
de uitgebrachte briefstemmen in de raadzaal van het gemeentehuis,
ingang Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. De zitting van het briefstembureau begint om 21.00 uur. Aansluitend vindt de telling plaats.
Op 17 maart 2021 vindt de openbare telling op kandidaatsniveau
plaats van de uitgebrachte stemmen op 15 en 16 maart. De telling begint om 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang Laan
van Meerwijk 16, Uithoorn.

Centraal stemmen tellen verkiezing Tweede Kamer

afgiftepunten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.

tie en een instructiefilmpje.
Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informa
20.00 uur).
tot
08.00
U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt bekend dat op donderdag 18 maart 2021 de uitgebrachte stemmen voor
de leden van de Tweede Kamer op kandidaatniveau worden geteld,
omdat de gemeente Uithoorn weer meedoet aan het Experiment Centrale stemopneming. De openbare telling van de stemmen vindt plaats
in de sporthal van Sportvereniging KDO en begint om 09.00 uur.
In verband hiermee is de afdeling burgerzaken op donderdag 18 maart
2021 gesloten. Wij zijn u graag weer van dienst op vrijdag 19 maart.
Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen en het
afhalen van uittreksels BRP is overigens op 18 maart wel mogelijk bij
het KCC.

Algemene informatie
verkiezingen
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 07.3021.00 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
9.00-17.00 uur. Op 17 maart zijn de afgiftepunten geopend van 07.30
uur tot 21.00 uur.

Wat neemt u mee naar het stembureau

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Vergeet ook uw mondkapje niet.

Kopie ID

Wanneer u voor de Tweede Kamerverkiezingen een andere kiezer machtigt
om uw stem uit te brengen heeft de gemachtigde een kopie van uw legitimatie nodig. Gebruik hiervoor de kopieID app van de rijksoverheid. Voor een
machtiging is het belangrijk dat u naam, geboortedatum en handtekening zichtbaar is. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/
vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

Handige websites
·
·
·

www.uithoorn.nl/verkiezingen
www.elkestemtelt.nl
www.waarismijnstemlokaal.nl
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Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing
Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat
iedereen kan stemmen. Want elke stem telt.
Uiterlijk op woensdag 3 maart ontvangt u uw 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. Vanwege het

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en vraag
een vervangende stempas aan. Dat kunt u mondeling of schriftelijk

coronavirus zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem

doen tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17:00 uur.

uit te brengen.

Geldig identiteitsbewijs

• Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten een aantal
stemlokalen al open op maandag 15 en dinsdag 16 maart.
• Kunt of wilt u niet naar een stemlokaal gaan? Dan kunt u een andere
kiezer machtigen om voor u te stemmen in een stemlokaal. Dat kan
tot op de dag van de verkiezing via de achterkant van uw stempas.
Het kan ook via een schriftelijke volmacht die u tot uiterlijk vrijdag

12 maart 17:00 uur bij uw gemeente kunt aanvragen.
• Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze verkiezing ook per brief
stemmen. De documenten die u daarvoor nodig hebt, ontvangt u
uiterlijk op donderdag 11 maart. Daar zit ook een duidelijke uitleg bij

over hoe u per brief kunt stemmen. Heeft u vragen over briefstemmen?
Dan kunt u ook bellen met het nummer 0800 – 1351.

Denk mee over een gasvrij
Uithoorn, vul de enquête in

Stempas niet ontvangen, kwijt of beschadigd?

De reis naar een gasvrij Uithoorn is
begonnen. We nodigen u uit vanaf het begin mee te denken over
het opstellen van een toekomstgerichte visie op een gasvrij Uithoorn. Denk mee, vul de enquête
in en deel uw mening, vragen en
zorgen. Wat zijn voor u belangrijke thema’s om rekening mee te
houden? Heeft u misschien al een
voorkeur voor een vervanger voor
aardgas? Spelen er initiatieven
in de wijk waar we rekening mee
moeten houden? En wat zijn uw ervaringen als u al gasvrij woont? Dit
bewonersonderzoek gebeurt met
de online enquête Maptionnaire.

Om te kunnen stemmen heeft u naast uw stempas een identiteitsbewijs nodig. Identiteitsbewijzen die zijn toegestaan zijn: een
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uit Nederland. Uw identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het op woensdag 17 maart

2021 niet langer dan 5 jaar verlopen is.

Naar het stemlokaal?
Doe eerst de gezondheidscheck!

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

In Maptionnaire worden vragen en
antwoorden gekoppeld aan een locatie. We stellen vragen over uw
wijk en uw huis. Zo kunt u uw mening delen en uw privacy behouden én krijgen wij een nauwkeurig beeld van de wijk en de ideeen die er spelen. Intussen hebben
ruim 300 inwoners de enquête al
ingevuld. Doe ook mee. Dan kunnen we een nog beter beeld krijgen wat er onder inwoners leeft
over het aardgasvrij maken van
Uithoorn en De Kwakel. U vindt de
online enquête op www.uithoorn.
nl/gasvrij. Het invullen is anoniem
en duurt maar 10 minuten.

Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl
of de website van uw gemeente.
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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

10/02/2021 12:22

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.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.

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2021-014045, Witkopeend 2, het aanbouwen van een serre (ingetrokken, verzonden 04-03-2021).

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.
• 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.

De Kwakel
• 2021-022762, Pastoor L. Pullenlaan 18, het plaatsen van dakkapel aan
de voor- en achterzijde woning. (ontvangen 19-02-2021);
• 2021-023435, Pastoor J. van Dijklaan 11, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 23-02-2021);
• 2021-023705, Drechtdijk 46, het vernieuwen van de kozijnen en gevelbekleding. (ontvangen 23-02-2021);
• 2021-025682, Begonialaan 23, het plaatsen van 2 dakkapellen. (ontvangen 01-03-2021);
• 2021-026179, Anemoonlaan 53, het parkeren in de tuin. (ontvangen 0303-2021).

Uithoorn
• 2021-022764, Rotgans 19, het stucen van de gevels en vernieuwen van
de dakpannen. (ontvangen 19-02-2021);
• 2021-022784, Grauwe Gans 62, het uitbouwen van de woning en het
vervangen van de gevelbeplating. (ontvangen 19-02-2021);
• 2021-023261, Blauwe Gans 7, het plaatsen van een dakopbouw. (ontvangen 23-02-2021);
• 2021-023732, Buizerd 40, het plaatsen van een afvalcontainer van 8
maart t/m 9 april 2021. (ontvangen 23-02-2021);
• 2021-025041, Clara Egginklaan 16, het plaatsen van palen voor een
vlonder. (ontvangen 25-02-2021);
• 2021-025060, Ebro 116, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 2602-2021);
• 2021-025218, Wiegerbruinlaan 81, het vervangen van kozijnen. (ontvangen 26-02-2021);
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•

2021-025688, Anthony Fokkerweg 26, het plaatsen van een wasemkap
met afvoer boven het dak. (ontvangen 01-03-2021);
2021-026177, Op de Klucht 10, het vergroten van een verdieping. (ontvangen 02-03-2021).

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
• 2021-020558, Couperuslaan 9, het vergroten van de woning (verzonden 25-02-2021)
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
• 2021-010731, Achterweg 2, het uitbreiden van de bedrijfsruimte (verzonden 18-02-2021);
• 2020-110879, Vuurlijn 21, het verbouwen van een schuur voor B&B gebruik (verzonden 22-02-2021).
Uithoorn
• 2020-105540, aan de Wilhelminakade, het bouwen van 45 appartementen Allure aan de Amstel (Verzonden, 18-02-2021);
• 2020-110384, aan de Petrus Steenkampweg, het bouwen van 37 woningen Allure aan de Amstel (verzonden, 18-02-2021);
• 2021-009842, PC. Hooftlaan 7, het uitbreiden en verbouwen van de woning (verzonden 25-02-2021);
• 2021-016872, Couperuslaan 1-70, het kappen van 13 bomen (verzonden 01-03-2021);
• 2020-110879, Wilhelminakade, het bouwen van 3 woningen (Verzonden, 04-03-2021).
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.
De Kwakel
• 2021-019746, Anjerlaan/Rozenlaan, ingebruikname gemeentegrond
van 22 februari t/m 4 juni 2021 (verzonden 26-02-2021).

Uithoorn
• 2021-022199, Amstelplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van
groente en fruit op de dinsdag (verzonden 01-03-2021).

Uithoorn/De Kwakel
• 2021-011613, plaatsen 20 st. reclameborden voor de campagne “Fietsverlichting” van 11 t/m 25 oktober 2021 (verzonden 24-02-2021);
• 2021-011620, plaatsen 20 st. reclameborden voor de campagne “Mono” van 15 t/m 29 november 2021 (verzonden 01-03-2021);
• 2021-011642, plaatsen 20 st. reclameborden voor de campagne “Aardig op weg” van 26 april t/m 10 mei 2021 (verzonden 01-03-2021);
• 2021-011614, plaatsen 20 st. reclameborden voor de campagne “BOB”
van 20 december 2021 t/m 3 januari 2022 (verzonden 01-03-2021).

